
HOTÂRÎREA
Plenarei C. C. al P. M. R.

din 14 -15
I. Cu privire la întărirea 

rindurilor partidului și munca 
de pregătire și promovare 

a cadrelor
Comitetul Central al partidului constată că sar

cinile stabilite de plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 
1962 cu privire la întărirea continuă a rîndurilor 
partidului au fost îndeplinite în întregime. Față 
de 919 873 membri și candidați de partid existenți 
în aprilie 1962, la sfîrșitul anului 1964 partidul nu
măra 1 377 847 membri și candidați de partid. Din 
efectivul total al partidului, 44.16 la sută sînt mun
citori, 32,98 la sută țărani, iar 22,86 la sută inte
lectuali, funcționari și alte categorii, dintre care 
9,43 la sută specialiști din industrie și agricultură, 
cadre didactice și alți oameni de cultură.

Plenara a relevat creșterea numărului de membri 
de partid în principalele sectoare de activitate e- 
conomică, socială și culturală. în importante ra
muri ale industriei ca : siderurgie, mine, petrol, 
energie electrică și termică, construcții de mașini, 
numărul membrilor și candidaților de partid față 
de totalul muncitorilor reprezintă 30—32 la sută.

Succese însemnate au fost obținute în întărirea 
rîndurilor partidului la sate. Față de situația din 
aprilie 1962, numărul de membri și candidați de 
partid țărani a crescut de peste două ori. Aceasta 
a dus la crearea unui număr însemnat de organi
zații de partid și la întărirea considerabilă a for
țelor partidului la sate.

Faptul că în ultimii ani au fost primiți în partid 
valoroși oameni de știință și cultură, ingineri și 
tehnicieni, cadre didactice universitare, profesori 
și învățători, cercetători științifici, scriitori și ar
tiști, are o deosebită importanță pentru creșterea 
competenței organizațiilor de partid în rezolvarea 
problemelor tehnico-științifice ale producției, în 
dezvoltarea activității în domeniile științei, artei 
și culturii.

Compoziția națională a partidului reflectă com
poziția națională a populației țării. Din totalul 
membrilor și candidaților de partid, 87,33 la sută 
sînt romîni, 9,28 la sută sînt maghiari și 3,39 la 
sută germani, sîrbi și alte naționalități.

A crescut nivelul pregătirii politico-ideologice și 
s-a lărgit orizontul de cultură al masei membrilor 
și candidaților de partid. Covîrșitoarea majoritate 
a membrilor și candidaților de partid urmează 
diferite forme ale învățămîntului de partid. Din
tre lucrătorii de partid peste 90 la sută au absolvit 
școli de partid centrale și regionale sau universi
tăți serale de marxism-leninism.

Organele de partid s-au preocupat permanent 
de promovarea în aparatul de partid, în conducerea 
organizațiilor de masă și în funcții de răspundere 
în aparatul de stat și economic, a unor oameni 
bine pregătiți din punct de vedere profesional și 
politie, cu autoritate și prestigiu. Mai mult de 76 
la sută din totalul activiștilor au un stagiu în 
munca de partid mai mare de 5 ani. Peste 67 la 
sută din directori și 58 la sută din inginerii șefi ai 
întreprinderilor republicane au un stagiu în pro
ducție de mai mult de 10 ani. Toate acestea reflectă 
preocuparea organelor de partid pentru asigura
rea stabilității cadrelor cu o bogată experiență în 
munca de partid și în conducerea unităților econo
mice, pentru creșterea calificării și competenței lor.

La adunările și conferințele pentru dări de sea
mă și alegeri, ce au avut loc în perioada octom
brie 1964 — ianuarie 1965 au participat 96,1 la 
sută din totalul membrilor și candidaților de partid, 
iar la dezbateri au luat cuvîntul 436 000 comu
niști, ceea ce reprezintă o treime din totalul parti- 
cipanților. Adunările și conferințele au evidențiat 
continua dezvoltare a activității politico-organiza- 
torice și a rolului conducător al partidului în toa
te domeniile, preocuparea comuniștilor pentru re
zolvarea problemelor esențiale din sectoarele lor 
de activitate, întărirea răspunderii în îndeplinirea 
sarcinilor. Adunările și conferințele au reliefat 
îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid, aplicarea cu 
consecvență în activitatea lor a principiului mun
cii colective.

Desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri a fost un nou prilej de 
afirmare a unității rîndurilor partidului, de mani
festare a hotărîrii membrilor și candidaților de 
partid de a-și concentra toate eforturile pentru 
aplicarea în viață a liniei politice a partidului.

în comitetele raionale și orășenești de partid, în 
birourile și comitetele organizațiilor de bază și ca 
organizatori ai grupelor de partid au fost aleși 
276 630 de membri de partid. Mai mult de jumătate 
dintre membrii vechilor organe și aproape două 
treimi din secretarii organizațiilor de bază și ai co
mitetelor de partid au fost realeși. în același timp 
au fost promovați 122 000 de membri de partid 
care n-au mai făcut parte pînă acum din organe de 
conducere ale partidului. Aceasta asigură atît con
tinuitatea în muncă și transmiterea experienței 
cîștigate, cît și împrospătarea organelor de partid 
cu noi cadre.

Plenara a apreciat pozitiv faptul că o dată cu 
menținerea la un nivel corespunzător a ponderii 
muncitorilor, în noile organe de partid au fost aleși 
un număr mai mare de țărani și alți lucrători din 
agricultură, ingineri și tehnicieni, economiști, oa
meni de cultură.

O deosebită importanță pentru rezolvarea cu 
succes a sarcinilor construcției socialiste, pentru 
întărirea continuă a muncii de partid și ridicarea 
nivelului ei, reprezintă dezbaterea în organizațiile 
de partid a problemelor fundamentale ale activi
tății economice și social-culturale, a principalelor 
acțiuni ale partidului și guvernului în domeniul 
politicii interne și externe.

aprilie 1965
în urma analizei rezultatelor obținute în întări

rea rîndurilor partidului, în pregătirea și promo
varea cadrelor, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn hotărăște :

1. Pentru întărirea în continuare a rîndurilor 
partidului este necesar să se pună și în viitor ac
centul principal pe calitățile politice, morale și pro
fesionale ale celor care solicită primirea în partid. 
Munca de primire în partid va fi orientată și de 
acum înainte spre întărirea organizațiilor de bază 
din sectoarele hotărîtoare ale economiei și culturii. 
O atenție deosebită se va acorda întăririi organiza
țiilor de partid din întreprinderile intrate recent în 
funcțiune, de pe șantierele de construcții, din bri
găzile de producție ale cooperativelor agricole, din 
școlile de cultură generală, din unitățile comer
ciale.

2. Organele și organizațiile de partid vor trebui 
să se preocupe permanent de ridicarea nivelului de 
pregătire politico-idcologică, creșterea combativi
tății și a conștiinței partinice a membrilor și can
didaților de partid, educarea lor în spiritul patrio
tismului și internaționalismului socialist, de înar
marea lor cu cunoașterea hotărîrilor partidului și 
guvernului, a poziției partidului în problemele 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
a politicii externe a statului nostru.

3. Comitetul Central pune în fața organelor de 
partid sarcina de a se ocupa în continuare cu 
perseverență de promovarea în organele și apara
tul de partid, în conducerea organizațiilor de 
masă, economice și de stat a celor mai buni mun
citori, țărani, tehnicieni, ingineri și a altor intelec
tuali, oameni temeinic pregătiți din punct de ve
dere politico-ideologic, cu o înaltă calificare pro
fesională, cu experiență în munca de conducere 
și organizatorică, cu autoritate în mase, care mun
cesc cu devotament și pasiune pentru înfăptuirea 
liniei politice a partidului.

4. Organele și organizațiile de partid au datoria 
de a ajuta cu grijă și răbdare cadrele, îndeosebi 
pe cele de curînd promovate în funcții de răspun
dere, pentru perfecționarea stilului și metodelor 
lor de muncă, pentru îndeplinirea în condiții tot 
mai bune a sarcinilor ce le sînt încredințate.

5. Organele și organizațiile de partid vor ana
liza periodic activitatea de primire în partid, de 
pregătire și promovare a cadrelor, stilul și meto
dele de muncă ale organelor de partid, activitatea 
de pregătire politico-ideologică a membrilor, can
didaților de partid și vor stabili măsuri corespun
zătoare.

6. Organele de partid trebuie să acorde toată 
atenția dezvoltării democrației de partid, aplicării 
consecvente a principiului muncii colective în în
treaga lor activitate ; să asigure activa participare 
a tuturor membrilor și candidaților de partid la 
dezbaterea și rezolvarea practică a sarcinilor care 
stau în fața organizațiilor de partid, întărirea ro
lului conducător al partidului în toate domeniile 
de activitate.

II. Cu privire la rezultatele 
alegerilor de deputați 

in Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare

Comitetul Central apreciază că alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională și în sfaturile 
populare au prilejuit o puternică afirmare a de
mocratismului orînduirii noastre de stat, a înaltei 
conștiințe patriotice și cetățenești a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

Alegerile de deputați în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile populare au demonstrat uni
tatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului și guvernului. Votul aproape unanim 
dat de alegători candidaților F.D.P. a însemnat 
aprobarea deplină de către poporul nostru a poli
ticii interne și externe a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului Republicii Populare Romî- 
ne, încrederea nestrămutată a maselor în justețea 
acestei politici.

în perioada alegerilor a fost desfășurată o in
tensă activitate politică și organizatorică, care a 
cuprins milioane de oameni ai muncii. în toată 
țara, la întîlnirile cu candidați! au participat circa 
9,5 milioane de cetățeni care au făcut peste 170 
mii propuneri, cele mai multe însoțite de angaja
mentul de a contribui la înfăptuirea lor. în sfatu
rile populare au fost aleși 141 884 deputați, dintre 
care 44 la sută au fost aleși pentru prima dată.

Organelor centrale și locale ale puterii de stat 
le revine sarcina să asigure soluționarea practică 
a numeroaselor propuneri valoroase făcute de ce
tățeni cu prilejul alegerilor. Organele de partid 
au sarcina să sprijine sfaturile populare în îmbu
nătățirea continuă a activității lor, să ajute depu
tății în îndeplinirea obligațiilor mari ce le revin, 
să generalizeze experiența valoroasă obținută în 
munca de masă în perioada alegerilor, pentru în
tărirea continuă a legăturilor partidului cu masele.

Complexitatea sarcinilor construcției socialiste 
cere dezbaterea sistematică în sesiunile Marii Adu
nări Naționale a problemelor principale ale activi
tății economice, social-culturale și ale vieții de stat. 
Deputății au datoria să păstreze o strînsă legătură 
cu cetățenii, să prezinte periodic dări de seamă în 
fața alegătorilor din circumscripțiile respective.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn își exprimă convingerea că muncitorii, țăranii, 
intelectualii, toți cetățenii patriei noastre, în în
tâmpinarea celui de-al IV-lca Congres al partidului, 
își vor înmulți eforturile pentru obținerea de noi 
victorii în desăvîrșirea construcției socialiste, spre 
înflorirea patriei noastre dragi, spre binele între
gului nostru popor, al cauzei socialismului și păcii 
în lumea întreagă.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
PE GRAFICELE ÎNTRECERII SOCIALISTE

Realizările constructorilor de tractoare
în secțiile și atelierele uzinei 

„Tractorul' din Brașov domnește in 
aceste zile o atmosferă de muncâ 
creatoare. întregul colectiv este an
trenat într-o vie și pasionantă între
cere pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor luate în întrecere. 
Constructorii de tractoare au reușit 
în primele trei luni ale anului să în
deplinească planul la toți indicato
rii. El au produs peste plan 81 de 
tractoare. Productivitatea muncii pe 
trimestrul I a fost realizată în pro
porție de 100,5 la sută, reprezentînd 
o creștere cu 6,5 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

Oțelărla deține drapelul și titlul 
de secție fruntașă pe uzină de doi 
ani. în prezent secția are un 
avans de două zile față de plan. 
Rebutul este sub cel admis. în luna 
martie s-a realizat cea mai mare 
producție de oțel lichid. O contri
buție deosebită la obținerea acestor 
rezultate au adus-o brigăzile con
duse de Nicolae Humăilă de la for
mare și Hie Dumitrescu de la topire. 
Indicii de utilizare a cuptoarelor au 
crescut datorită măsurilor aplicate.

62 metri reprofilare 
și betonare lunar

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — Pe 
șantierul complexului minier Leșul 
Ursului-Ostra, unul din principalele o- 
biective ale planului de 6 ani, se des
fășoară o susținută întrecere în vederea 
dării în exploatare la timp a zăcămîn- 
tului de minereu. Printre lucrările im
portante ce urinează a fi date în folo
sință în curînd se află și puțul princi
pal de extracție. Cu o lună de zile în 
urmă Gligor Giurgi, șeful brigăzii care 
lucrează aici, s-a angajat să depășească 
recordul realizat pe țară de minerii din 
Valea Jiului, care au realizat și betonat 
în timp de o lună 60,5 rn la puț-extrac- 
ție cu profil de 4 m.

Organizînd munca astfel ca în ace
lași timp să se poată lucra atît la re
profilare cît și la betonare, asigurând 
aprovizionarea locului de muncă cu 
materiale, minerii de la Leșul Ursului au 
reușit în ultimele 30 de zile (15 martie 
—15 aprilie) să realizeze 62 m reprofi
lări și betonări la puțul principal de 
extracție cu profil de 4 m, respectîn- 
du-se astfel angajamentele luate.

Prim-topitorii Victor Bob, Petre Stoi
ca șl Ștefan Kanyai au elaborat la 
cuptorul electric nr. 4, între două 
rezidiți, 571 șarje, față de 321 cîte 
s-au realizat In medie In 1964.

Sectorul motor este cel mai mare 
din uzină. Colectivul de aici a înde-

LA ORDINEA 
ZILEI
PE OGOARE

• 81 de tractoare 
peste plan

e 571 șarje intre doua 
rezidiri

plinit încă de pe acum majoritatea 
angajamentelor luate în cinstea zi
lei de 1 Mai. în primul trimestru sar
cina de plan privind producția 
globală a fost realizată în proporție 
de 105,6 la sută, iar productivitatea 
muncii de 105,5 la sută. Hotărîtoare 
în obținerea acestor rezultate a fost 
introducerea tehnicii noi. în sector 
a început să funcționeze o nouă li
nie cu secții automate — linia chiu-

lasă, precum și alte mașinl-agregat 
cu un înalt grad de tehnicitate. Mul
te dintre noile agregate au fost exe
cutate in uzină.

La serviciul constructor-șef am a- 
flat că în ultimele luni au fost aduse 
noi îmbunătățiri constructive tractoa
relor, care le-au ridicat caracteristi
cile tehnico-funcționale. Iată cîteva. 
Calitatea cămășilor de cilindri și a 
sistemului de injecții s-a îmbunătă
țit, reușindu-se astfel să se prelun
gească stabilitatea indicilor de pu
tere ai motoarelor pentru tractoarele 
U-650 șl U-651. Modificările au dus 
totodată, la micșorarea consumului 
de combustibil. O altă măsură — re- 
proiectarea amplificatorului de cu
plu— a dus la îmbunătățirea calită
ții lui șl la simplificarea tehnologiei 
de fabricație. Și sistemul de aerisire 
a motorului a fost perfecționat.

Calitatea, indicii tehnico-funcțlo- 
nali ai tractoarelor romînești cresc 
continuu, acesta fiind obiectivul cen
tral al întrecerii constructorilor de 
tractoare.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

La întreprinderile din Capitală

Produse peste plan in valoare 

de 137 milioane lei
Anticipînd bilanțul unei etape im

portante în întrecerea socialistă care 
se desfășoară în acest an — 1 ia- 
nuarie-1 mai — menționăm că pînă 
în prezent colectivele de mun
citori, ingineri șl tehnicieni din în
treprinderile industriale ale Capita
lei au realizai la producția globală 
o depășire de peste 136 de milioa
ne de lei, iar la producția marfă mai 
mult de 137 milioane, depășindu-și 
angajamentele luate pentru această 
etapă. Unele întreprinderi au obți
nut și importante economii, cum ar 
fi uzinele „Vulcan", Uzina de pompe, 
întreprinderile „Steaua Toșie', „Au
tomatica” și altele. Se evidențiază 
uzinele „Grivița roșie" cu o depăși
re de aproape 1 milion de lei la pro

ducția globală, economii de 150 tone 
metal, uzinele „Vulcan* cu circa 2 
milioane de lei depășire la produc
ția globală, 500 000 de lei la pro
ducția marfă și peste 1 milion de lei 
economii. In aceeași perioadă, co
lectivul uzinei „Republica' a depă
șit planul la producția globală cu 
peste 4 milioane de lei și cu 3 900 000 
de lei la producția marfă, realizînd 
în plus 1 570 tone țevi finite, din cele 
1 700 tone cît prevede angajamentul 
pînă la 1 Mal. 87 la sută din țevile 
produse în acest an au fost de cali
tatea întîia (86 la sută prevedea pla
nul). Succese asemănătoare au ob
ținut șl numeroase alte colective de 
întreprinderi.

întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală : Se montează un nou lot de transformatori pentru ascensoare

UTILIZAREA RAȚIONALA A TIMPULUI 
DE LUCRU AL ÎNTREPRINDERII

Convorbire cu ing. VASILE TUDOR, 
directorul Fabricii de postav Azuga

Ce rezerve interne ați pus în valoare și ce posibilități aveți acum 
în vedere pentru a utiliza cît mai rațional fondul de timp al întreprin
derii ? — aceasta a fost tema unei convorbiri a redactorului nostru, 
loan Erhan, cu directorul Fabricii de postav Azuga.

După cîte știm, în ultimii ani 
fabrica și-a mărit capacitatea de 
producție, a fost înzestrată cu 
noi mașini și utilaje moderne. 
Dar pentru creșterea producției 
și productivității muncii, o im
portanță deosebită are și judici
oasa utilizare a timpului de lu
cru. In acest sens, ce măsuri au 
fost luate în întreprindere ?

înainte de a intra în fondul dis
cuției, socotesc necesar să fac o 
precizare. Noi am privit problema 
folosirii raționale a timpului de lu
cru al fabricii în strînsă legătură 
cu ceilalți factori care concură la 
creșterea productivității muncii. O- 
cupîndu-ne îndeaproape de perfec
ționarea tehnologiei de fabricație, 
organizarea judicioasă a producției 
și a muncii, mecanizarea continuă a 
proceselor de producție și introdu
cerea micii mecanizări, extinderea 
aplicării metodelor de lucru avan
sate, creăm totodată condițiile pen
tru utilizarea fondului de timp cu 
cele mai bune rezultate.

în mod obișnuit, noi analizăm, pe

bază de date statistice, cum este 
gospodărit fondul de timp de lucru 
al întreprinderii. Unui conducător 
de întreprindere, aceste date îi in
dică cu certitudine măsura în care 
sînt valorificate o serie de posibili
tăți de creștere a productivității 
muncii. Dar situațiile statistice nu 
pot oferi decît o imagine sintetică, 
de ansamblu.

Tocmai pentru a identifica în 
mod concret aceste posibilități am 
socotit necesar să întocmim un stu
diu care să meargă mai adînc în 
cunoașterea factorilor care gene
rează „goluri" în folosirea timpului 
de lucru. Acest studiu, întocmit la 
sfîrșitul anului trecut, a fost cu atît 
mai necesar cu cît a sporit gradul 
de încărcare a unor secții ale fabri
cii, ceea ce cerea o organizare mai 
judicioasă, științifică, a producției, 
sincronizarea tuturor fazelor și ope
rațiilor procesului tehnologic. Alt
fel, multe din avantajele tehnicii 
noi s-ar putea pierde tocmai prin 
scurgerea neproductivă a timpului 
în unele sectoare.

în urma studiului efectuat, a de

venit mai clară necesitatea elabo
rării și introducerii unor noi teh
nologii și rețete de fabricație. Drept 
rezultat al aplicării lor, capacitatea de 
producție la faza de carbonizare a 
crescut în scurt timp cu peste 25 la 
sută. înlocuirea uleiului de ricin cu 
alcooli grași a scurtat durata ope
rațiilor de finisaj cu 20 la sută. La 
vopsirea firelor în partizi mici, pe 
lîngă că nu se asigura o compoziție 
coloristică uniformă, se irosea un 
mare număr de ore. Introducerea 
noilor norme interne de fabricație, 
vopsirea în partizi complete, mari, 
instalarea unor pompe mai puterni
ce de recirculare a flotei au scurtat 
timpul de prelucrare de la opt la 
cinci ore.

A acționa numai într-un domeniu 
limitat, într-o singură direcție, în
seamnă încă puțin. A trebuit să pri
vim problemele în întreaga lor com
plexitate, să antrenăm toate elemen
tele care contribuie la evitarea iro
sirii unei părți cît de mici a fondului 
de timp Buna organizare a produc
ției are, în acest sens, un rol deter
minant. Spre exemplificare, pot arăta 
că prin amplasarea mai judicioasă a 
cardelor s-a îmbunătățit fluxul teh
nologic în secția filatură și în pre- 
parație, timpul neproductiv s-a mic
șorat cu aproape 5 la sută.

S-a observat că irosirea numai a 
cîtorva minute la începutul fiecărui 
schimb pentru aprovizionarea locu
rilor de muncă cu materii prime avea

în aceste zile, oamenii muncii 
de pe ogoare își intensifică efor
turile pentru grăbirea lucrărilor 
agricole și executarea lor la un 
nivel agrotehnic superior. Des- 
primăvărarea târzie, ploile căzute 
în ultimul timp, fac ca perioada 
de efectuare a acestor lucrări să 
fie mai scurtă. De aceea, se cere 
din partea organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor agri
cole, conducerilor unităților agri
cole socialiste să acorde o mare 
atenție bunei organizări a mun
cii, astfel ca toate forțele și 
mijloacele să fie folosite din plin 
la pregătirea terenului, la semă
nat și la celelalte lucrări.

Este necesar ca în timpul cel 
mal scurt să se termine semăna
tul culturilor din epoca I în toate 
regiunile țării. în regiunile Do- 
brogea, București, Oltenia, Ga
lați, Ploiești s-a terminat semă
natul mazăril, sfeclei de zahăr și 
al florii-soarelui, iar în Argeș, 
Crișana, această lucrare este a- 
proape terminată. în alte regiuni 
însă, lucrările agricole din pri
ma epocă sînt rămase în urmă, 
în regiunea Bacău nu s-a însă
mânțat decît 50 la sută din su
prafața destinată sfeclei de za
hăr ; în regiunea Iași au fost se
mănate cu floarea-soarelui mai 
puțin de jumătate din suprafețele 
prevăzute. Se impune ca în aces
te regiuni și în altele unde lu
crările sînt rămase în urmă spe
cialiștii din cooperativele agrico
le și din gospodăriile de stat, ca
drele de conducere ale acestor 
unități să la cele mai corespun
zătoare măsuri pentru impulsio
narea însămînțărilor, să identifi
ce fiecare parcelă de teren zvîn- 
tat, să se folosească fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru în 
cîmp.

Una din cele mai importante 
sarcini ale lucrătorilor din agri
cultură este pregătirea terenului 
în vederea însămînțării porum
bului. Aceasta depinde de orga
nizarea exemplară a muncii, fo
losirea cît mai chibzuită a mij
loacelor mecanice și atelajelor în 
fiecare unitate. Grăpatul arături
lor în vederea nivelării terenului 
și a formării la suprafață a unui 
strat afinat este de mare însem
nătate pentru păstrarea în sol a 
umidității atît de necesară plan
telor în perioada de vară. în re
giunile București și Oltenia s-au 
făcut discuiri și cultivații pe ma
joritatea suprafețelor și s-a tre
cut la semănatul porumbului. în 
unele raioane din regiunile Hu
nedoara, Crișana, Argeș, cu toate 
că semănatul culturilor din pri
ma epocă a fost terminat, trac
toarele nu sînt folosite decît în 
mică măsură la pregătirea tere
nului destinat culturii porumbu
lui. Consiliile agricole trebuie să 
asigure ca în fiecare unitate să 
existe cantitățile necesare de se
mințe din hibrizii corespunzători 
pentru ca nici o zi bună de lu
cru în cîmp să nu se piardă. Este 
necesar să fie subliniat acest lu
cru întrucît unele unități din re
giunile Ploiești, Suceava, Cluj 
nici acum nu au ridicat și trans
portat întreaga cantitate de să- 
mînță de la întreprinderea Agro- 
sem.

Precum se știe, respectarea 
timpului optim de semănat este 
una din condițiile hotărîtoare 
pentru obținerea unor recolte 
mari de porumb la hectar. De a- 
ceea, îndatorirea inginerilor a- 
gronomi este de a urmări zi de 
zi temperatura solului la adîn- 
cimea de îngropare a seminței 
pentru ca atunci cînd se constată 
că s-au acumulat gradele nece
sare să dea semnalul de începere 
a lucrărilor.

Semănatul porumbului la timp 
și de calitate superioară este 
condiționat de grija ce se acordă 
bunei organizări a muncii, utili
zării raționale a tractoarelor și 
mașinilor. Experiența arată că 
perioada de executare a lucrări
lor poate fi mult scurtată dacă 
tractoarele sînt folosite noaptea 
la pregătirea terenului, iar ziua 
la semănat.

Se cere să se lucreze operativ, 
pe teren, în mijlocul mecanizato
rilor și al țăranilor cooperatori 
pentru executarea tuturor lucră
rilor la timp și la un nivel agro
tehnic înalt. Nu trebuie neglijate 
nici lucrările din grădina de le
gume, plantarea cartofilor, vițel 
de vie și a pomilor. Folosind toa
te forțele în acest scop, se va 
pune o temelie solidă recoltei din 
acest an.

(Continuare în pag. V-a)
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Pe șantierele de construcții 
Combinatului chimic Craiova 
desfășoară activitatea mai mult de 
5 000 de constructori. Ei sînt veniți 
aici din toate colțurile țării. în 
principalele sectoare de construcție 
ale combinatului au fost constitui
te organizații de bază. Activitatea 
lor are un caracter multilateral și 
variat. Se ivesc mereu sarcini și 
aspecte noi în producție. Ele se cer 
sesizate și rezolvate la timp. Rit
mul rapid al lucrărilor impune o 
prezență vie a comuniștilor în via
ța colectivului șantierelor combina
tului.

Obiective de cea mai mare 
însemnătate înscrise pe agenda 
preocupărilor de zi cu zi a organi
zațiilor noastre sînt scurtarea ter
menelor de execuție a noilor fa
brici, grija pentru o calitate supe
rioară a tuturor lucrărilor executa
te. Pornind de la necesitatea rea
lizării exemplare a acestor sarcini, 
comitetul de partid se consultă cu 
birourile organizațiilor de bază, le 
ajută să-și lărgească tematica pro
blemelor ce trebuie incluse în pla
nurile de muncă lunare și care să 
fie dezbătute în adunările genera
le. Procedînd astfel, începînd cu 
luna ianuarie a.c., tematica adună
rilor generale de partid este mai 
variată, mai actuală și interesantă, 
specifică șantierelor. Se resimte a- 
cest lucru din participarea mai ac
tivă a membrilor și candidaților de 
partid la dezbateri și la elaborarea 
unor planuri de măsuri bine chib
zuite. Prin aplicarea acestora s-a 
îmbunătățit activitatea de producție 
în multe sectoare. Să dăm un e- 
xemplu. Colectivul care execută 
înzidirile antiacide, cu șamot, hi
drofuge și izolații nu și-a realizat 
în toate privințele planul pe 1964. 
Nu trecuseră decît cîteva zile din 
anul 1965. Rămînerea în urmă a 
fost pusă în discuția membrilor și 
candidaților de partid. Comuniștii 
au analizat cauzele care au dus la 
neîndeplinirea planului și au făcut 
prețioase propuneri. Planul de mă
suri elaborat după studierea aces
tor propuneri de conducerea teh- 
nico-administrativă a stabilit mă
suri eficiente de organizare a punc
telor de lucru, de aprovizionare cu 
materiale, de întărire a rolului 
maistrului- la locul de producție și 
dte sporire a exigenței față de cali
tatea lucrărilor. Aplicarea acestor 
măsuri a făcut posibil ca pe tri
mestrul I al acestui an pe șantie
rele amintite planul să fie cu mult 
depășit, iar productivitatea muncii 
să crească cu 37 la sută.

Șantierul combinatului are un 
plan tehnic întocmit în urma unor 
studii aprofundate. El cuprinde ac
țiuni de valoare și cu un însemnat 
efect economic. Cum a fost înde
plinit acest plan, cum sînt duse la 
capăt măsurile pe care el le cuprin
de ? Organizația de partid din ser
viciile tehnic, producție și tehno
log a analizat în adunarea genera
lă din luna februarie această temă.

ale 
își

In urma analizei a. crescut mult 
aportul cabinetului tehnic la întoc
mirea și expunerea conferințelor 
stabilite în planul de propagandă 
tehnică, la introducerea procedee
lor tehnice avansate pe șantiere, la 
îmbogățirea cunoștințelor tehnice 
ale muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor.

Organizația de bază de la șan
tierul fabricii de acetilenă a anali
zat în luna februarie felul în care 
comitetul sindicatului de secție se 
ocupă de organizarea, desfășurarea 
și popularizarea rezultatelor între
cerii socialiste. A fost oportună a- 
ceastă analiză ? De ce am înscris 
pe ordinea de zi un asemenea 
punct ? Nevoia acestei analize a 
decurs din faptul că în anul 1964 
acest șantier a fost fruntaș iar în 
primele două luni ale acestui an 
realizările colectivului de aici au 
fost sub posibilități.

Și încă
Multe din organizațiile noastre au 
în vedere 
rente, dar . și perspectiva, 
xemplu în această privință îl dă
organizația de partid de la între
prinderea de instalații de pe șan
tier. Ce tematică și-a ales pentru 
adunarea generală din martie a.c. 
această organizație? începînd cu 
trimestrele II și III ale acestui an 
unele obiective ale Combinatului 
chimic Craiova trebuie să intre în 
probe tehnologice sau în funcțiu
ne. Respectarea șl scurtarea ter
menelor din grafice au o mare în
semnătate. De aceea comuniștii din 
această organizație și-au ales pen
tru adunarea generală din martie 
tocmai această temă.

Tematica adunărilor generale 
este mult mai largă decît exemplele 
date. Noi am analizat în adunările 
generale probleme cum sînt: învă- 
țămîntul de partid și politic U.T.M., 
productivitatea muncii, calitatea 
prefabricatelor produse pe șan
tier, 
trol 
rea
disciplina în muncă, respectarea 
normelor de tehnica securității, 
sarcinile cu privire la realizarea 
investițiilor și calitatea lucrărilor 
etc.

.Munca de partid desfășurată de 
organizațiile de bază de pe șantie
rele combinatului, discuțiile purta
te cu răspundere în adunările ge
nerale pe marginea unor tematici 
bine gîndite, interesante și care au 
atras la dezbateri un număr mare 
de comuniști s-au răsfrînt cu efecte 
pozitive asupra activității econo
mice. Cea mai bună dovadă sînt 
primele obiective intrate în func- 
tJl"!..^..Clre drumT grapele’Tindicate în“’organi-

zarea întrecerii socialiste și populari
zarea experienței brigăzilor fruntașe. 

Munca de partid a contribuit în 
buna măsură ca anul trecut și pe tri
mestrul întîi sectorul de exploatare 
Ciocănești să fie fruntaș pe întreprin
dere.

un aspect important.

nu numai sarcinile cu-
Un e-

activitatea serviciului con- 
tehnic de calitate, depozita

și conservarea materialelor,

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). 
Comisia economică a Comitetului re
gional de partid Galați a întreprins în 
ultima vreme mai multe studii pri
vind folosirea materiei prime, a utila
jului, organizarea producției. In pre
zent, un grup de specialiști din comi
sia economică studiază în marile 
întreprinderi din regiune cum sînt 
înfăptuite planurile de îmbunătățire a 
calității produselor, stabilite de către 
conducerile tehnico-administrative și 
organizațiile de partid. La Uzinele de 
utilaj greu „Progresul'" din Brăila, co
lectivul alcătuit în acest scop a anali
zat experiența bună în îndeplinirea 
ritmică a planului de producție și în 
creșterea calității utilajului livrat, ca 
urmare a respectării și îndeplinirii la 
termenele fixate a măsurilor stabilite, 
în această întreprindere, ca și la Uzi
nele „LaminoruV-Galați, membrii a- 
cestui colectiv sprijină conducerile 
tehnice și organizațiile de bază în 
îmbunătățirea controlului și a recep
ției materiei prime. Colective asemă
nătoare dau în prezent sprijin în or
ganizarea și ținerea evidenței între
cerii socialiste, în acțiunea de ridicare 
a calificării la șantierul naval și Com
binatul de celuloză și hîrtie din Brăi
la. Concluziile comisiei economice, 
studiile întreprinse vor fi dezbătute 
în plenara comitetului regional.

Grupele
de partid
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Centrul de material didactic și propagandă agricolă. In fotografie : Se lucrează la machete care ilustrează amenajarea terenurilor în pantă 
pentru plantări de vii și pomi Foto : Agerpres

uRisipa scumpește0

din brigăzi
VATRA DORNE1 (coresp. „Scîn

teii"). — Lucrătorii forestieri din sec
torul Ciocănești al I. F. Iacobeni, ra
ionul Vatra Dornei, muncesc în par
cele de pădure împrăștiate pe o su
prafață de aproape 200 km. Deoarece 
muncitorii sînt răspîndiți la distanțe 
mari, organizația de bază a pus un 
accent deosebit pe activitatea grupe
lor de partid. Cei 41 membri și can
didați de partid, fiind repartizați pro
porțional pe brigăzi, au putut fi al
cătuite grupe de partid în toate bri
găzile.

Prin munca politică pe care o des- 
â fășoară în rîndurile muncitorilor fo

restieri, grupele de partid îi mobili
zează la îndeplinirea integrală a indi
catorilor de plan. Cu mult interes iau 
parte oamenii la convorbirile organi
zate de grupele de partid pe teme 
privind mai buna gospodărire a masei 
lemnoase, ridicarea calității produse
lor, metodele avansate de prelucrare 
și valorificare superioară a lemnului. 
La cabanele de la gurile de exploa
tare, activiști 
dici prezintă 
tice, tehnice
Organizatorii grupelor de partid în-

In articolul „Risipa scumpește”, pu
blicat în ziarul nostru, se analiza mo
dul de gospodărire a furajelor în unele 
cooperative agricole. In legătură cu 
aceasta, consiliul agricol raional Mar- 
ghifa ne răspunde că s-au format co
lective din președinți de cooperative 
agricole fruntașe, ingineri agronomi, 
ingineri zootehniști și medici veteri
nari care au analizat lipsurile semna
late în ziar.

Deficiențele privind gospodărirea fu- 
râjelor au fdst apoi analizate împreună 
cu consiliile de conducere, in fiecare 
cooperativă agricolă de producție, sfa- 
bilindu-se măsuri imediate de reme
diere, și ținînd seamă de posibilitățile 
fiecărei unități.

De asemenea, la cooperativa agricolă 
din Săcuieni s-a organizat un schimb 
de experiență la care au participat pre
ședinții, inginerii și brigadierii zooteh
nici din unități, unde s-au demonstrat 
prac.tic metodele de folosire rațională 
a furajelor. Pe baza materialului întoc
mit de colectivele amintite, s-a putut 
indica concret cum să se organizeze 
o gospodărire mai bună a furajelor.

manență spațiu de depozitare și bani. 
S-a cerut sprijinul Sfatului popular al 
Capitalei pentru primirea de terenuri, 
în vederea măririi spațiilor de depozi
tare, actualmente insuficiente.

Pentru ca populația să aibă la înde- 
mînă un număr mai mare de unități, 
s-a solicitat Direcției comerciale a ora
șului București intensificarea acțiunii 
de recuperare a ambalajelor (sticle și 
borcane) și prin unitățile alimentare și 
de legume și fructe. De altfel, la fie
care centru de achiziție sînt afișate 
anunțuri prin care se aduce la cunoș
tința populației că sticlele și borcanele 
se achiziționează și de către aceste 
unități comerciale".

pentru înlăturarea deficiențelor semna
late — se arată în scrisoare. A fost 
mărit simțitor numărul stîlpilor indica
tori din metal, s-au refăcut marcajele 
de pe foaie traseele și, în vederea îm
bunătățirii activității în cabane, s-a 
elaborat un nou regulament de func
ționare care va intra în vigoare chiar 
în această lună. Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de odihnă în cabane, au fosl 
înlocuite cazarmamentul și mobilierul 
ce nu mai corespundeau".

„Deservirea traseelor
turistice0

agriculturii noastre importante 
cantități de îngrășăminte chimice.

Ion T. POPESCU
secretarul Comitetului de partid 
de la întreprinderea de construcții 
și montaje Combinatul chimic — 
Craiova

MareLocuințe noi in Satu

imți o adevărată bucurie cînd, 
obosit de drum, treci pragul 
unui hotel primitor, unde gă
sești confort și gazde gri

julii, atente. Locuința aceasta în care 
poposesc pentru cîteva ore sau 
zile oameni veniți cu treburi sau tu
riști, are menirea să ofere acele e- 
lemente ale confortului care... ne- 
încăpînd în geamantane, au rămas 
acasă. Intr-un fel, hotelul constituie 
o carte de vizită a orașului; aici îți 
formezi primele impresii, aici faci 
cunoștință cu ospitalitatea și spiri
tul gospodăresc al gazdelor. Hote
lul bun se cunoaște... de la ușă. 
Treci pragul și dintr-o privire îți 
faci o imagine, de multe ori corectă, 
despre „stilul” hotelului, despre mo
dul cum sînt asigurate primirea și 
găzduirea călătorului. Dacă portarul 
in uniformă reglementară ți se adre
sează cu politețe și amabilitate, 
dacă după urarea de bun venit ți se 
ia bagajul în primire și, în cîteva 
minute, fără a mai pierde vremea cu 
formalități greoaie, ești condus în 
camera în care te așteaptă un pat 
proaspăt înfățat, cu lenjeria imacu
lată, te simți 
acasă.

Sentimentul 
cum deschizi 
lului „Dunărea” din Galați. E un ho
tel în care te simți bine. Zeci și zeci 
de detalii, care întregesc confortul, 
ilustrează preocuparea sfatului 
popular al orașului pentru buna 
gospodărire a hotelului. Impresia 
mi-a fost confirmată și de unul din
tre oaspeți, tov. Gheorghe Adam : 
„Este plăcut să tragi aici — ne-a 
spus ei. Curățenie ireproșabilă, 
personal politicos. Vrei să iei masa 
în cameră, ridici receptorul — fie
care cameră are telefon — și co
manzi restaurantului de la parter 
meniul. Dorești să ți se spele căma
șa, să ți se curețe hainele, există 
și servicii de acest fel. Prosoapele 
permanent curate, hîrtia 
șters lame de ras și alte 
biecte tot atît de necesare 
la locul lor. Aici se poate 
plăcut și timpul liber, citind

din prima clipă ca

acesta îl încerci de 
ușa de intrare a hote-

pentru 
mici o- 
se află 
petrece 
o carte

„Maratonul borcanului0

de partid, ingineri, me- 
expuneri pe teme poli- 
și de cultură generală.

la bibliotecă ; clubul de pe terasa 
hotelului pune la dispoziția călăto
rilor televizor, jocuri distractive”.

De o găzduire la fel de ospitalie
ră al parte și la hotelul „Central” 
din Sighișoara. „Am sosit noaptea 
tîrziu, ne-a relatat Ing. Pavel Da
mian, dar am fost primit cu ospita
litate. Aveam senzația plăcută că 
fusesem parcă așteptat. Am fost 
condus cu amabilitate in cameră, 
unde am găsit tot confortul.”

Vorba dulce...
La hotelul „Victoria’ din Giurgiu 

impresiile sînt de alt gen. Deschizi 
ușa și pătrunzi într-un hol larg, dar 
rece, golaș, neprimitor. Iți iei ini-

In „Scînteia” nr. 6561 a apărut, sub 
acest titlu, o notă în care erau arătate 
greutățile pe care le întîmpină cetă
țenii în valorificarea disponibilului de 
sticle' și borcane. In legătură cu critica 
făcută, întreprinderea pentru recupera
rea, recondiționarea și valorificarea 
ambalajelor-București- (I.R.V.A.) ne răs
punde următoarele : „Cele sesizate sînt 

. juste și articolul a 'făcut' obiectul unei 
ample analize a acestui’sector de acti
vitate. S-au luat o serie de măsuri me
nite să înlăture în viitor aspectele sem
nalate. Dintre acestea amintim : asigu
rarea cu mijloacele de transport nece
sare (102 mașini și 5 tractoare cu. re
morcile respective), urmărirea respec
tării stricte a programului de către cen
trele de remizieri, revizuirea graficelor 
de ridicare a ambalajelor, creîndu-se 
posibilități ca centrele să aibă în per-

Unele constatări și propuneri cu pri
vire la amenajarea și întrefinerea tra
seelor turistice, aprovizionarea cabane
lor, crearea condițiilor de odihnă pen
tru turiști au constituit tema articolului 
cu titlul de mai sus, publicat în „Scîn
teia** nr. 6534. Cu privire la acest ar
ticol, întreprinderea regională balneo- 
climatică-Deva ne scrie : „încă de a- 
nul trecut, am început o acțiune de re
vizuire, împrospătare și reactualizare a 
marcajelor și potecilor turistice. Am 
reușit astfel să punem la punct 34 de 
trasee turistice în lungime totală de 
820 km. Pentru acest sezon, avem pre
gătiți 300 de ștîlpi noi din metal, cu 
indicatoare și săgeți, spre a fi plantați 
imediat ce timpul o va permite. Avem 
procurate și restul de materiale pentru 
această lucrare. O dată cu plantarea 
stîlpilor metalici, echipele speciale vor 
împrospăta și vechile semne făcute pe 
stînci și pomi. Au fost 
pentru curățirea potecilor 
pini zăpezii. Considerăm 
șurile luate vom reuși să 
și să punem în stare de a 
.condiții bune traseele turistice din ma
sivul Retezat, Parîng și munții Sebe
șului**.

în legătură cu același articol s-a pri
mit un răspuns și de la Sfatul popular 
al regiunii Bacău : „S-au luat măsuri

N.R. Nu am primit încă răspunsurile 
cuvenite din partea Comitetelor execu
tive ale Sfaturilor populare din regiu
nile Ploiești și Brașov, pe ale căror 
teritorii se află importante trasee turis
tice și un număr însemnat de cabane. 
Cititorii ziarului ar fi interesați să afle 
ce măsuri s-au luat și aici, cu atît 
mai mult cu cît în articolul respectiv 
se făceau referiri directe la felul în 
care sfaturile populare ale acestor re
giuni se ocupă de unele aspecte ale 
activității turistice.

A

„Intre două trenuri0
în „Scînteia” nr. 
cu titlul de mai

luate măsuri 
în urma to
că prin mă- 
reactualizăm 
fi folosite în

După publicarea, 
5498, a unui articol 
sus, Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor ne răspunde, între altele: 
„Problemele ridicate în articolul res
pectiv cu privire la sectorul căilor fera
te au fost remediate. De asemenea,, la 
autogara Craiova s-a asigurat ca sala 
de așteptare să fie încălzită, persona
lul de exploatare să-și exercite cu con
știinciozitate îndatoririle, iar programul 
curselor să fie respectat. Parcul I.R.T.A. 
Oltenia a fost sporit cu noi autobuze 
TV-7, pentru a face față în condiții 
corespunzătoare pe toate traseele ; la 
aufogările Militari și Filaret, I.R.T.A. 
București a asigurat să se repartizeze 
cantități mai mari de lemne de foc ; a 
fost sporit personalul pentru curățenia 
și întreținerea acestor autogări și s-a 
organizat un control permanent, cu 
accent asupra deservirii publicului că
lător ; șeful autogării Filaret a fost în
locuit”.

turi, lenjeria se schimbă numai la 
cerere, lumina agonizează.

Te uiți la responsabilii unor ast
fel de hoteluri și te gîndești fără să 
vrei la cei care i-au pus aici. Ce 
fel de oameni or fi ? Cum se poate 
să asiste cu nepăsare la perpetua
rea acestor atitudini înapoiate, de 
neglijență și proastă gospodărire ?

ce- 
să

la

Somn ușor
Să fie atît de mare distanța de 

la hotelul „Victoria” din Giurgiu la 
sfatul popular al orașului ? Așa 
s-ar părea. Este de presupus că a- 
cei tovarăși în sarcina cărora cad 
îndrumarea și controlul se dezinte
resează de hotel. La rîndul său,

că nici

gospo- 
nu ia

— Cum putați — l-am întrebat pe 
tov. Sadic Sabri, responsabilul 
lor două hoteluri din localitate, 
tolerați asemenea deficiențe ?

Responsabilul tună și fulgeră
adresa întreprinderii de gospodărie 
locală. Susține că nu i s-a aprobat 
din timp ceea ce a cerut — pentru 
ca, pînă la urmă, să rezulte 
nu ceruse nimic.

Deci : două hoteluri prost 
dărite, un responsabil care
măsuri. Să vedem : ce zice sfatul 
popular, cum privesc tovarășii de 
aici problema răspunderii pe care 
ar trebui s-o aibă față de bunul 
mers al hotelurilor ? „Sadîc î — 
spun ei — e un gospodar bun 1* 
Așa să fie ? Un control exigent, res-

CĂLĂTORII Șl HOTELURILE
ma-n dinți și te îndrepți spre cetă
țeanul din spatele biroului arcuit, 
iți răspunde morocănos la salut, de 
parcă ai venit să-i ceri bani cu îm
prumut.

— Ce pottești 'mneata ? — te is
codește bănuitor.

— Dacă nu vă deranjează, aș dori 
o’cameră...

Bănuia el. După ce te măsoară de 
cîteva ori de sus în jos și de jos în 
sus, morocănosul îți aruncă o cheie 
și catadixește să-ți facă hatîrul de a 
te lămuri încotro s-o iei : „La etajul 
unu, pe partea dreaptă*.

Te simți ca într-o casă străină. 
Omul și-a făcut, crede el, datoria, 
te-a „recepționat*, ți-a repartizat o 
cameră. Dar e de-ajuns ?

La hotelul „Delta" din Tulcea, 
funcționarul de la recepție își per
mite să decidă el în ce categorie 
de cameră vei fi găzduit. Dacă i se 
năzare ești condus la camera nr. 6. 
Aici sînt cele mai neconfortabile pa-

conducerea hotelului se dezintere
sează de călători, de asigurarea nu 
a confortului, dar a unor condiții 
modeste de găzduire. Ai tras la 
„Victoria" ; intri în cameră, ridici 
pătura, constați că nu e schimbat 
cearșaful. Cobori la portar, singu
rul reprezentant al personalului de 
serviciu existent după-amiază.

— Nu e curat î — se miră el cu 
candoare. Dar nici n-a fost folosit 
ca lumea...

11 schimbă cu inima îndoită (deși, 
în treacăt fie spus, nu în seama lui 
ar trebui să cadă o asemenea în
sărcinare), iar după privirea lui 
ghicești că ți-a pus eticheta : „cu
surgiu".

In unele camere ale hotelului din 
Tulcea, paturile sînt nereparate, au 
arcurile stricate. Iți piere pofta de 
somn cînd te întinzi pe ele.

ponsabil, asupra activității hotelu
rilor din localitate i-ar ajuta să ia 
mai repede măsurile așteptate de 
attta vreme.

Concesii... la cerere
Se mai întîmplă ca, pe alocuri, 

să se considere prestările unor ser
vicii elementare ca un fel de con
cesie făcută pasagerului. Ce s-a 
făcut în această privință la hotelul 
„Dunărea'-Galați ? La această în
trebare ne-au răspuns tovarășii 
Sterică Anghel, directorul I.A.P.L., și 
Gheorghe Ghenea, administratorul 
hotelului :

— Am organizat pe etaje diferite 
prestări de servicii; se execută, la 
cerere, spălatul, călcatul, curățatul, 
periatul îmbrăcăminții.

Să dăm cuvîntul acum călătoru
lui Nicolae Oprea, întîlnit la Hotelul 
nr. 1, tot din Galați. „Personalul de

aici consideră satisfacerea cerințe
lor îndreptățite ale pasagerilor de 
a li se asigura cîteva servicii ele
mentare drept „concesii*. Și, ca să 
fie clar că e vorba de concesii, pro
soapele, periile de haine, acul cu 
ață și alte ustensile trebuincioase 
stau încuiate la portari ori la în
grijitoare. Despre existența lor n-ai 
cum să știi. Nu ești informat în nici 
un fel. De altfel, întreaga gospodă
rire a hotelului lasă mult de dorit : 
camere fără perdele, băi care nu 
funcționează, hol transformat în... 
uscătorie, instalație de căldură care 
nu încălzește*.

Responsabil este tov. Gheorghe 
Roman.

La întrebarea : „Ce părere aveți 
despre un asemenea gospodar?', 
tovarășul de la secția de gospodă
rire comunală a sfatului popular o- 
xășenesc ne-a declarat: 
controlat hotelul și n-am știut 
muncește responsabilul”.

N-a controlat ? Dar secției de 
podărie orășenească trebuie 
amintească cineva că are obligația 
să controleze activitatea 
din subordine ?

Ceea ce se apreciază 
unii drept hatîruri, drept 
sînt, în fond, lucruri uneori destul 
de mărunte, care au însă un mare 
rol în completarea confortului unui 
călător. A i le pune la dispoziție 
nu e numai o obligație, dar și un 
gest de atenție și curtoazie față de 
el. Depinde doar de spiritul gospo
dăresc al celor în seama cărora 
se află hotelurile ca oaspeții să nu 
ducă lipsă de cele necesare.

Hotelurile pot asigura condiții ci
vilizate de confort, o ambianță plă
cută. Cu condiția ca în fruntea lor 
să se afle oameni pricepuți, gospo
dari, atenți și preocupați de satis
facerea cerințelor călătorilor, ca 
sfaturile populare să se simtă direct 
răspunzătoare de activitatea aces
tor importante unități de deservire, 
să le îndrume îndeaproape și să le 
controleze cu exigență.

Vasile TINCU

„N-am 
cum

gos- 
să-i

unităților

de către 
„concesii*

Sala Palatului R. P. Romîne : O fe
meie cu bani — (spectacol prezentat de 
Teatrul National „I. L. Caragiale" — 
orele 19.30). Teatrul de Operă și Balet : 
Boema — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Lysistrata — (orele 19,30).- 
Teatrul Național ,,1. L. Caragiale“ (sala 
Comedia) : Inșir-te mărgărite — (orele 
15), Orfeu în infern — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Intilnire cu îngerul — (o- 
rele 15), Patima de sub ulmi — (orele 
19.30). Teatru] de Comedie : Casa Inimi
lor sfărîmate — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Nimic nu se 
pierde, dragul meu — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (sala Magheru): Colombe
— '’oiele 19,30), (sala Studio) : Zizi și... 
formula ei de viață — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : Jurnalul unei femei
— (orele 19,30). Teatrul Barbu Dela- 
vrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Școala nevestelor — (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Cinci schițe 
și Cîntăreața cheală — (orele 15,30), Hi
mera — (orele 19,30). Teatrul „Ion 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 16), Soldatul 
fanfaron — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Cîntărețul tristeții sale — (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică , I. L. Caragiale" 
(Str. 30 Decembrie nr. 9) : Năzdrăvanul 
occidentului — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (sala din Calea Victoriei nr. 505: 
Katia și crocodilul — (orele 15), (sala 
din str. Academiei ni. 18) : Băiatul și 
vîntul — (orele 16), Eu și materia moartă
— (orele 20,30). Teatrul satiric-muzical
,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei — (orele 20), (sala ,
venturile unei umbrele — (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. 
nr. 59) : O carte despre 
(orele 20). Circul de stat : __ _
cei 40 de... acrobați — (orele 20).

Victoria) : A-

(Str. Lipscani 
frumusețe — 
Aii Baba și

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) ; Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Gaudeamus igitur : Republica (10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30) Grivița (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30) Floreasca (16; 18; 20). Scara- 
mouche — cinemascop : Luceafărul (8; 
10; 12; 1'4; 16,15; 18,30; 20,45), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Feroviar (8,30; 10,30; 
12,30; 14,45; 17; 19.15; 21,30), Excelsior (9,30; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20.30). Melodia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Modern (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Moby Dick : Carpați (9,30; 11,45; 
14; 16,15). ~ —
11,45; ’
11,45; 
femei 
20,45), 
15,45; 
18,15;

Parisul vesel : Capitol (9,30; 
14; 16,15; 18,45; 21), Bucegi (9,30;
14; 16,15; 18,30; 20,15). Ucigașii de 
• Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
Înfrățirea între popoare (10,30; 

18; 20,15), Miorița (10; 12; 14; 16; 
20,30). Misterele Parisului — clne- 

“ ‘ ........................... 16,30;

14; 
14; 16;

Un enoriaș ciudat : Union 
18,45; 21). Munca (14,30; 16,30; 
Program pentru copii : Doi- 
dirnineața). Strigătul Corlei: 
15,30; 18; 20,30), Cotroceni

16,15;

12;

mascop : Central (9,45; 12; 14,15; _ 
18,45; 21). Unde ești acum, Maxim ? 
cinemascop : Lumina (9,45; 11,45;
16,15; 18,30: 20,45), Aurora (10; 12 "
18,15; 20,30). ” ’* ------ -
(14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). 
na (orele 10
Doina (12; ... -
(15,30; 18; 20,30). Țărmul ospitalier — ci
nemascop ; Albinele și oamenii, Poveste 
africană, Palmira : Timpuri Noi (10—16 
în continuare ; 17,30; 19; 20,30). Pădurea 
spînzuraților — cinemascop (ambele se
rii) : Giuleștl (10,30; 15,15; 19,15), Tomis 
(9,45; 12,45: 16,45; 20). Vremea păgînilor î 
Cultural (15; 17; 19; 21). Tovarășii : Da
cia (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Vitan (16; 
18,15; 20,30). Regina cîntecelor : Buzeștl 
(11; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Legea și forța: 
Unirea (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12,30; 
15.30; 18; 20,30). Nevasta nr. 13 : Flacăra 
(10; 15,30; 18; 20,30), Popular (10,30; 16; 
18,30; 21). Spărgătorul — cinemascop : 
Arta (15; 17,45; 20,30), Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Un pumn de note : Moșilor 
(16; 18,15; 20,30). Soții în oraș : Crîngași 
(16: 18,15; 20,30). Mofturi 1900 : Cosmos 
(16; 18; 20), Ferentari (14: 16,15; 18,30;
20,45). O stea cade din cer — cinemascop: 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Soție pentru un 
australian — cinemascop : Colentina (16; 
18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : Rahova (15; 17; 19: 21). Car
touche — cinemascop : Progresul (11; 
14; 16,30; 19: 21.15). Armata codobaturilor: 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop : Lira (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Cîntînd în ploaie : Pacea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru copii : „Soarele șl omu
leții de zăpadă". 19,30 — Spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Tinerețe, ani de aur 
21,00 — Teatru în Studio: „Medeea" de 
Eurlpide. In încheiere : buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum va fi vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral umedă, mai ales în Banat, Ol
tenia și Muntenia, unde cerul s-a 
menținut acoperit șl a plouat tempo
rar. In celelalte regiuni cerul a fost 
mai mult noros și a plouat izolat. în 
regiunea de munte a nins. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul estic, pre- 
zentînd pe alocuri intensificări. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 16 grade la 
Baia Mare și 4 grade la Cîmpina și 
Cîmpulung Muscel. In București : 
Vremea a fost în general închisă. A 
plouat în cursul după-amiezii. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul estic. 
Temperatura maximă a atins 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 aprilie : Vreme relativ căl
duroasă, cu cerul schimbător. Va 
ploua local. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 șl 12 
grade, iar maximele între 10—20. In 
București : Vreme relativ călduroasă, 
cu cer schimbător. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului în creștere.
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Luminile schimbului de noapte la „1 Mai* Ploiești Foto : M. Andreeseu

DIALOGURI

DRUMURI ÎN
VICTOR VÎNTU

Una după, cealaltă, generațiile pătrund în viața colectivității, conto- 
pindu-se treptat intr-un amplu proces de creștere, așa cum se adaugă cercu
rile concentrice în ființa unui trunchi, dăruind arborelui vigoare. Fiecare 
cerc își are acumulările, vîrsta și energiile sale. Intre cercuri și copac, între 
destine se află raporturi dintre cele mai interesante pe care viața ți le dez
văluie.

Părăsim, așadar, metafora — pentru fapte. La „1 Mai"-Ploiești...

VIAȚĂ FOILETOANE
------------------------ de NICUȚA TÂN ASE -----------------------

Serios, poate chiar grav pentru vîrsta 
lui (abia a trecut pragul majoratului dar 
îi și place să se simtă de nouăsprezece 
ani) Dumitru Mihai Drăgoi arată zvelt și 
sprinten și are în mișcările lui ceva din- 
tr-un cerb tînăr. A absolvit școala cu 
cea mai bună medie din clasa lui. Pri
mul contact cu uzina însă, deloc idi
lic, n-a fost cel așteptat. Drăgoi și-a 
dat seama că intîmplarea a făcut să ni
merească la mașina unui om delăsător și 
nu prea gospodar la locul său de muncă. 
Și n-a confundat omul cu meseria. Așa 
încît, la tradiționalul concurs pe meserii, 
care are darul de a ambiționa și a stimula 
pe viitorii muncitori, frezorul Drăgoi a reu
șit să se claseze pe locuri fruntașe atît 
în faza pe școală, cît și în cea pe zonă 
(și-a predat piesa cu două minute înain
tea rivalului din Brașov).

— Spune, îți place meseria ?
Un „da’ deschis, bărbătesc, printre din

ții albi și frumoși.
— Și anume ce-ți place ?
— Să n-am discuții cu controlul de ca

litate.
— Și n-ai ?
— Pînă acum nu.
— Ai mașină bună ?
— Avem mașini noi. Poți executa pe ele 

orice lucrare universală. Asta-i bine la noi 
în sculărie: faci mereu alte piese. 
Schimbi mereu dispozitivele. Asta te în
deamnă să gîndești. Dar dacă nu știi să 
asculți vibrația mașinii, n-ai făcut nimic. 
Chestie de „ureche".

— Lucrezi doar de cîteva luni în secție. 
De care oameni te simți mai apropiat ?

— De cei de la care am de învățat. 
Avem meseriași de clasă înaltă. Să-ți 
scoți pălăria. Stau uneori și privesc cum 
lucrează Marin Mihai. Dacă-1 întrebi ceva, 
nu se supără, îți explică. Are cea mai 
modernă mașină de frezat. Da’și merită. 
La 27 de ani să fi luat categoria a opta 1 
E o vorbă în atelier : „în dulapul lui Ma
rin, și noaptea, pe bîjbîite, bagi mîna și 
găsești cutare sculă". Nu știu dacă mă-n- 
țelegeți, vreau să zic că e foarte ordonat.

Pare că nu întîmplător și-a ales acest 
exemplu. De Ia o vreme, un coleg al său, 
proaspăt muncitor, se afla sub normă și 
dădea rebuturi. întrebat, explicația lui 
era una singură : mașina e de vină. Oa
menii cu experiență din secție aveau altă 
părere. Dar trebuia făcută proba. I s-a 
propus, ceea ce tînărul a încuviințat, să 
i se încredințeze o altă mașină, a lui ur- 
mînd să fie preluată de un om cu aceeași 
pregătire. Și anume, de Drăgoi. Aici n-a 
mai fost atît de simplu. Lui Drăgoi nu-i 
prea venea la îndemînă să-și părăsească 
mica lui gospodărie bine pusă la punct, 
așa cum știa el, și să se avînte pe o ma
șină nouă, necunoscută și, după cum ob
servase, rău îngrijită. Dar i s-a explicat 
și a înțeles. Despărțirea a fost grea ; pînă 
și-a învins inerția. De fapt, pînă cînd spi
ritul său conștiincios a simțit nevoia să 
facă ordine. Pînă s-a trezit ambiția. îl în
treb :

— Și ce-ai făcut ?
— Păi, întîi am cercetat mașina de sus 

pînă jos. Am văzut că era o dezordine 1 
I-am propus tovarășului din schimbul ce
lălalt să reorganizăm dulapul cu scule și 
să verificăm, punct cu punct, toate acce
soriile mașinii.

— A mers ?
— N-avea voie să nu meargă. Plus mă 

mulțumește că fac ceva nou. Piesele sînt 
aici mai mici și cer mai multă precizie.

(Epilogul — pe care, modest, Drăgoi 'îl 
omite : a izbutit să depășească norma și 
aici. Ceea ce era de demonstrat : că nu 
mașina...).

Față de timp nutrește o stimă deose
bită. își drămuiește cu zgîrcenie ceasurile 
libere, pe care le consacră învățăturii. 
O dată cu terminarea școlii profesionale, 
n-a întîrziat să se înscrie la seral. Note — 
de la 8 în sus.

— Ce ți-ai propus în viitor ?
— Mă atrag cifrele. Facultatea de me

canică.
Acesta e scopul. în numele lui îi detestă 

pe „deștepți", „pierde-vară" și „fitilari". 
Ce mai sînt și ăștia, Drăgoi ? Zeflemiștii, 
cei care te fac tocilar, cînd văd că poți 
să renunți la cîte un film pentru ca a doua 
zi să fii mai bine pregătit. Avem vreo doi- 
■ei și ne fac clasa de rușine. Eu asta aș 

< rea să știu : dacă-ți bați joc de timp, 
cînd mai apuci să-ți faci cultura gene
rală ?

Tăios și intransigent, la acest capitol. 
Cu toată forța celor optsprezece ani, aș- 
ternuți la drum lung și tenace.

★
După dialogul de mai sus, în aceeași zi, 

mi-a căzut sub ochi articolul publicat de 
inginerul Dimitrie Tomozei, directorul ge
neral al Uzinei „1 Mai", în coloanele „Me

talurgistului", ziarul acestei uzine. Rînduri 
din inimă, închinate și adresate schim
bului de mîine. „Am vrea ca după ob
ținerea certificatului de muncitor calificat 
— se conchide în articol — absolvenții 
școlii profesionale să nu socotească pre
gătirea lor completă, ci să învețe con
tinuu, alăturîndu-se sutelor de tineri mun
citori ai uzinei care urmează azi cursuri
le școlii medii sau ale școlii de maiștri, 
celor care au devenit deja studenți sau 
ingineri..."

„Să învețe continuu". Majoritatea în
vață. Pînă și faptul că școala medie se
rală se află chiar în incinta uzinei, că la 
scurtă vreme după sunetul sirenei care 
anunță sfîrșitul schimbului de dimineață 
vezi grupuri-grupuri de tineri străbătînd 
aleile și îndreptîndu-se spre clase, are o 
expresivitate de simbol. Dar ce se întîmplă 
cu rectificatorul Nicolae Cergă ? O recti
ficare surprinzătoare : a urmat vreo două 
luni cursurile clasei a opta (aceeași în 
care învață Dumitru Mihai Drăgoi) și s-a... 
retras.

De ce ? A stat cineva de vorbă cu el? 
Nu. îl caut să-i aflu explicația. E un tînăr 
bine legat, dar molatic și parcă' nițeluș 
sceptic. De ce s-a retras ? „Eu de felul 
meu sînt somnoros". Mai pune mîna pe 
cîte o carte, dar nu de studiu, se plimbă 
prin oraș,' bate mingea. Expresia favorită : 
„Pe-ndelete". Fiindcă e somnoros, rămîne 
în urmă cu un an de învățătură.

Alți doi colegi de promoție. Paul Păun 
și Gogu Emil, s-au înțeles să nu 
mai dea cîteva zile pe la uzină. 
Părinții îi știau plecați la lucru. Ple
cau și se întorceau, într-adevăr, cu o 
precizie matematică. însă tot răstimpul de 
opt ore și-l petreceau urmărind, pînă la 
obsesie, filme. Pornirea, copilărească în 
fond, a luat sfîrșit prin mutarea celor doi 
supra-arhi-cinefili într-o altă secție. Cînd 
stai însă de vorbă cu Păun, vezi că „golul 
cinematografic" n-a fost umplut cu nimic 
interesant. Decît cu nesfîrșite după-amieze 
de fotbal pe stradă și cu lecturi de tipul 
„Satana" din colecția, socotită defunctă, 
a celor 15 lei. N-ar fi putut urma, ca atîți 
alți colegi ai lui, școala medie ? Sau un 
curs de ridicare a calificării ? Zîmbește 
încurcat. Un zîmbet lipsit de lumină.

Băieții aceștia se află în primul lor an 
de viață „independentă". S-au văzut pe 
picioarele lor. N-au avut însă prin preajmă 
buni sfătuitori. Discut cu tovarășul Alexan
dru Neagu, secretarul comitetului U.T.M. 
din secția unde lucrează acești tineri. E 
cu vreo zece ani mai în vîrstă decît ei. A 
știut să facă eforturi, a reușit să termine 
școala medie. E apropiat de băieți, vor
bește pe limba lor. Utemiștii din scu
lărie n-au mai discutat însă de 
multă-vreme despre tinerețe, educație, 
răspunderi. Un cuvînt nerostit la timp — și 
iată căscatul plictisit al lui Cergă, zîmbe- 
tul lipsit de tinerețe al lui Păun. Și cîte 
exemple de voință și perseverență în ju
rul lor 1 Alexandru Neagu îmi pomenea 
de o vorbă ce-i plăcuse lui foarte mult, 
folosită de unul dintre cei care l-au edu
cat pe el : „în viață să nu te lași dus 
acolo unde vor să te care bocancii”. 
Vorba lui 1

ir

Nu o dată în uzină, printre oameni de 
cele mai diferite vîrste, am auzit rostin- 
du-se unul și același nume : Lisovschi. 
Peste o sută de inovații. Laureat al Pre
miului de Stat Lucrează de aproape un 
sfert de veac în uzină. Fost strungar ; con
duce astăzi grupa de modernizări din ca
drul sectoarelor de concepție. „Ne-a spus 
că pentru el fiecare altă inovație e o zi 
de sărbătoare" — îmi mărturisea Drăgoi.

Informațiile se adunau treptat, sigure, 
de pretutindeni. Mai cu seamă tinerii, în 
mijlocul cărora cunoscutul inovator se 
află nu arareori, povestindu-le lungul și 
spectaculosul său drum în viață, admiră 
spiritul său îndrăzneț. Am avut de aceea 
senzația, întîlnindu-1 concentrat la planșe
tă, că-mi e foarte cunoscut. Așa mi-1 și 
imaginasem pe acest om dăruit ideilor 
incandescente : calm și sobru în mișcări, 
cumpătat și înțelept la vorbă, cu un chip 
încadrat de fire argintii, pieptănate meti
culos, cu ochii săi verzui, scrutători îndă
rătul lentilelor. O figură de medic, de pro
fesor universitar.

(Cea mai vîrstnică genejație din uzină : 
58 de ani — față de cei 18 ai frezorului 
Drăgoi. Cercurile, vîrstele copacului...).

Pentru o clipă, caut să mi-1 reprezint 
tînăr, pe vremea cînd fusese poreclit „mi
cul Edison". Pe cînd visa ca atîția alții la 
un perpetuum mobile. Mă cenzurează pe 
un ton glumeț și blînd :

— Știi cînd am părăsit năstrușnica idee? 
Cînd m-am pus serios pe fizică.

Autodidact. N-a avut posibilitate să ur
meze școli superioare și toată viața a stu-

diat cu o îndîrjlre nepotolită, clădindu-și 
trudnic, prin cărțile citite, „treptele" unei 
universități absolvite de unul singur. Uce
nic la 12 ani, în atelierul de reparații al 
schelei Gura Ocniței. Căuta să prelucreze 
piesele într-un alt fel decît ceilalți. Născo
cea scule și dispozitive. Un aparat inven
tat acum treizeci de ani i-a adus mal 
multe pagube decît foloase. Lucrase la el 
nopțile, după obișnuitele ore de muncă, 
pătruns aproape pe furiș în atelierul unei 
alte întreprinderi. Materialele le plătise 
din puținii săi bani. Asta a fost tinerețea 
„micului Edison".

S-a născut la un întîi mai. Simbolic, 
s-ar putea spune : la „1 Mai" (înțelegînd 
de astă-dată uzina unde a putut să-și des
fășoare din plin, de douăzeci de ani în
coace, talentul). Comuniștii, din rîndul 
cărora face parte, i-au sprijinit ideile fă- 
cîndu-le să treacă de pe hîrtia de calc în 
ateliere. însăși dezvoltarea uzinei, cotele 
de o tot mai înaltă tehnicitate din proce
sul de făurire al tinerei ramuri de utilaj 
petrolier i-au solicitat întreaga energie. 
Exact ceea ce Lisovschi visase întreaga 
lui tinerețe.

— Niciodată nu m-am simțit mai bine 
decît acum și aici. Stau cîteodată seara 
acasă și tare aș vrea să fiu în uzină, In 
fața planșetei. Sau într-o secție, aplecat 
peste strung, dînd viață unul nou proiect. 
Nu concep o bucurie mai adîncă decît 
a-ți vedea proiectul viu, pipăibil, realizat.

— Mai lucrați la strung ?
— Cîteodată. Nici nu se poate altfel. 

Uneori trebuie să convingi, să demonstrezi 
la mașină noul. De altfel, pentru mine, 
dintre toate mașinile-unelte, strungul ră
mîne cea preferată. Cum l-aș putea numi? 
Pianul metalurgiei. Scoate cele mai varia
te și mai complete acorduri.

— Ce părere aveți despre munca de 
creație tehnică ? Nu ține totuși de un ta
lent pe care-1 ai sau nu ?

— Aud adesea întrebarea. Sînt mulți 
care pot aduce și aduc progrese în teh
nică. Se pune condiția : să-ți iubești, să-ți 
stăpînești și să-ți respecți meseria. Două 
însușiri mi se par esențiale : curiozitatea 
și pasiunea. Numai să nu le uiți încuiate 
într-un sertar, după orele de slujbă. 
„Slujbaș" și inovator, după cum se vede, 
nu rimează deloc.

Filozofia lui Lisovschi e armonioasă și 
echilibrată, de un echilibru — aș spu
ne — clasic, sedimentată printr-o âdîncă 
experiență de viață. Discuția alunecă de 
pe planul cunoașterii tehnice pe coordo
natele complexe ale formării personalității.

— Există o imagine convențională a o- 
mului preocupat de tehnică, a inovatoru
lui. Ca și cum n-ar sta toată viața decît 
cu ochii pironiți pe planuri, pe dispozitive 
și pe construcții metalice. O să vă spun 
un secret. Mie ideile îmi vin adesea în cu 
totul alte împrejurări. îmi place foarte 
mult să umblu pe jos. De acasă pînă la 
uzină drumul îmi pare prea scurt pentru 
cîte îmi trec prin minte de-a lungul lui. 
Sau să te afli în mijlocul naturii 1 Ore în
tregi pot să urmăresc, captivat, tainica 
viață a pădurii, zborul plin de surprize al 
păsărilor, conflictele dramatice din lumea 
insectelor. Cu băieții mei, am băieți mari, 
plec adeseori în excursii.

Simți că e mîndru de ei. Iosif e inginer 
electromecanic, Mircea — asistent univer
sitar, iar Mihai — mecanic Ia uzină. El, 
mezinul, execută cea mai mare parte din
tre proiectele de modernizare concepute 
de tatăl său. „Parc-ar avea mîinile mele 
din tinerețe" — spune Lisovschi. Și, s-ar 
părea, nu numai mîinile. De la o vreme, 
aplecați ceasuri întregi asupra unor schi
țe, stau, tîmplă lîngă tîmplă, doi inovatori : 
tatăl și fiul.

Tatăl și fiul lucrlnd împreună la o ino
vație. Ioslf șl Mlhai Lisovschi

Cu mătușa Varvara la bal
Tata a fost trompetist în armați. El 

suna deșteptarea, masa, atacul și ora 
închiderii sau cum i se mai spune stin
gerea. Acum e pensionar. Are un abo
nament pe C.F.R. și în fiecare sîmbătă 
dimineața pleacă cu motorul la Boto
șani. Are o soră acolo. Pe mătușa Var
vara. Se întoarce de la Botoșani luni 
seara.

— Ce cauți tată în fiecare sîmbătă 
la Botoșani î

— Nu caut nimic. Mi duc la bal.
— Unde l
— La bal.
Eu fin la fata nu pentru ci a fost 

trompetistul regimentului 10 Putna, ci 
pentru că îmi este tată. Așa că, îngri
jorat fiind de sănătatea lui, în prima 
sîmbătă am plecat cu el la Botoșani. 
Intr-adevăr tata se ducea la bal și era 
șeful fanfarei.

Și acum lăsafi-mă să vă descriu ba
lul care s-a deschis cu solo de trom
petă — tata : „N-am o scară si mi 
sui, zumbalai, zumbalai, meștere". După 
care întreaga fanfară de pensionari a 
atacat „Sîrba popilor", „Hora măcela
rilor", a grănicerilor și „Zaraza". Lîngă 
estrada fanfarei un bufet bine asortat 
cu : ceai de sunătoare, mușefel, tei, 
valeriană pe zahăr cubic, țigări anti- 
asmatice și alte alcaline.

In timpul unei polci pe furate, am 
întrebat-o pe mătușa Varvara.

— Dar de cine-i organizat balul 
ăsta 1

— Mai știu eu cine le organizează ? 
O dată comitetul sindical, să strîngă 
fonduri pentru o excursie, altă dată 
asociafia sportivă pentru echipa de 
fotbal...

— Dar fabrica asta are numai anga
jați vîrstnici î Nu văd un tînăr în 
balu-ăsta.

— Ei se duc la baluri mai tinerești. 
Noi am adus o fanfară specială, care 
cînti mai lent. La anii noștrii nu mai 
merge cu cha-cha-cha, rock-and-roll, 
twist... Chiar și dansurile astea domoale 
ne obosesc. Două zile nu ne mai sim
țim oasele, dar ce să-i faci î

— Mătușă Varvara, dacă spui că te 
obosește balul de ce-l frecventezi ? 
Vă obligă cineva ?

— Cum o să ne oblige ? Se poate ? 
Vine responsabilul cu bilete de bal și 
începe : „Se poate, tovarășa Varvara î 
Tocmai dumneata, la care noi finem atît 
de mult, să ne refuzi ? Ce-ar zice lu
mea ? Ar zice că nu vrei să încurajezi

balurile, sportul, care este mens sana 
in corpore sana I"

— Daci vă lămurește în felul ăsta, 
se schimbă povestea. Dar de ce nu 
dai dumneata invitafia, după ce-o plă
tești, unui tînăr l

— Păi, e netransmisibilă.
Pe la ora 5 dimineața, tata a sunat 

deșteptarea și balul s-a închis.
De acolo tot „balul” a plecat pe sta

dionul „Voinfa”.
Și, oameni buni, vă jur pe tinerețea 

mea că mi-a fost dat să văd un spec-

P.S. La închiderea ediției am aflat că 
mai sînt unii tovarăși care lipsesc de la 
balurile din-Botoșani.

lată ce ne-au declarat cîțiva dintre 
cei care absentează :

1. Petru Popovici : „Eu, tovarăși, de 
cîte ori sînt făcut să înfeleg să cumpăr 
bilete pentru bal, cumpăr. Dar de dus 
nu mă duc, pentru că sînt invalid de 
piciorul sting".

2. Anica Onofrei : „Și eu de cîte 
ori mi se propune să cumpăr bilete de 
bal, cumpăr. Pe cuvîntul meu, însă, că 
nu mă pot duce. Am patru copii mici 
și nu am timp de așa ceva".

3. Maria Loznean : „De cîte ori se

tacol nemaipomenit. 
Toți bătrînii făceau 
exercifii la trapez, 
bîrne, sărituri în lun
gime, înălțime, fot
bal la o poartă, la 
două, oină, cal de 
prinț și de împărat, 
baschet, volei.,.

Mătușa Varvara, 
frintă de obosea
lă, se chinuia să facă 
rotundă o minge de 
rugbi și nu reușea. 
Mingea rămînea fot 
ovală.

— Dragă mătușă, 
explică-mi și mie 
pentru care motiv 
să transpirați pe sta
dionul ăsta la anii 
dumneavoastră, de
ce nu vă duceți să 
vă odihnifi?

— Păi plătim cotizație pentru asta. 
Crezi că ne obosim de pomană ?

— Plătifi cotizație obligatoriu î
— Ei, obligatoriu li.. Vine responsa

bilul cu „mens sana" și ne vorbește. 
După asta, la fiecare sfîrșit de lună dăm 
o taxă pentru sport.

Mulțumesc . pe această cale cercului 
de recrutare că nu m-a repartizat la o 
armă cu fanfară ca pe tata care a fost 
gornist. (Eu am făcut la geniu). Vreau 
să am o bătrinețe liniștită.

distribuie bilete pentru baluri iau și 
eu bilete că așa e moda la noi. Ulti
ma dată cînd s-au distribuit invitați’ 
pentru balul de la 3 aprilie i-am spus 
tovarășului Gheorghe Vasilco, șeful bri
găzii, că sînt în doliu. Acesta mi-a spus: 
„Nici nu trebuie să’ mergi. Totul este 
să iei biletul și să plătești la leafă".

4. Cristina Isac : „Iau bilete peptru 
bal de cîte ori se distribuie, dar nu 
merg. . După terminarea balului tot tova
rășii organizatori mă vor critica. Vor 
zice: „bărbătu-su e plecat să-și satis
facă serviciul militar și ea umblă pe la 
baluri".

Guliver în țara oamenilor pătrați
Prea cunoscutul erou Guliver a po

posit, nu așa de multă vreme, la Cluj. 
A umblat la hoteluri, după găzduire 
pentru o noapte. Nu știu de ce, n-a 
găsit. Și pentru că era obosit de atîtea 
drumuri, a căutat patru pereți să-și 
odihnească oasele.

De la Cluj a venit direct la mine 
pentru că eu îl cunosc de cînd eram 
mic, de cînd umbla el prin |ara piti
cilor și a uriașilor. Dînd cu ochii de 
el, m-am înspăimintat. Știți cum arăta? 
Uite că nu găsesc termen de compa
rație. Arăta groaznic I

— Ce-ai pățit, nene Guliver? Ce ți 
s-a întîmplat?

— Domnule, începe el, cum ai scris 
mai sus, am fost la Cluj. Știi că nu 
sînt obișnuit să dorm prin gări. Am in
trat, pentru a mă culca, într-o clădire 
unde am văzut lumină.
- Si?
— Am . stins lumina și tocmai în mo

mentul cînd să închid ochii, am fost 
înconjurat de niște arătări de oameni...

— Ce fel de oameni?
— Unii cu capete pătrate, alții exa- 

gonale, unul era călare pe un cal cu 
un picior de lemn, altul fără gîf, un al 
treilea avea mîinile atît de lungi, încît 
își putea încheia șireturile fără să se 
aplece.

— Hai că glumești, nene Guliverl 
Fă și dumneata niște exagerări, da' 
știi, mai veridice.

— Mă iur pe succesul meu de li
brării că nu spun minciuni.

— Și ce-ai mai văzut?
— Un alt om cu bărbia pe la 

ureche, un soldat cu umbrelă și galoși, 
un marinar pe catargul unui remorcher.

— Și era și remorcherul acolo ?

— Și marea?
— Oceanul Pacilițl
— Domnule Guliver, spune-mi, te 

rog, cu sănătatea cum stai?
— Uite, puștiule, dacă mă mai iei 

așa, nu-ți mai calc pragul în viața 
mea.

— lartă-mă, dar nu cred nimic din 
toate balivernele pe care mi le-ai în
șirat pînă acum. Nu cumva ai stat prin 
preajma baronului Munchausen și te-ai 
molipsit?...

A plecat - de la mine grozav de su
părat. Nici: bună ziua nu mi-a dat,

Contrariat, am dat o fugă pînă It 
Cluj și am făcut pe Sherlock Holmes. 
Guliver avea dreptafel A dormit în 
noaptea aia într-unul din atelierele co
operativei „Deservirea", unde niște 
meșteșugari fac, după fotografii, fa, 
blouri în negru și color.

Cum se lucrează aici? Cooperativa 
are cîțiva achizitori de comenzi care 
umblă prin toată țara. Aceștia se duc 
prin comune, bătînd toba. Oamenii se 
string și le spun că le fac tablouri co
lorate cu plata în rate.

Cetățeanul x dă o fotografie de pe 
vremea cînd era recrut și „artiștii 
plastici" din Cluj, după trăsături, îi fac 
un tablou acum, cînd e în pragul pen
siei. Un alt cetățean, care are o poză 
de mire, cu prima nevastă, îi dă poza 
noii neveste și cooperativa îi înlocu
iește nevasta. Aici, copiii devin majori 
din cîteva trăsături de penel, frumoșii 
devin urîți și viceversa.

L-am întrebat pe responsabilul co
operativei:

— De ce vă batefi joc de oameni?
— Treaba asta aduce cooperativei 

noastre mari beneficii...
Am să intru și eu într-o cooperativă. 

Știu să trag cu praștia mai bine decît 
trăgea Wilhelm Tell cu arcul.

...Ș-am să sparg la geamuri I Ce, nu 
aduce beneficii cooperativelor de 
geamgii ?

Să mă ierte Guliver că nu l-am cre
zut pe cuvînt...

Desene de EUGEN TARU
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MISTERUL RUINELOR ALBASTRE
DIN PACIFIC

Pentru anul 1965 a fost anunțat începutul 
unui concurs original. Peste 120 de țări 
ale lumii își vor uni eforturile pentru a 

face (și a-și face) un dar colectiv : monumen
tul care va marca un secol de existență a 
Uniunii Internaționale de Telecomunicații. In
diferent de concepția sa artistică, monumen
tul va avea menționate datele ce prilejuiesc 
jubileul : 1865—1965.

In mai 1865, delegați din 20 de țări ale Eu
ropei semnau la Paris cea dinții convenție a 
Uniunii Telegrafice Internaționale. Cu numai 
20 de ani în urmă, la 1 ianuarie 1845, ameri
canul Samuel Finley Brooze Morse inaugura 
sistemul și alfabetul telegrafic care îi poartă 
și azi numele, transmițînd prima telegramă 
de la Washington la Baltimore.

In 1865, conferința de la Paris se afla în 
fața unui bilanț impresionant: 500 de mii de 
kilometri de linii telegrafice se întindeau pes
te cîmpurile Americii și ale Europei; numărul 
telegramelor expediate de-a lungul acestor 
linii ajunsese la nu mai puțin de 30 de mi
lioanei Venise timpul ca oamenii să asocieze 
codurilor telegrafice codul menit să ordone
ze și să ușureze comunicările telegrafice în
tre țări.

tice. Ideile lui C. M. erau de-a dreptul fan
tastice pentru vremea lor. Găsim aici toate e- 
lementele de bază ale telegrafiei: sursa de 
curent electric necesară transmiterii, dispo
zitivul care transmite informațiile, firul pe 
care acestea sînt expediate destinatarului, 
aparatul de recepție care îngăduie descifra
rea mesajului. Dar cine a fost acel C. M., care 
încă acum mai bine de două veacuri a ela
borat o idee prea fantastică pentru vremea 
sa ? Din păcate, nimeni nu-i știe numele. 
Secolul XX a recepționat din mijlocul 
secolului al XVIII-lea două inițiale, care încă 
n-au putut fi descifrate...

Vitejia lui Agamemnon

și puterea Niagarei

Salt din turn în tum
Cînd începe istoria transmisiei gîndurilor de 

la om la om ? Este de presupus că o dată cu 
începutul vorbirit. Sau poate chiar mai 
înainte. Demult, din copilăria omenirii, 
datează limbajul semnelor făcute cu 
mîna. Apoi, omul a construit toba și a inven
tat limbajul subtil al tam-tamulul. Nu o dată, 
exploratorii care pătrundeau adînc în junglă 
se întrebau cine i-a avertizat pe băștinași 
despre sosirea lor...

Mijloacele de semnalizare audio n-au în
locuit cu totul pe cele video. Focurile aprihse 
succesiv pe înălțimi au dus nu o dată vestea 
izbucnirii războiului sau a încheierii păcii, 
mai repede decît ar fi putut s-o facă cel mai 
iute călăreț. In 1684 englezul Robert Hooke a 
încercat să elaboreze un sistem de semnali
zare optică, pornind tocmai de la cunoașterea 
unor asemenea legi, dar colegii săi de la 
Royal Society nu l-au onorat cu prea multă 
atenție... Prioritatea transmiterii la distanță, 
pe cale optică, a unor mesaje folosind un 
cod special, re
vine inginerului 
francez Claude 
Chappe. Pe turnuri 
construite anume 
se înălța un ca
targ de lemn pre
văzut la vîrf cu 
un sistem de bra- 
țe-semafor a căror 
poziție se putea 
schimba lesne cu 
ajutorul unor pîr- 
ghii. Se obțineau, 
astfel, un număr 
destul de mare de 
figuri geometrice 
diferite, care erau
„traduse” la observatorul instalat pe turnul 
următor, înzestrat cu un telescop. Din turn în 
turn veștile circulau astfel deasupra Franței 
cu o viteză care se măsura în ore. Claude 
Chappe, al cărui sistem de semnalizare a 
început să funcționeze în 1794, e considerat, 
pe bună dreptate, ca unul dintre precursorii 
telegrafului modern.

Către anul 1850, 
oficiile poștale, o- 
rașele, țările au 
început să comu
nice în mod curent 
între ele prin in
termediul telegra
fului. Unele țări se 
pot termina la țăi- 
mui mării, lumea 
continuă însă și 
peste ape. Soluția 
nu putea fi decît 
una singură : cu
fundarea unor ca
bluri conducătoa
re de electricitate 
în apă.

La 7 august 1857, 3 200 de kilometri de ca
blu submarin au fost încărcate pe vasul „A- 
gamemnon" cu scopul de a se întinde o cale 
de telecomunicații între Europa și America. 
Dar cablul s-a rupt în timpul scufundării. 
Strădanii de-a dreptul eroice au trebuit să 
depună marinarii europeni și americani pen
tru ca, în sfîrșit, în noaptea de 5 august 1858, 
primul mesaj telegrafic să lege cele două 
continente.

Omul caută însă necontenit desăvîrșirea. 
Și iată că, Ia aproximativ 20 de ani după cu
fundarea cablului telegrafic transoceanic, 
Graham Beli, inventînd telefonul, deschide po
sibilitatea de a se înlocui, pe uscat ca și pe 
ape, transmiterea semnelor telegrafice cu 
vocea omenească. Sîntem în 1876.

Vocea omului călătorește pe fir la distanțe 
din ce în ce mai mari. Firele sînt însă inco
mode. Dar dacă s-ar putea transmite aceeași 
voce omenească fără intermediul firelor, fo
losind uluitoarele proprietăți ale undelor e- 
lectromagnetice descoperite de Maxwell și 
Hertz? „Minunea” are loc în 1901. Cu ajutorul 
antenei inventate de el, rusul Ivan Popov 
reușește să transmită la o distanță de 300 de 
kilometri semnale ale alfabetului Morse fără 
ajutorul firelor. La aceasta se adaugă lucră
rile unor savanți ca Branly, Marconi și alții.

„Tele" înseamnă departe...

nicare, cuvîntul telegraf devine impropriu, 
îngust. Un altul mai cuprinzător vine să-i ia 
locul : telecomunicație — comunicarea la dis
tanță. însăși uniunea — azi centenară — a 
trebuit să-și schimbe numele. Din 1932, ea 
se numește Uniunea Internațională de Tele
comunicații.

In august 1963, satelitul de telecomunicații 
„Syncom” a început să pună sub semnul în
trebării necesitatea cablului telefonic sub
marin. Prin intermediul satelitului s-a reali
zat o convorbire telefonică „pămînteană”: 
vocile interlocutorilor au străbătut cu iuțeala 
gîndului o distanță de 72 000 de kilometri. In 
martie 1965, televiziunea multor țări a trans
mis imagini unice: ieșirea în spațiile siderale 
a cosmonautului sovietic Leonov. Se așteaptă 
cu îndreptățită speranță primele imagini 
transmise pămîntenilor din Lună 1

Un satelit artificial, plutind undeva deasu
pra Pămîntului, poate folosi la efectuarea a 
sute de convorbiri telefonice simultane, la re
transmiterea a zeci de programe de televiziu
ne. Dar dacă în sistemul telecomunicațiilor 
s-ar îngloba însăși Luna ? Undeva, pe 
suprafața Lunei, se și găsesc corpuri 
trimise de pe Pămînt. Luna a fost „cer
cetată” de raze trimise de pe Pămînt cu 
ajutorul unui nou emițător de energie — lase
rul. Aripile tăcute ale laserului pot fi făcute 
să vorbească. Specialiștii ne asigură că pe 
o fasciculă de laser se pot transporta un nu
măr practic nelimitat (un miliard și chiar mai 
mult) de convorbiri telefonice sau programe 
de televiziune, la orice distanță. Semnalele 
de pe Pămînt pot fi îndreptate și spre alte 
planete, cu care Terra noastră poate intra în 
comunicație. O pasionantă ipoteză circulă a- 
cum printre cei 3 miliarde de pămînteni : să 
fie oare cu adevărat semnalele recepționate 
din Cosmos „voci" ale unei supercivilizații 
astrale ? In orice caz, această presupunere 
pune din nou în fața oamenilor de știință 
necesitatea stabilirii acelui cod cu care Pă- 
mîntul să poată extinde telecomunicațiile spre 
spațiile siderale. Acum Pămîntul se pregătește 
pentru dialoguri interplanetare.

Lărgirea posibilităților de comunicare a dus 
la o schimbare pe care n-o putem ignora: toa
te undele electromagnetice care poartă de la 
un capăt la altul al lumii nenumăratele mesaje 
pe care și le transmit oamenii trec prin trupul 
fiecăruia din noi ca printr-o antenă vie. Sîn
tem clipă de clipă plini de toate știrile Pă

mîntului. Să fie, 
oare, aceasta pri
cina continuei 
noastre vibrații, a 
solidarității noas
tre ou mîndriiie, 
cu bucuriile, dar 
și cu suferințele, 
nevoile sau pri
mejdiile în care se 
află ceilalți pă
mînteni, oriunde 
ar trăi ei ?

Acum 50 de ani 
un grup de sculp
tori a imaginat 
monumentul închi
nat împlinirii unei

jumătăți de veac de la înființarea Uniunii Te
legrafice Internaționale. Monumentul înălțat 
la Berna reprezintă un grup de bărbați și fe
mei ale căror mîini par a transmite ceva de 
la unul la celălalt. Acel ceva e posibilitatea 
de a comunica între ei. De atunci, această 
posibilitate a crescut enorm. In peste 120 de 
țări se lansează acum concursul pentru mo
numentul ce va marca intrarea Uniunii In
ternaționale de Telecomunicații în cel de-al 
doilea secol de existență. Depinde de oameni 
ca toate comunicările acestui secol să ser
vească înțelegerii, cooperării, păcii între 
popoare.

Acum, în 1965, ne gîndim la anul 2065. Cîte 
planete vor participa atunci la concursul pen
tru monumentul bicentenarei Uniuni Inter
planetare de Telecomunicații ?

Moștenirea celor doua inițiale
Și alte țări au adoptat după Franța siste

mul comunicațiilor vizuale. La numai un sfert 
de veac după moartea Iul Chappe, în anul 
1830, între Liverpool și Manchester a fost 
inaugurată prima linie ferată destinată călă
torilor. Viteza era de-a dreptul extraordina
ră : 45 de kilometri pe oră 1 Se punea pro
blema ca viteza de transmitere a unor in
formații să depășească pe cea a trenului, 
pentru a se putea preveni încurcăturile și ac
cidentele. Un inventator german, baronul von 
Schilling, s-a gîndit să pună în mișcare se
maforul lui Chappe cu ajutorul unui magnet 
alimentat cu electricitate. Semaforul cu mag
net electric, perfecționat apoi de englezii 
Cooke și Wheatstone, a deservit căile ferate 
începînd cu anul 1837 și pînă tîrziu, în seco
lul al XX-lea. Cine avea să facă pasul de la 
semaforul cu electromagnet la telegraful e- 
lectric propriu-zis ? Pare de necrezut, dar a- 
cest pas fusese făcut cu aproape 100 de ani 
înaintea lui Cooke și Wheatstone...

In februarie 1753, „Scots Magazine' publi
ca o Scrisoare semnată doar cu două iniția
le : C. M. Autorul propunea un sistem in
genios de transmitere a semnalelor alfabe
tice înscrise pe niște bucăți de hîrtie, cu aju
torul unor fire conectate la mașini electrosta-

Omenirea nu-și disprețuiește tradițiile. Ea 
le urcă, însă, pe trepte din ce în ce mai înal
te. La început, oamenii au comunicat cu a- 
jutorul auzului, apoi cu ajutorul văzului. A- 
cum, lucrurile par a se repeta. La începutul 
secolului al XX-lea se dezvoltă rapid telefo
nia. O ureche aici și alta la sute, la mii de 
kilometri depărtare: oamenii se aud. Dar ei 
ar vrea să se și vadă. încă în anii de după 
primul război mondial, încep primele trans
misii experimentale de televiziune. La în
ceput la distanțe mici, apoi la distanțe din 
ce în ce mai mari, oamenii se văd, se aud. 
Stăm instalați în fotoliu și comunicăm cu 
cei de la capătul lumii.

Telegraful are ca etimologie cuvintele gre
cești tele —- departe și graphos — scriere. 
Dar pentru tot mai multe mijloace de comu Radu ȚIULESCU

Ș TI ATI
■ ...la început diploma însemna în limba greacă un lucru

făcut de două ori? Tn timpul romanilor, cînd unui 
străin i se acorda cetățenia, acesta primea o tăbliță pe 

care era scris decretul de încetățenire, purtind numele de 
diplomă, căci era format din două foi împreunate. Mai tîrziu,
acest nume a fost dat mai ales 
recunoașterea unui titlu.

■ ...un croitor din Stutt
gart a avut curiozitatea 
să numere cîte împun

sături de ac sînt necesare 
pentru a coase un costum 
bărbătesc și a ajuns la cifra 
de 75 392 împunsături ? Din
tre acestea aproximativ 
36 000 sînt făcute manual.

documentelor care cuprindeau

M| ...în R.A.U. a fost con- 
struită o instalație 
care, acționind pe bază 

de energie solară, extrage 
din petrol materie primă 
pentru fabricarea firelor de 
nailon ? Instalația va fi 
montată la Assuan.

■ ...cuvîntul milion a fost inventat 
de Marco Polo, cu prilejul călă
toriei pe care a făcut-o în secolul 

al XIII-lea în Extremul Orient? Pentru 
a putea descrie mai bine imensele 
bogății văzute, Marco Polo a născocit 
termenul „milione" (miile înseamnă o 
mie, iar „one“ este un sufix augmen
tativ).

...scobitoarea a existat din tim
puri foarte vechi ? Poeții și pro
zatorii din Roma antică ne-au 

detalii prețioase : frumoasele a- 
epoci, după ce-și curățau dinții

Recent a fost lansat satelitul american de 
telecomunicații „Early Bird". Satelitul (foto
grafia de mai sus) are 6 000 de celule solare 

care furnizează energie electrică

...prima apariție a înghețatei ne este semnalată la Tos- 
■“ cana (Italia) în secolul al XVI-lea și e atribuită lui

Bernardo Buontalenti? Florentinii produceau, de ase
menea, înghețată exact in forma de astăzi ; o dată cu veni
rea Caterinei de Medicis în Franța, înghețata a trecut Alpii 
și s-a răspîndit apoi în toată lumea.

lăsat
celei _ . _ . ____ _ __ ,
cu praf de marmură, treceau printre 
ei o scobitoare. Pentru ca să reziste, 
scobitoarele 
oamenii modești 
celași scop țepi 
lemn sau chiar...

erau făcute din 
întrebuințau 

de arici, 
cuțitul.

metal ; 
în a- 

așchii de

■ ...un pescar amator el
vețian a preparat așa- 
numita „rimă din bor

can" ? Este vorba despre o 
pastă, care nu se alterează, 
din care pot fi modelate cu 
ușurință rime ; pasta conți
ne și un preparat chimic 
datorită căruia productivi
tatea pescuitului cu aceste 
„rîme" crește considerabil.

NB ...în Antarctida, cel mai 
*“ adînc puț de foraj, aflat 

în regiunea stațiunii de 
cercetări sovietice Mirnîi, 
are 370 metri ? Acum se 
montează o instalație elec
trotermică cu care se speră 
să se atingă o adincime de 
4 000 metri.

K ...tapioca — cunoscuta 
“ tritivă pentru copii —

din rădăcina uscată a unei plan
te ce crește în America centrală ? 
Cînd rădăcina de tapiocă nu este us
cată prin încălzire, ea este foarte o- 
trăvitoare.

făină nu- 
se fabrică

...în vechile manuscrise latine 
titlurile se scriau cu cerneală 
roșie, iar roșu în latinește se

spune „ruber" ? De aici, actuala denu

■ ...cele mai vechi animale domestice sînt cîinele, calul, 
boul, cocoșul, oaia ? Pisica a trăit foarte multă vreme 
în stare sălbatică și a fost considerată aducătoare de 

nenoroc.

mire de „rubrică" ce se dă împărțirii 
materiei Ia o revistă sau un ziar.

deE® ...mansarda a apărut în 
1650 ? Ea este atri
buită arhitectului fran

cez Francois Mansart, deși 
Pierre Lescot o folosise la 
construcția Luvrului cu a- 
proape 100 de ani mai îna
inte.

■ ...la Swanage Bay, pe 
coasta sudică a Angliei, 
a fost deschisă recent 

prima școală de arheologie 
submarină ? „Sala de clasă" 
este un vas scufundat în 
cursul ultimului război mon
dial.

...un pom de circa 15 m înălțime 
poate avea 150 000 frunze, care au 
o suprafață de aproximativ 300 

m p ?

...obiceiul de a fuma se pierde 
în negura timpurilor ? In arhipe
lagul Celebes din Oceania s-au

găsit desenate pe stînci, cu mult timp 
înaintea erei noastre, imagini ce re
prezentau oameni fumînd.

Ruinele tăcute ale Nan Matalulul

Deasupra apelor calde ale 
tropicelor, în partea de vest 
a Pacificului, se înalță vîrfu- 
rile verzi ale unei insule și ale 
junglei sale. In jurul celor 200 
km pătrați ai acestei insule se 
înșiruie un colier de recifuri 
de corali și de insulițe. Astfel 
se prezintă Ponape, cea mai 
mare dintre insulele Caroline, 
scrie revista franceză „Planete” 
într-un articol consacrat rui
nelor din această insulă, 
în partea de sud-est a coastei 
se deschide un golf larg. Pe 
toată lungimea litoralului sînt 
răspîndite zeci de insulițe, care 
apar și dispar o dată cu ma
reele. Cea mai mare dintre a- 
cesfea se numește Temuen. In 
timpul fluxului, extremitatea o- 
rientală a Tămuenului rămîne 
acoperită de mare. Aici, se 
înalță o mulțime de ruine e- 
norme, sumbre, stranii și tă
cute, dintr-o piatră de un al
bastru profund — Nan Mata
lul.

„PĂSĂRILE NEGRE"
Pentru prima oară, spaniolii 

au descoperit Ponape la 23 
decembrie 1595. Al doilea vi
zitator reținut de istorie a fost 
James O’Connell, marinar ir
landez care în 1826 a sosit 
aici cu cîțiva supraviețuitori ai 
unui naufragiu. El a rămas pe 
insulă timp de 11 ani. O’Con

nell a lăsat o descriere a rui
nelor de la Nan Matal.

„Piatra albastră", despre 
care vorbește O'Connell, este 
un bazalt prismatic provenit 
dintr-o lavă cristalizată lent în 
adîncimile pămîntului, formată 
din prisme mari cu șase sau 
opt fețe. Insula Jokaz, situată 
în largul coastei de nord a 
insulei Ponape, este formată 
din bazalt prismatic și are o 
faleză la baza căreia se gă
sește o îngrămădire de pris
me albastre fărîmate. Construc- 
torii Nan Matalului au tîrît pro
babil aceste prisme pînă la 
țărm, pentru a le încărca pe 
plute sau a le remorca pe dis
tanța de 15 mile pînă la Nan 
Matal, de-a lungul coastei de 
nord-est a insulei Ponape.

Expansiunea europeană din 
secolul al XlX-lea a dus la 
dispariția multor culfuri indi
gene : cea mai catastrofală a 
fost aceea din insulele Pacifi
cului. Răspîndiți pe miile lor 
de insulițe, indigenii erau com
plet dezarmați în fața invaziei 
comercianților, negustorilor de 
sclavi, misionarilor și soldați- 
lor. Ei nu puteau fugi și nici 
lupta cu eficacitate. Comer- 
cianții le vindeau alcool și 
provocau războaie între triburi 
pentru a le vinde mai ușor 
arme șl muniții. Negustorii de 
sclavi, numiți „păsările negre", 
îi răpeau pentru a-i duce să 
muncească pe plantațiile din

Australia. în același timp, mi
sionarii au făcut tot ce le-a 
sfat în putință pentru a distru
ge tradițiile locale ; ei au pus 
capăt unor joractici atît de 
nevinovate cum sînt cîntecele 
și dansul.

LEMURIA, CONTINENTUL 
PIERDUT ÎN PACIFIC?

De la descoperirea sa, Nan 
Matalul a fost în permanență 
obiectul unor ipoteze confuze. 
Unii au pretins că ar fi fost o 
bază fortificată pe care au 
construit-o pirații spanioli ; al
ții, că este fosta capitală a 
unui imperiu din Pacific, cînd- 
va foarte puternic ; în sfîrșit, 
o a treia categorie consideră 
că este vorba de vestigiile u- 
nui continent pierdut. Ar fi 
vorba de vestigiile Lemuriei, 
continent care s-ar fi scufundai 
în Oceanul Pacific, întocmai 
cum s-ar fi scufundat în At
lantic celălalt celebru conti
nent pierdut, Atlantida.

Ideea Lemuriei s-a născut în 
urmă cu un secol și ea a a- 
părut ca o ipoteză rațională. 
După revoluția științifică săvîr- 
șită de Darwin, cea de-a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea 
a cunoscut progresele fulgeră
toare ale biologiei și geolo
giei. între 1860 și 1870 mai 
mulți geologi britanici au no

tat asemănările între unele for
mații de roci din India și din 
Africa de sud. în special Wi
liam T. Blandfort a remarcat 
asemănarea straturilor permie- 
ne din aceste două părți ale 
globului. El a presupus că a- 
ceste regiuni au fost legate 
cîndva printr-un continent. 
Zoologul englez Philip L. Sda- 
ter a propus mai tîrziu denu
mirea de Lemuria pentru pre
supusul continent dispărut.

S-a dovedit că constn .jllle 
din Nan Matal sînt, tn cea mai 
mare parte, opera omului. Pla
nul șl Istoria lor, despre care 
nu posedăm nici o urmă scri
să, au fost pur șl simplu ui
tate o dată cu moartea celor 
care le cunoșteau.

între 1908 șl 1910, din Ger
mania a pornit expediția lui 
Thilenius pentru a studia Mi- 
cronezla. Unul dintre membrii 
acestei echipe de savanți, doc
torul Paul Hambruch, a ales 
Ponapi drept scop al cercetă
rilor sale. Rezultatele lor au 
fost publicate în trei volume 
în perioada 1932—1936. Ham
bruch presupune că Nan Ma
tal a fost construit de unul 
dintre primii regi Sataluri. Lo
cuitorii Insulei Ponape l-au de
clarat lui Hambruch că eu 
existat 12 regi Sataluri. După 
care a urmat regele Iso-Ka- 
lakal șl 17 regi din dinastia 
Nan Markis. Hambruch a cal
culat că aceste dinastii eu 
domnit, probabil, de-a lungul 
a 500 de ani. Șl astăzi este 
cu neputință să se facă apre
cieri mai exacte.

Nan Matal este constituit 
din diverse grupuri de clădiri. 
Centrul principal este Matol- 
Pa, orașul de jos, unde locuia 
regele. Orașul de sus, Mafol- 
Pau-Ue, cuprinde clădirea cea 
mai înaltă din Nan Matal : Nan 
Towas „locul zidurilor înalte", 
unde erau înmormîntafi regii 
Sataluri. El cuprinde de ase
menea Es-En-Tau, casa marilor 
preoți, precum și Pei-En-Kitel, 
unde se presupune că a fost 
înmormîntaf Iso-Kalakal. Cea 
de-a treia parte constă mai a- 
les din pereți ridicați în fața 
mării, sau construiți de-a lun
gul canalelor, precum și zi
duri de susținere. Aproape de 
extremitatea sudică a ruinelor 
se găsește Pan Katera, centrul 
guvernamental care cuprinde 
un palat și altare pentru ofran
de. Totul arată că este vorba 
mai curînd de un centru reli
gios decît de un oraș adevă
rat. Alți micronezieni au con
struit centre asemănătoare, dar 
nici unul din ele nu are pro
porții atît de mari.

Hambruch a aflat că Nan 
Matal era folosit ca cenfru al 
cultului zeului-broască țestoa
să, Manusunsap. Culful broaș
tei țestoase sacre a dispărut, 
probabil, la începutul secolu
lui al XlX-lea. în acea perioa
dă au venit și misionarii ; Nan 
Matalul a fost lăsat în para
gină. El sfîrnește curiozitatea 
vizitatorilor prin zidurile sale 
înalte, sumbre și făcute, cu 
curțile goale și năpădite de 
liane. Aceasta este legenda 
insulei broaștei țestoase sacre.

Origină comună ?

Polinezienîi și eschimoșii
Figura familiară a miturilor polineziene — omul cu 

cap de corb — este, de asemenea, eroul legendelor unor 
populații din regiunile nord-estice ale continentului asia
tic. Acest fapt, descoperit nu de mult, sprijină într-o anu
mită măsură tezele susținute de cunoscutul explorator și 
om de știință norvegian Thor Heyerdahl. Acesta susține că 
— pornind din Asia — polinezienii ar fi debarcat în arhipe
lagurile și insulele în care trăiesc astăzi, străbătînd ape
le Pacificului și că America ar fi fost, de asemenea, 
populată de grupuri de navigatori veniți din Asia, pre
cum și de triburi migratoare venite tot din continentul 
asiatic prin regiunile nordului îndepărtat. O serie de 
vestigii materiale vin să întărească această ipoteză : 
imense statui cioplite în piatră, asemănătoare celor gă
site în insula Paștelui, au fost de curînd descoperite în- 
tr-una din insulele arhipelagului Kurile. Biologii au cons
tatat, totodată, o mare apropiere între grupele sanguine 
ale polinezienilor și cele ale eschimoșilor.

UNGHIA GAII IN SERVICIUL HIDROLOGILOR
Regiunea e aridă, cerul 

fără nori și pămîntul us
cat. Pretutindeni însă, în 
această regiune din Afga
nistan crește din abunden
ță Unghia găii — planta 
cu frunze verzui și mănun
chiuri de flori de un stră
lucitor roșu-violaceu. Gly- 
cyrchiza glabra — acesta 
este numele științific al 
plantei — e un auxiliar va
loros; rădăcinile ei se înfig 
în pămînt pînă la o adin
cime de 6—8 metri. Iată de 
ce Unghia găii relevă exis
tența unei surse subterane

de apă. Dar ce fel de apă ? 
N-o fi sărăturoasă 1 Nu, 
explică specialiștii: e apă 
dulce. Cînd sursa e abun
dentă și apa dulce — vege
tația e bogată, t frunzele 
verzi și florile roșii, iar 
cînd apele sînt sărace și în
cărcate cu săruri, plantele 
sînt plăpînde.

Unghia găii dă hidrolo
gilor indicații utile și si
gure privind natura și, în 
funcție de aria de răspân
dire a plantei, chiar orien
tarea depozitelor subtera
ne acvifere.

Acest tradițional dans african al cuțitelor, în care 
micuțul participant pare să cadă direct pe vîriurile 
ascuțite, cere o deosebită indeminare și curaj din 

partea dansatorilor
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Echipele romîne —calificate în grupele semifinale

Pe șantierul Centralei electrice de termoilcare București—Sud lucrările 
se desfășoară Intr-un ritm rapid. In fotografie : Se montează construcția 

metalică la sala cazonelor Foto : V. Polfzache

Colocviul redactorilor șefi
ai presei filmate

La București s-au desfășurat, 
timp de mai multe zile, lucrările 
Colocviului internațional al re- 
dactorilor-șefi care activează pe 
tărîmul presei filmate, la care au 
participat delegați din numeroa
se țări europene. După închide
rea lucrărilor, A. Moldovan, di
rectorul Studioului „Alexandru 
Sahia" din București, membru al 
comitetului de organizare a co
locviului, a declarat, printre al
tele, redactorului Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres", Nico- 
lae Vamvu, următoarele:

„Asociația Internațională a presei 
filmate cuprinde astăzi majorita
tea studiourilor specializate din ță
rile europene și a firmelor care 
produc jurnale 
Participanții la colocviu au dis
cutat probleme artistice și 
nice actuale ale producției de 
jurnale de actualități, chemată 
oglindească evenimentele importan-

te ale timpului nostru. S-a subli
niat, cu acest prilej, necesitatea u- 
nei cooperări mai largi în acest do
meniu, precum și a inițierii unor ac
țiuni consacrate celei de-a XX-a a- 
niversări a Zilei Victoriei.

Intervențiile delegației noastre la 
lucrările acestei întîlniri au suscitat 
interes. La propunerea cineaștilor 
romîni, colocviul a aprobat înscrie
rea pe ordinea de zi a apropiatei a- 
dunări generale a Asociației inter
naționale a presei filmate a unui 
punct privitor la îmbunătățirea cri
teriilor de apreciere a jurnalelor 
cinematografice la festivalurile in
ternaționale".

firmelor 
cinematografice.

teh-

să

Muzicieni străini—oaspeți 
ai publicului nostru

în viitoarele luni ne vor vizita țara 
celebrul compozitor și dirijor Igor 
Strawinski, dirijorul Kurt Adler 
(S.U.A.), Jean Marie Auberson și 
Pierre Colombo (Elveția), Stanislaw 
Wislocki (R. P. Polonă) și alții. Din
tre soliștii instrumentiști amintim pe 
violonistul sovietic Miroslav Rusin, 
pianista americană Johana Hodge, 
pianistul italian Giovanni Dell’Ag- 
nola. Din Bulgaria ne va vizita teno
rul Todor Kostov. Un turneu în ora
șele Timișoara, Cluj și București va 
efectua soprana Medeea Amiranas- 
vili (U.R.S.S.), iar la Teatrul de stat 
de operetă din București va apărea, 
în trei spectacole cu opereta „Țara 
surîsului" soprana maghiară Marika 
Nemeth. Victor Koci, tenor din Ce
hoslovacia, va cînta la Galați, Bra
șov și București. Pe prima scenă liri
că a țării vor mai cînta soprana fran
ceză Jeanine Micheau și baritonul 
belgian M. Delmarche. în a doua ju
mătate a lunii iunie, Rita Pavone 
va susține 6 concerte în Capitală.

V

Sesiune 
tehnico-științifică

înVineri dimineața s-a deschis 
Capitală sesiunea tehnico-științifică 
a Institutului de proiectare de apâ- 
rataj electrotehnic și instalații de 
automatizare cu tema : Automatiza
rea proceselor industriale. La sesiu
ne participă reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, precum și nu
meroși specialiști — ingineri și teh
nicieni din institute de cercetări și 
proiectări șl întreprinderi construc
toare de aparataj electrotehnic și 
de automatizări. Comunicările pre
zentate la sesiune se referă la ele
mente de automatizări asimilate în 
industrie pentru mașini-unelte, ca
zane cu aburi etc., la metode și 
scheme care stau la baza întocmirii 
unor proiecte, precum și la unele 
procese tehnologice industriale în 
marile combinate.

(Agerpres)

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto Central din 16 a- 

prilie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
64 28 15 56 62 36 59 79 32 25

Premii suplimentare : 73 69 32
Fond de premii : 875 702 lei.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
„Aurul negru 
in inima Siberiei

BELGRAD 16 (Agerpres). — In 
sala sporturilor din Liubliana au 
continuat vineri campionatele mon
diale de tenis de masă. După desfă
șurarea jocurilor preliminarii ale 
competiției feminine pentru „Cupa 
Corbillon", au fost alcătuite grupele 
semifinale.

Echipa feminină a R. P. Romîne, 
alcătuită din Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu și Eleonora Mihalca, 
a repurtat două noi victorii întrecînd 
cu același scor (3—0) echipele In
doneziei și Franței. Reprezentativa 
noastră a obținut astfel calificarea 
în grupa B a semifinalelor alături 
de echipele R. P. Chineze, R. F. Ger
mane și R.S.F. Iugoslavia. In grupa 
A joacă reprezentativele Japoniei, 
R. P. Ungare, Angliei și R. S. Ceho
slovace.

Cei peste 5 000 de spectatori au 
urmărit ieri numeroase partide spec
taculoase în preliminariile compe
tiției masculine dotată cu „Cupa 
Swaythling". După ce a învins India 
cu 5—0, echipa țării noastre s-a ca
lificat în grupele semifinale.

In primul meci al semifinalelor, e- 
chipa noastră a fost învinsă cu 5—4 
de formația R. F. Germane. Iată re
zultatele tehnice: Gomola-Cobîrzan 
2—0; Schoeler-Giurgiucă 2—1 
(16—21; 21—15: 21—17); Arndt-Ne- 
gulescu 1—2; G jmola-Giurgiucă 0—2; 
Arndt-Cobîrzan 2—0; Schoeler-Ne- 
gulescu 2—0; Arndt-Glurgiucă 0—2; 
Gomola-Negulescu 0—2; Schoeler- 
Cobîrzan 2—1 (21—18; 16—21;
21—14).

Alte rezultate din grupa A : R.P.

Alte știri 
de peste hotare

SCRIMĂ.— Vineri la Rotterdam au 
început campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret. Proba de flo
retă (masculin) a revenit austriacului 
Losert, urmat în clasament de Dimont 
(Franța), Olexa (R.S. Cehoslovacă) și 
Csakel (R.P. Ungară). Pe locurile 5—8, 
la egalitate de victorii, s-au clasat 
M. Țiu (R. P. Romînă), Breckin (An
glia), Noel (Franța) și Szabo (R. P. 
Ungară).

Astăzi se dispută proba feminină de 
floretă.

FOTBAL. — La Santiago de Chile 
s-a disputat cel de-al treilea meci al 
finalei „Cupei campionilor Americii 
de sud" la fotbal, între echipele Inde- 
pendiente Buenos Aires și Penarol 
Montevideo. Obținînd victoria cu sco
rul de 4—1 (3—1), fotbaliștii de la In- 
dependiente reușesc să cucerească 
trofeul pentru a doua oară consecu
tiv. Independiente se va întîlni, pen
tru desemnarea celei mai bune echi
pe de club din lume, cu cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

Utilizarea rațională a timpului
de lucru al întreprinderii■

Iugoslavia-

a surclasat 
în decursul

Chlneză-U.R.S.S. 5—0; 
R. S. Cehoslovacă 5—2.

In grupa B, Japonia 
cu 5—0 echipa Angliei, 
jocului învingătorii cedînd numai un
set (Konaka-Barnes 2—1). Suedia
a învins cu 5—1 echipa Iranului, iar 
R.P.D. Coreeană cu 5—1 echipa R.P. 
Ungare. Berczik a pierdut ambele 
meciuri la Pak Sin-il și Rian Woong. 
Unica victorie a maghiarilor a fost 
realizată de Pignitzki, care a dispus 
cu 2—1 de Cian Ho-kim.

Aseară, în cel de-al doilea 
grupei semifinale, formația 
lină a Iugoslaviei a întrecut 
echipa romînă. Singura
rie a echipei noastre a fost realizată 
de Giurgiucă : 2—0 la Korpa.

meci al 
mascu- 
cu 5—1 

victo-

La sfirșit 
de săptămînă

stadionul „23 August" dinPe
Capitală se desfășoară astăzi și 
mîine prima competiție atletică 
în aer liber din noul sezon. La în
treceri iau parte peste 800 de 
juniori și junioare din toată țara. 
Probele de azi vor avea loc dimi
neața (de la ora 9) și după-amia- 
za (de la ora 14,30). Mîine con
cursul începe la ora 8.

★
Campionatul categoriei A de 

fotbal continuă mîine cu meciuri
le etapei a XlX-a. în Capitală, 
pe stadionul „23 August", se dis
pută meciurile Progresul—Crișul 
(ora 14,30) și Steaua—Steagul 
roșu (ora 16,30).

în cadrul emisiunii „Sport și 
muzică", stațiile noastre de radio 
vor transmite aspecte din desfă
șurarea partidelor de la Bucu
rești, Constanța (Farul—Rapid), 
Iași (C.S.M.S.—U.T.A.), Cluj (Știin
ța—Dinamo Pitești), Ploiești (Pe
trolul—Minerul) și Craiova (Știin
ța—Dinamo București). Transmisia 
se va face pe programul I între 
orele 16 și 18,30.

★
Astăzi după-amiază pe stadio

nul Steaua (B-dul Ghencea), cu 
începere de la ora 16, se va dis
puta meciul de rugbi dintre echi
pele bucureștene Steaua și Con
structorul. Mîine în Capitală au 
loc două partide : Dinamo—Rul
mentul Bîrlad (stadionul Dinamo, 
ora 11) și Progresul—Știința Pe- 
troșeni (stadionul Progresul, ora 
10,30). Partidele din provincie ale 
campionatului de rugbi se des
fășoară tot mîine dimineață : 
Știința Cluj—Grivița roșie, Farul 
Constanța—Gloria, C.S.M.S. Iași 
—Știința Timișoara.

Acum trei ani au fost extrase 
primele cantități de țiței din regiu
nea Tiumen, situată în Siberia apu
seană. Pentru descoperirea și ex
ploatarea „aurului negru" a fost 
necesară tehnica cea mai modernă 
— stațiuni seismice, gravimetre, 
vehicule cu șenile, elicoptere, șa
lupe și tancuri petroliere — singu
rele capabile să ajute pe om să în
vingă grelele condiții geografice 
ale taigalei, izolarea, lipsa de dru
muri, mlaștinile.

Eforturile depuse au fost încunu
nate de succes. Pe harta Siberiei 
apusene figurează în prezent 20 de 
zăcăminte petroliere și 21 de gaze 
naturale. Noua regiune petrolieră 
ocupă o suprafață aproximativ 
egală cu jumătate din teritoriul 
Europei occidentale.

Importante schimbări se petrec 
în întreaga regiune, odinioară a- 
proape nelocuită. Pe malul rîului 
Obi, de exemplu, pe locul unde 
se află satul Surgut, se înalță un 
oraș pentru 50 000 locuitori, iar 
la 60 de km de aici, încă unul — 
orașul Nefteiugansk.

Volumul lucrărilor care se desfă
șoară în taigaua Tiumen e impre
sionant. Se amenajează căi ferate, 
se construiesc magistrale petroliere 
și de gaze. 5 000 de muncitori se 
ocupă cu montarea conductelor ; 
spre sfîrșitul anului numărul aces
tora se va dubla.

Recent, pe traseul primei conduc
te de petrol din Siberia, Șaim-Tiu- 
men, în lungime de 436 km, a fost 
sudat cel de-al 120-lea km de con
ductă. Conform prevederilor, lu
crarea va fi dată în exploatare 
înainte de sfîrșitul anului. In 
acest an va începe să func
ționeze și ’ ' - - -
rov. Noua 
o lungime 
iectează și 
planurilor, 
putea fi transportat spre orașele 
și uzinele situate pe un teritoriu 
vast -r- de la zonele de dincolo de 
Cercul Polar și pînă în Kuzbas, 
și de la Enisei pînă la Leningrad.

cealaltă „Csâszâr" dispune zilnic 
de 120 000 hl de apă curativă.

Această bogăție a adîncurilor 
este folosită în primul rînd în 
scopuri curative, iar surplusul — 
pentru alimentarea beților de aburi 
și a bazinelor

Primăvara
pe ogoare

de înot din oraș.

(Urmare din pag. I-a)

repercusiuni asupra îndeplinirii 
planului de către unele secții, în 
special la țesătorie. Studiul amintit 
a evidențiat necesitatea de a lua 
măsuri și în acest sens. S-a stabilit 
ca, o dată cu întocmirea graficelor 
lunare de lucru, maiștrii să verifice 
stocurile de materiale din magaziile 
intermediare ale întreprinderii. Ur
mărirea riguroasă a aprovizionării 
pe bază de grafice permite acum 
să se lucreze din plin în toate sec
țiile, să se folosească și mai bine 
fiecare minut din timpul de muncă.

Rezultatele primelor luni din acest 
an confirmă eficacitatea măsurilor 
luate : durata medie a zilei de lucru 
a crescut la 7 ore și 50 de minute.

Ce posibilități există 
reducerea în continuare a 
lui neproductiv și cum 
puse în valoare acestea ?

Rezervele, posibilitățile existente 
pentru gospodărirea rațională a 
timpului de lucru nu sînt epuizate. 
Sînt în curs de aplicare noi măsuri 
pentru perfecționarea organizării 
producției și-n alte secții. Din cal
culele făcute rezultă că în țesăto
rie, numai prin gruparea sortimen
telor planificate pe zone de deser
vire, timpul de lucru al războaielor 
va crește cu aproape 3 la sută. Per
manentizarea fabricației produselor 
la aceleași locuri de muncă va spori 
considerabil și gradul de calificare 
a muncitorilor. Tot aci — la țesăto
rie — în vederea micșorării duratei 
de staționare a războaielor, preconi
zăm introducerea rastelelor pentru 
bobinele de margine. în studiu teh
nologic se află problema elaborării 
de noi rețete de spălare pentru di
ferite sorturi de lînă. Efectul 
mic va fi dublu : se vor 
timpii de spălare și se vor 
misi materiale auxiliare.

O problemă de mare actualitate în 
întreprinderea noastră este ridica
rea schimburilor II și III la nivelul 
realizărilor dobîndite în schimbul I, 
lucru pe deplin realizabil întrucit 
mașinile la care se lucrează sînt a- 
celeași, iar produsele fabricate și 
calificarea muncitorilor nu diferă 
cu nimic. Chiar la o primă exami
nare a rezultatelor, ne-am dat sea
ma că este vorba de anumite com
promisuri pe care noi înșine le-am 
făcut: pînă nu de mult, rar puteau 
fi întîlniți în secțiile de fabricație, 
după-amiaza și noaptea, unul sau 
doi ingineri. Tocmai de aceea ne-am 
îndreptat atenția spre repartizarea 
rațională pe schimburi a inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor. Această 
măsură este completată cu altele,

între care aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă în toate schim
burile.

Măsurile enumerate s-au do
vedit eficiente. Totuși, există la 
serviciul organizării muncii o 
situație din care rezultă că în 
întreprindere sînt folosite ore 
suplimentare. Cum explicați a- 
cest lucru ?

Igrim-Se- 
va avea

conducta 
magistrală 
de 514 km. Se pro- 

alte trasee. Potrivit 
gazul din Tiumen va

Institut de balneologie
In subsolul Budapestei există 

140 izvoare de ape curative și ter
male, cu un debit zilnic de 
140 000 000 litri. In oraș a fost creat 
un mare Institut de balneologie și 
reumatologie — centru de comba
tere a bolilor reumatice și de cer
cetări balneologice, ale cărui clă
diri ocupă un întreg cvartal. Spi
talul institutului are o capacitate de 
1 200 locuri și dispune de un per
sonal numeros, printre care 120 de 
medici

Apele curative captate sînt di
rijate și la două stațiuni balneare 
situate în apropierea Institutului 
de reumatologie, create încă la 
mijlocul secolului al 16-lea. Una 
din stațiuni „Lukăcs" folosește a- 
pele a 20 de izvoare termale iar

Filmoteca din Sofia
în urmă la Sofia a 
filmotecă cu 350

Cu trei ani 
luat ființă o 
filme. Acum această instituție dis
pune de circa 9 000 filme diferite : 
documentare, cronici, jurnale, pre
cum și producții artistice vechi. 
Creșterea numărului de filme se 
datorează pe de o parte schim
bului făcut cu un șir de țări, 
iar pe de altă parte achiziționă
rii de filme de la diferite între
prinderi și instituții din țară. Prin
tre filmele artistice vechi de aici 
există copii după „Moneda falsă" 
de Edison din 1896, „Coliba un
chiului Tom" de Porter din 1903, 
„Aii Baba și cei 40 de hoți" de 
Zeka din 1905, filme cu Charlie 
Chaplin și altele.

Printre altele, filmoteca organi
zează pentru amatorii de filme de 
arhivă așa-numite „reviste cine
matografice". Astfel, nu de mult 
s-au proiectat asemenea reviste 
despre cinematografia daneză și 
franceză de la începutul acestui 
secol, o revistă cu lucrări ale lui 
Ion Popescu-Gopo și altele.

In R. P. Chineză au început lu
crările agricole de primăvară. Pro
vincia Guandun, cea mai sudică 
provincie a Chinei, a încheiat lu
crările de transplantare a răsa
durilor de orez pe 80 la sută din 
cîmpurlle cultivate cu orez timpu
riu. Ceva mai la nord, în bazinul 
fluviului Iantzî, cea mal mare re
giune producătoare de orez a țării, 
se seamănă orezul timpuriu. ,

In provinciile cu climă caldă au 
loc lucrări de plantare a cartofi
lor, arahidelor, trestiei de zahăr și 
porumbului timpuriu. In regiunile 
de nord ale țării, semănatul griu
lui de primăvară se întinde de la 
Marele Zid pînă în provincia Hei- 
luntzian, cea mai de nord provin
cie a Chinei. In provincia Sîcluan, 
grînarul Chinei, pe aproximativ 
600 000 de hectare s-au efectuat 
lucrări de ameliorare a solului. 
Sute de stații de pompare noi vor 
contribui la extinderea suprafețe
lor care dau recolte ridicate, sta
bile. In cadrul consfătuirilor la 
care participă conducătorii și 
membrii comunelor populare s-au 
elaborat planuri în vederea obți
nerii unor recolte și mai ridicate 
în cursul acestui an.

Gaia din Phenian (R.P.D. Coreeană)

Praf de cărbune
in loc de cocs

Ins- 
din

Cercetătorii științifici de la 
titutul de metalurgie feroasă 
Gliwice au elaborat o metodă de 
insuflare a prafului de cărbune în 
furnal. Aceasta constituie una din 
ultimele noutăți în siderurgia 
mondială. Metoda, experimentată 
la unul din furnalele din Silezia, 
a dat bune rezultate. Ea constă în 
insuflarea sub presiune a prafului

de cărbune, operația făcîndu-se 
simultan cu introducerea aerului 
cald. Cărbunele praf, care se arde 
rapid, înlocuiește în mare măsură 
cocsul metalurgic. După calculele 
cercetătorilor, prin insuflarea în 
furnal a 140 kg de cărbune praf 
la o tonă de materie primă, se pot 
economisi într-un an 
tone cocs.

La același institut 
documentația tehnică
carea metodei de insuflare a pra
fului de cărbune la 5 cuptoare 
Martin.

circa 200 000

s-a elaborat 
pentru apli-

♦

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE

Probleme ale conjuncturii economice 
în dezbaterea parlamentului italian

pentru 
timpu- 
vor fi

econo- 
reduce 
econo-

Așa cum probabil ați constatat, 
nu e vorba de un număr mare de 
ore de lucru peste program. Ele pu
teau fi evitate, dacă am fi înlăturat 
la timp unele deficiențe care se 
mai fac simțite în aprovizionarea 
locurilor de muncă cu materii pri
me, menținerea lună de lună a de
calajului între secții, efectuarea re
parațiilor la unele mașini. Ne este 
limpede că compensarea timpului 
de lucru irosit prin efectuarea de 
ore suplimentare e dăunătoare și nu 
ne împăcăm nicidecum cu ea. Mai 
ales că îndeplinirea planului în ase
menea condiții nu creează o ima
gine suficient de clară asupra nive
lului productivității muncii. Ca și în 
celelalte întreprinderi, noi urmărim 
realizarea și depășirea acestui indi
cator în condițiile desfășurării nor
male a procesului de producție.

Desigur, folosirea timpului de lu
cru nu e numai o problemă de or
din tehnic sau organizatoric. Spri
jinul acordat și în această privință 
de organizația de partid din între
prindere se dovedește tot mai efi
cient. Din inițiativa comitetului 
de partid și a organizațiilor de 
bază din secții au fost 
zate schimburi 
tre muncitori 
cu privire la 
tode avansate 
cerea timpilor neproductivi, utiliza
rea mai bună a capacității mașini
lor. Organizațiile de bază folosesc 
tot mai eficient forme diferite ale 
muncii politice de masă, explicînd 
unor muncitori, îndeosebi celor ti
neri, că ziua de lucru a fiecăruia e 
o parte din timpul de muncă al în
tregului colectiv, că respectarea dis
ciplinei de producție și evitarea 
absențelor nemotivate sînt în inte
resul atît al întreprinderii cît și 
al lor. Atitudinea înaintată față 
de muncă a marii majorități a 
muncitorilor din întreprinderea 
noastră, stăruința lor pentru per
fecționarea calificării profesionale 
și însușirea tehnicii moderne ne în
tăresc convingerea că vom spori mai 
departe producția și productivitatea 
muncii, îndeplinind cu cinste sarci
nile de plan și angajamentele luate 
în întrecerea socialistă.

organi- 
de experiență în
fruntași și tineri 

folosirea unor me
de muncă, redu-

In Camera deputațllor din parla
mentul italian s-a încheiat dezba
terea așa-numitului „supradecret 
anticonjunctural", în care guvernul 
a inclus o serie de măsuri cu scopul 
de a obține, după cum au declarat 
miniștrii competenți, „o relansare a 
producției industriale și a econo
miei italiene în ansamblu".

Preocupările de această natură 
sînt justificate de faptul că, după o 
perioadă de expansiune continuă a 
economiei, numită în presa occiden
tală „miracolul italian", în această 
țară se înregistrează, în ultimii 2 
sau 3 ani, fenomene de stagnare și 
regres economic. Ritmul de creștere 
a producției industriale s-a redus 
simțitor, iar în cursul anului 1964 
producția a bătut, de fapt, pasul 
pe loc și chiar a înregistrat scăderi 
simțitoare în cîteva ramuri față de 
anul precedent.

în amănunt, problemele economiei 
italiene au fost expuse în „Raportul 
asupra situației economice a țării în 
1964“, prezentat de ministrul buge
tului, Pieraccini, și aprobat recent 
de guvernul italian. Raportul pre
zintă bilanțul activității economice 
în decursul unui an, în care autori
tățile italiene s-au văzut nevoite să 
intervină de mai multe ori pentru 
a stăvili procesul inflaționist ce s-a 
manifestat încă în 1963 și pentru a 
împiedica devalorizarea monedei 
naționale.

Este cunoscut că în februarie 1964 
guvernul a luat o serie de măsuri, 
în cadrul așa-numitului „program de 
stabilizare", menite să reducă ce
rerea de consum și de investiții și 
să stimuleze exporturile. Astfel, 
Banca Centrală a restrîns creditele 
pentru investiții, iar fiscul a majo
rat taxele de consumație. In același 
timp s-a încercat „o politică a veni
turilor", care să ducă la înghețarea 
salariilor.

Care sînt rezultatele ?
Potrivit datelor furnizate de Ra

port, în 1964 — față de 1963 — eco
nomia Italiei a evoluat astfel :

Venitul național al Italiei a cres
cut cu 2,7 la sută; consumul parti
cular a sporit, de asemenea, dar în- 
tr-o proporție mai mică decît va
loarea nou creată (2,4 la sută); în 
ce privește investițiile în domeniul

agricultură, 
au scăzut cu

productiv (Industrie, 
construcții etc.) ele 
la sută.

Unii comentatori 
preciază că nivelul 
venitului național în 1964, deși este 
inferior ritmurilor din anii prece- 
denți, poate fi considerat satisfăcă
tor, dacă se are în vedere că indus
tria italiană — ramura care contri
buie cu peste 50 la sută la formarea 
venitului național — a progresat a- 
nul trecut cu numai 0,4 la sută, față 
de 8,7 la sută în 1963. Venitul națio
nal al Italiei a sporit anul trecut în 
principal pe seama agriculturii, a 
cărei producție a înregistrat un ritm 
de creștere de 3,1 la sută. O contri
buție relativ scăzută au adus-o in
dustria și alte ramuri ale produc
ției materiale.

După cum remarcă revista italia
nă «Mondo economico», în unele sec
toare, cum ar fi industria construc
toare de mașini și cea de autovehi
cule, producția a scăzut — cu 12 și 
respectiv 10 la sută. De pe urma 
acestui fapt a avut de suferit și in
dustria siderurgică, dat fiind că 
cererea de oțel a scăzut cu 14 la 
sută. Dar, situația cea mai dificilă 
— precizează aceeași sursă — este 
în industria construcțiilor, mai ales 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe, unde activitatea s-a restrîns a- 
proape la jumătate.

„Drept cauză 
fenomene, scrie 
este considerată 
terne de bunuri 
mai recent, de bunuri de 
durabile. întreprinderile care acum 
cîteva luni erau încă foarte însetate 
de credite refuză să apeleze la ele, 
întrucît au renunțat pentru moment 
la programele de expansiune a in
vestițiilor lor. Și nici nu ar putea 
fi altfel, atîta vreme cît ele lucrea
ză cu 80—70 sau chiar cu 60 la sută 
din capacitatea de producție".

Datorită sporului modest al veni
tului național și a scăderii importu
rilor, resursele disponibile ale țării 
au fost în 1964 cu numai 
sută mai mari decît în 1963 
«II Giorno» apreciază, însă, 
pectul cel mai caracteristic 
bloului economic din 1964 este di
minuarea investițiilor".

occidentali 
de creștere

20

a- 
al

imediată a acestor 
ziarul «Le Monde», 
scăderea cererii În
de echipament și, 

consum

1,3 la 
Ziarul 

că „as- 
al ta-

In „Raportul asupra activității e- 
conomice a țării în 1964“ se sublinia
ză că, datorită folosirii incomplete 
a capacităților de producție, ocupa
rea forței de muncă a scăzut 
cu 0,6 la sută. în acest sens, 
fostul ministru 
al comerțului, Giuseppe 
releva nu 
cut s-au 
122 000 de 
muncitori 
producție pentru o anumită perioa
dă. Pe de altă parte, Institutul na
țional pentru studierea conjuncturii 
(I.S.C.O.) arată că în 1964 numărul 
muncitorilor folosiți în producție s-a 
micșorat cu aproape 300 000 față de 
1963, din care 80 la sută în sectorul 
industrial. în prezent numărul to
tal al șomerilor trece de un milion 
și jumătate.

Sursele oficiale indică însă șl u- 
nele sectoare ale industriei italiene 
în care activitatea s-a lărgit. Astfel, 
în industria de fibre artificiale și 
sintetice producția a sporit cu 19 
la sută. Revista «Mondo economico» 
apreciază că ramurile industriale 
mai dinamice au fost acelea bazate 
pe cererea externă, în timp ce 
resursele utilizate în interiorul țării 
au scăzut în 1964 cu 0,3 la sută. In 
legătură cu aceasta este caracteris
tic că, în conjunctura amintită, vo
lumul exporturilor a sporit cu 10,9 
la sută.

Raportul guvernamental remarcă 
și un alt aspect: Italia a reușit în 
1964 să-și îmbunătățească situația 
balanței comerciale. Soldul activ — 
de 238 miliarde de lire italiene — al 
balanței comerciale a influențat fa
vorabil contul plăților externe. Dacă 
în 1963, balanța de plăți a înregis
trat un deficit de 777 miliarde de 
lire italiene, în 1964 ea s-a încheiat 
cu un excedent de 485,9 miliarde de 
lire. Desigur, acest fapt 
la ameliorarea 
a țării. Totuși, 
rare a monedei 
să scadă și în 
față de 1963. Dificultățile ce mai per
sistă în domeniul financiar sînt scoa
se în evidență și de alte publicații 
oficiale, care arată că în 1964 indi
cele general al prețurilor de consum

muncă a 
sută. în acest 

al industriei și 
Medici, 

de mult că anul tre- 
înregistrat în Italia 

concedieri, iar 687 000 de 
au fost suspendați din

situației 
puterea 
italiene 

1964, cu

a contribuit 
financiare 

de cumpă- 
a continuat 
6,1 la sută

a crescut cu 10 la sută, în compa
rație cu anul precedent.

Comentînd aceste rezultate, 
rul «11 Giorno» consideră 
economică a Italiei „este 
cată". Dacă în domeniul 
arată publicația elvețiană 
s-a ajuns la „un anumit echilibru", 
în cel al producției și al folosirii 
brațelor de muncă situația „s-a în
răutățit".

„Supradecretul anticonjunctural", 
care a intrat în vigoare la 31 mar
tie (dar care trebuia aprobat ulte
rior de parlament), prevede o degre
vare de sarcini fiscale în valoare de 
130 miliarde lire a întreprinderilor 
industriale, unele facilități fiscale în 
favoarea proprietăților imobiliare, 
intensificarea construcțiilor de auto
străzi, sporirea sumei cheltuielilor 
pentru construcții de spitale, școli 
etc.

în cursul dezbaterilor din parla
ment, partidele de opoziție, situate 
la stînga coaliției guvernamentale, 
au criticat „supradecretul". Depu
tatul comunist Luciano Barca a 
spus că măsurile prevăzute de gu- 

o
și generală a activită

ții productive și nici o resorb
ție a șomajului. Lăsînd nerezolvate 
problemele oamenilor muncii, ele nu 
deschid calea unor reforme de 
structură atît de necesare, de pildă, 
în agricultură, însă favorizează spo
rirea profitului capitalist în indus
trie și accentuarea speculei ce se 
face cu locuințele și suprafețele de 
construcție. Deputați din aripa de 
stînga a partidului socialist, membri 
ai coaliției guvernamentale, au cri
ticat de asemenea „supradecretul". 
Fostul ministru al bugetului, Gio- 
litti, a condamnat astfel tendința de 
a restrînge rolul sindicatelor și o- 
rientarea politicii fiscale care favo
rizează marile grupări monopoliste.

în încheierea dezbaterilor, măsu
rile propuse de guvern au fost a- 
doptate de parlament prin voturile 
deputaților aparținînd partidelor 
coaliției guvernamentale. Partidele 
de opoziție au votat contra, cu ex
cepția liberalilor care s-au abținut 
de la vot.

vern nu garantează 
imediată

zia- 
că situația 
încă deli- 
finanțelor, 
«Die Tat»,

reluare
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JDE PESTE
TENSIUNE 
LA SEUL
• 7 000 de manifestant!
• Ciocniri soldate 
cu numeroși răniți

La Seul au avut loc puternice de
monstrații studențești. „Tensiunea a 
crescut brusc vineri cînd 7000 de 
studenți sud-coreeni au manifestat 
din nou pe străzile capitalei" — 
transmite agenția France Presse. 
S-au produs ciocniri cu forțele poli
țienești, care s-au soldat cu nu
meroși răniți de ambele părți. Vineri 
pentru prima dată de la începutul 
manifestațiilor au intervenit forțe 
armate. Timp de mai multe ore stu
denții au ținut piept forțelor de re
presiune care au recurs la grenade 
lacrimogene și fumigene. Au fost 
operate 300 de arestări.

Zeci de camioane care transportă 
trupe înarmate — continuă A.F.P. — 
patrulează în prezent pe străzile ca
pitalei. Elicoptere militare zboară 
necontenit deasupra Seulului pentru 
a împiedica noi demonstrații ale 
studenților.

După cum s-a anunțat, manifesta
țiile studențești au început marți în 
semn de protest împotriva acordu
rilor japono-sud-coreene considerate 
drept „un act de supunere față de 
Japonia".

Piața comună Bugetul de tip federal 
primit cu răceală la Paris
Comentariul agenției U. P. I.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — în 
legătură cu planul elaborat de Co
misia Pieței comune privind crearea 
unui buget de tip federal al „ce
lor șase", agenția U.P.I. transmite 
un. comentariu în care subliniază că 
această propunere a fost primită cu 
răceală de către Franța. Cu toate a- 
cestea cercurile Comisiei Pieței co
mune, care de altfel nu au fost sur
prinse de atitudinea Franței, sînt de 
părere că există indiciile unei po
sibile negocieri a acestei propuneri, 
însă dacă negocierile vor începe, 
menționează U.P.I., ele vor fi de 
lungă durată și anevoioase.

Propunerea, după cum se știe, vi
zează vărsarea — începînd din 1967 
— într-un buget de tip federal a 
tuturor taxelor vamale percepute de 
„cei șase" la importurile de bunuri 
industriale și alimentare. începînd 
din 1972 acest buget ar urma să dis
pună de aproape 2,5 miliarde do
lari anual, care vor fi folosiți pen
tru finanțarea a o serie de acțiuni 
comune.

Misiunea permanentă a Franței a- 
creditată pe lîngă Comisia Pieței co
mune a informat pe reprezentanții

GUINEEA „PORTUGHEZĂ"

Se intensifică lupta de eliberare națională
— „Lupta de eliberare a popoare

lor din Guineea zisă „portugheză" 
și Insulele Capului Verde se ampli
fică și se consolidează în toate do
meniile". declara recent, la Alger, 
cu prilejul unei conferințe de presă, 
Amilcar Cabrai, secretar general al 
Partidului african al independenței 
din Guineea și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.).

Guineea, pe care numeroase hărți 
O mai denumesc încă „portugheză", 
se întinde pe un teritoriu de 36 125 
kmp și este situată pe țărmul Ocea
nului Atlantic, între Senegal și Re
publica Guineea, cu capitala la Co
nakry. Colonizată în secolul XV, 
Guineea este considerată de portu
ghezi drept una din „provinciile lor 
de peste mări". Teritoriul Guineei 
„portugheze" se prezintă ca o cîm- 
pie brăzdată de numeroase rîuri ce 
se prelungesc spre vest pînă la 
ocean, iar spre est se întind imense 
păduri tropicale, care nu o dată, îm
preună cu satele de aici, au consti
tuit, în ultimii doi ani, obiectivul 
bombardamentelor cu napalm ale 
aviației trimise de guvernul de la 
Lisabona.

Sub conducerea P.A.I.G.C., în ia
nuarie 1963 poporul guineean a de
clanșat lupta armată împotriva co
lonizatorilor și nu după multă vre
me a. reușit să elibereze o bună 
parte din teritoriul țării, trecînd la 
reorganizarea activității economice 
și s-au luat măsuri în vederea li
chidării analfabetismului și educă
rii politice a maselor. Detașamen
tele Armatei de eliberare națională 
hărțuiesc neîncetat trupele portu
gheze, a căror situație devine din ce 
în ce mai grea în regiunile ocupate. 
Pentru a face față rezistenței creș- 
cinde, portughezii au concentrat, în 
special în jurul capitalei, Bissau, 
peste 20 000 de oameni. Anul trecut, 
comandamentul portughez a lansat 
ofensive de mare anvergură, în 
special în insula Como, tn pădurile 
din regiunea Ofo, în regiunile de 
sud ale fluviului Corbal, în nordul

Noi bombardamente 
asupra teritoriului R. 0. Vietnam

HANOI 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., șeful 
misiunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis președinte
lui Comisiei internaționale de su
praveghere și control un mesaj în 
care protestează împotriva bombar
dării la 15 aprilie a insulei Con Co 
de către nave militare americane și 
sud-vietnameze. Insula Con Co se 
află în zona demilitarizată, în apele 
teritoriale nord-vietnameze. în a- 
ceeași zi, se arată în mesaj, nume
roase formații de avioane ameri
cane, printre care avioane „B-57", 
au pătruns în spațiul aerian al Viet
namului de nord și au bombardat 
satul Xuan Niem, din provincia Ha 
Tinh, și satul Muong, din provincia 
Nghe An. în mesajul de protest se 
subliniază că aceste noi atacuri re-

VIOLAREA SPAȚIULUI 
AERIAN AL R. P. CHINEZE

PEKIN 16 (Agerpres). — După 
cum anunță China Nouă, la 15 apri
lie un avion militar american a pă
truns în spațiul aerian al R. P. Chi
neze, în regiunea insulei Iunsin, din 
largul coastei provinciei Guandun. 
în aceeași zi, un avion militar ame
rican a pătruns de două ori în spa
țiul aerian al regiunilor Șeian, Ien- 
cen și Duntai, din provincia Țziansu.

partenerilor săi că „planul este prea 
ambițios". Obiecțiile Parisului, ara
tă agenția, se referă în special la 
faptul că acest plan sporește pu
terile Parlamentului european, pre
cum și la faptul că bugetul federal 
ar da Comisiei executive o serie de 
drepturi suprapaționale împotriva 
cărora Franța a .obiectat și conti
nuă să obiecteze. Franța, scrie 
U.P.I., și-a repetat propunerea sa 
privind aceste probleme și anume 
ca relațiile dintre „cei șase" să se 
bazeze pe o colaborare între state 
suverane.

în ce privește Germania occiden
tală — scrie agenția U.P.I. — fiind 
una din cele mai- mari importatoa
re de produse alimentare se teme 
că va fi obligată să plătească una 
din cele mai importante părți la a- 
cest buget.

Urmînd să fie dezbătută pentru 
prima oară la sesiunea Consiliului 
Ministerial al Pieței comune de la 
13 mai — conchide agenția — pro
punerea va provoca cu siguranță 
negocieri dificile ce vor culmina cu 
„tradiționalul maraton de sfîrșit 
de an".

capitalei și în apropierea frontierei 
senegaleze. în bătălia de pe insula 
Como, trupele portugheze au pier
dut peste 600 de soldați și ofițeri, 
precum și tehnică militară, fiind ne
voite să părăsească insula.

Un alt eveniment care a stimulat 
în mod deosebit lupta de eliberare 
a popoarelor din Guineea „portu
gheză" și Insulele Capului Verde a 
fost Congresul național al partidu
lui P.A.I.G.C. Congresul a elaborat 
și adoptat o serie de hotărîri în do
meniile politic, economic și social și 
a pus la punct planurile militare în 
vederea eliberării întregii țări. S-a 
realizat ceea ce Amilcar Cabrai de
numea „conexiunea între cele două 
aspecte fundamentale ale lîiptei po
porului : acțiunea armată și acțiu
nea politică".

Insulele Capului Verde se află si
tuate la circa 300 mile în larg de 
capitala Guineei „portugheze", a- 
vind o suprafață de 5 000 km pă- 
trați. Aici trăiesc 200 000 de locui
tori. Multă vreme portughezii au 
folosit aceste insule drept baze ma
ritime pentru navele ce se îndrep
tau spre sudul Atlanticului. în două 
porturi mai importante, Praia și 
Porto Grande, unde se găsesc și 
cîteva depozite de cărbune și păcură 
pentru cargourile în trecere, se des
fășoară întreaga activitate adminis
trativă. Porumbul și cartofii ce se 
cultivă aici nu satisfac nici pe de
parte, chiar și în „anii cei mai 
buni", necesitățile populației insu
lelor, veșnic amenințate fie de sece
tă, fie de nesfirșite ploi.

Așa se prezintă pe scurt situația 
acestor îndepărtate insule, pradă 
exploatării și jafului colonial, și tot 
așa se explică de ce cea mai mare 
parte a locuitorilor lor se află de 
multă vreme încadrată în forțele 
de eliberare națională conduse de 
P.A.I.G.C.

Enumerînd principalele succese 
obținute pînă acum, printre care: 
reorganizarea partidului, întărirea 
activității politice în sinul maselor, 

prezintă o încălcare a suveranității 
R. D. Vietnam, precum și o flagran
tă violare a acordurilor din 1954 de 
la Geneva și a prevederilor referi
toare la zona demilitarizată.

într-o scrisoare a misiunii de le
gătură adresată Comisiei internațio
nale de supraveghere și control se 
arată că la 13 aprilie, unități de ar
tilerie ale armatei sud-vietnameze 
au atacat regiunea de vest a zonei 
demilitarizate. Numeroase obuze au 
explodat în zona Ben Tat, la nord 
de rîul Ben Hai, pe teritoriul R. D. 
Vietnam. Misiunea de legătură cere 
să se pună de îndată capăt unor a- 
semenea acte de agresiune.

★
în cursul zilei de vineri, avioane 

militare americane și sud-vietna
meze au bombardat din nou insula 
Con Co. precum și așezările din pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh și 
Nghe An. Unitățile armatei popu
lare vietnameze, precizează agenția 
V.N.A., au doborît șapte avioane 
americane și au avariat alte cîteva.

• TOKIO. Aproximativ 700. de 
oameni de știință japonezi s-au 
pronunțat pentru organizarea de 
acțiuni comune ale lucrătorilor din 
instituțiile de învățămînt superior 
împotriva agresiunii S.U.A. în Viet
nam. Ei au adoptat, de asemenea, o 
hotărîre privind organizarea unei 
campanii pentru strîngerea de fon
duri în vederea procurării și expe
dierii de medicamente patrioților 
vietnamezi.

Danemarca cere schimbarea 
politicii agrare in cadrul 
A. E. L. S.

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
în capitala Danemarcei a avut loc 
o conferință de presă în cursul 
căreia ministrul de externe danez 
Haekkerup s-a pronunțat pentru 
schimbarea politicii agrare în cadrul 
A.E.L.S. (Asociația Europeană a Li
berului Schimb). El a declarat că 
Danemarca va cere la conferința 
ministerială a țărilor A.E.L.S., care 
va avea loc în mai. la Viena, să se 
țină seama de problemele agrare ale 
Danemarcei. Haekkerup a arătat că 
danezii nu vor putea accepta în 
continuare ca produsele industriale 
să fie liberalizate, în timp ce pro
dusele agrare să rămînă pe mai de
parte sub un regim protecționist. 
Potrivit părerii lui Haekkerup, prin
cipalele probleme care stau în fața 
A.E.L.S. în domeniul politicii agrare 
se referă la perspectivele dezvol
tării agriculturii țărilor membre și 
la subvenționarea exporturilor de 
produse alimentare.

Referindu-șe la taxele vamale 
britanice, Haekkerup a explicat că 
A.E.L.S. s-ar fi dizolvat dacă bri
tanicii nu ar fi redus taxele vamale 
speciale cu 5 la sută. El și-a expri
mat părerea că acest pericol nu este 
înlăturat dacă restul de 10 procente 
va continua să fie în vigoare mai 
mult timp.

lupta împotriva divizării mișcării 
de eliberare pe plan politic, în do
meniile militar și economic, reorga
nizarea luptei armate, formarea de 
cadre, consolidarea regiunilor eli
berate, creșterea producției agricole, 
lichidarea companiilor coloniale și 
alte realizări pe plan social, secre
tarul general al P.A.I.G.C. declara 
ziariștilor prezenți în sala „Aletti" 
din Alger la conferința sa de presă: 
„Putem spune că pînă acum, avînd 
în vedere intensificarea luptei de 
eliberare din țara noastră, succesele 
ei, prestigiul poporului și al parti
dului nostru au crescut considerabil 
atît în Africa cit și în întreaga 
lume. Poporul nostru, în lupta pe 
care o duce pentru cucerirea liber
tății și a independenței naționale, 
urmează cu încredere Partidul afri
can al independenței din Guineea și 
Insulele Capului Verde".

C. BENGA
Alger, 16.

In fotografie : Amilcar Cabrai, secretarul general al Partidului african al Independenței din Guineea și 
Insulele Capului Verde, în mijlocul soldaților din Armata de eliberare națională

După vizita lui Wilson 
la Washington

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria carboniferă

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, și-a încheiat joi 
seara vizita sa în S.U.A. Vineri el 
s-a înapoiat la Londra. Premie
rul britanic a purtat discuții cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, cu președintele S.U.A., John
son, și cu alte oficialități ale guver
nului american. Atît în convorbiri
le pe care le-a avut la New York, 
cît și la Washington, au fost abor
date o serie de probleme internațio
nale. Printre acestea un loc impor
tant l-au ocupat situația din Asia 
de sud-est și Orientul apropiat, pre
cum și problemele economice.

Referindu-se la întrevederile din
tre Wilson și Johnson, agenția 
France Presse scrie că cei doi inter
locutori nu au putut ajunge la sfîr
șitul discuțiilor lor „la nici o hotă
rîre importantă". în ce privește si
tuația din Vietnam, primul ministru

Scrisoare deschisă 
a lui J. Collins

LONDRA 16 (Agerpres). — Ca
nonicul John Collins, cunoscut 
luptător pentru pace englez, a sem
nat în revista „Spectator" o scri
soare deschisă adresată ministrului 
britanic al apărării, Denis Healey, în 
care critică politica externă și mi
litară a guvernului laburist. Ca
nonicul Collins, membru al parti
dului laburist, subliniază că „pînă 
în prezent nu există nici un fel de 
indicii că guvernul Wilson s-a în
depărtat de linia politică externă 
dusă de conservatori". Referindu-se 
la caracterul contradictoriu al a- 
cestei politici, Collins scrie : „Ten
dința dv. de a menține bazele din 
străinătate este în contradicție cu 
năzuința pe Care ați exprimat-o în 
mod public de a spori forța și au
toritatea O.N.U. Graba pe care o 
manifestați în acceptarea influenței 
americane în problemele apărării 
împiedică slăbirea încordării, creea
ză primejdia ,,războiului rece".

„Cine ar fi putut crede în oc
tombrie anul trecut (perioada cînd 
laburiștii au preluat puterea — 
u. r.) că guvernul laburist va bine- 
cuvînta prin tăcerea sa folosirea 
bombelor cu napalm?", scrie 
Collins.

CARNET POLITIC ATENIAN
In Grecia, apropierea scurtei vacanțe 

parlamentare de primăvară care a înce
put vineri a fost marcată în acest an de 
o intensificare a vieții politice.

Evenimentul săptămînii l-a constitu’t 
depunerea în parlament de către parti
dul E.D.A. a unei propuneri prin care se 
cere constituirea unui comitet de anche
tă pentru cercetarea cauzelor depășirii 
fondurilor alocate construirii unor lucrări 
publice în timpul celor 8 ani de guver
nare a partidului E.R.E. Este vorba de 
baraje de irigație, fabrici, hoteluri și o ra
finărie, toate proprietăți ale sfatului. Po
trivit documentelor depuse în parlament, 
depășirea proiectelor aprobate variază 
intre 90 și o mie la sută.

Reacția imediată a E.R.E. față de pro
punerea E.D.A. a fost, după cum arată 
„Ta Nea”, lansarea unui apel către aripa 
conservatoare a guvernului pentru a o 
determina să respingă aceasiă propune
re. Cotidianul de centru „Elefteria" pre
vede însă că marea majoritate a depu- 
taților partidului de guvernămînt vor vota 
în favoarea propunerii. Observatorii po
litici sînt de părere că și de această 
dată, ca și în cazul intentării unui proces 
fostului prim-ministru, Karamanlis, guver
nul va sfătui deputății centrului să voteze 
potrivit conștiinței lor.

O altă problemă legată de activitatea 
parlamentului este cea privind amînarea 
votului asupra proiectului de lege gu
vernamental pentru abolirea măsurilor 
excepționale. Un grup de deputați ai 
E.D.A. au discutat recent această ches
tiune cu miniștrii de apărare, interne, fi
nanțe, președinției și cu vicepreședintele 
guvernului, Stefanopoulos. Cu această o- 
cazie delegația E.D.A. a declarat că este 
inacceptabil să fie deținuți în închisori 
oameni care sînt condamnați în baza 
unor legi ce urmează a fi abolite de 
către parlament în urma inițiativei gu
vernului.

Pe planul relațiilor dintre partide în 
această săptămînă s-au intensificat din 
nou atacurile partidului de dreapta E.R.E. 
împotriva guvernului și în special a pre
mierului Papandreu. Scopul acestei cam
panii, scrie „To Vima", este „îndepărta
rea premierului de la putere, constitui- 

britanic și-a reînnoit sprijinul său 
față de politica S.U.A., dar i-a fă
cut cunoscut lui Johnson că Anglia 
nu poate să acorde un ajutor real, 
întrucît se află în fața unor mari 
obligații în Malayezia și Orientul 
apropiat.

în cursul întrevederilor dintre 
Wilson și Johnșpn au fost trecute în 
revistă și o serie de probleme eco
nomice vest-europene față de care 
atît Londra cît și Washingtonul au 
manifestat în ultima vreme un inte
res crescînd. în cursul discuțiilor 
pe care le-a avut, atît cu ministrul 
finanțelor al S.U.A., Henry Fowler, 
cît și cu președintele Johnson, pre
mierul britanic a încercat să obțină 
sprijinul american în crearea unui 
sistem internațional de credit mai 
larg.

Conferință științifică

20 de ani de la 
Germaniei fasciste

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres. S. Podină, transmite : La 
16 aprilie s-au încheiat la Moscova 
lucrările Conferinței științifice con
sacrate celei de-a 20-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei fasciste 
organizată de Academia de Științe a 
U.R.S.S., Ministerul Apărării al 
U.R.S.S. și Institutul de marxism-le
ninism. In cadrul ședințelor pe sec
ții au prezentat referate numeroși 
participanți și invitați din străină
tate. Din partea delegației romîne 
au fost expuse următoarele referate: 
„Studiu asupra istoriei mișcării de 
rezistență antifasciste în Romînia" 
(prof. univ. Valter Roman, Vladimir 
Zaharescu, cercetător științific, și co
lonel Aurel Petri); „Studiul arhivelor 
cu privire la participarea armatei 
romîne, cot la cot cu armata sovie
tică la războiul antihitlerist" (gene- 
ral-maior C. Popa și locotenent-colo- 
nel L. Loghin); „Rezultatele cerce
tărilor științifice asupra contribuției

rea unui guvern de centru dreapta sau 
a unui nou guvern de centru care să se 
bucure de încrederea partidului E.R.E.”. 
Răspunsul premierului a fbst clar și pre
cis. „In zadar speră E.R.E. că ar fi po
sibil să se facă o tîrguială în parlament 
pentru înjghebarea unui alt guvern". 
Cuvintele sale că „absolut nimeni nu 
are dreptul să mă îndepărteze de la pu
tere" au fost interpretate de observato
rii politici ca un răspuns dat nu numai 
E.R.E., ci și altor forțe de dreapta interne, 
precum și unor presiuni din afară.

Partidul E.D.A. este de părere că sin
gura cale pentru a bara atacurile drep
tei împotriva guvernului este adoptarea 
unor măsuri eficace de democratizare a 
țării și respectarea promisiunilor electo
rale ale partidului de guvernămînt.

Dintre activitățile obștești, relevăm pre
gătirile ce se fac aci în vederea celui 
de-al treilea marș maraton al păcii, care 
va avea loc la 23 mai. Apelul lansat de 
comitetul de pregătire cheamă popo’ul 
grec să transforme marșul păcii într-o 
nouă manifestare națională impunătoare 
contra pericolului de război, contra agre
siunii S.U.A. în Vietnam și în general 
contra intervențiilor imperialiste în afa
cerile interne ale popoarelor, pentru au
todeterminarea Ciprului, interzicerea ar
melor nucleare, pentru pace și coexis
tență pașnică între statele cu diferite orîn- 
duiri sociale.

Pe linia luptei pentru pace se înscriu 
și protestele opiniei publice împotriva 
prezenței în apele grecești a unei esca
dre aparținînd flotei a 6-a americane. In 
momentul cînd primele grupuri de ma
rinari americani intrau în Atena, pe co
lina Sfrefi a apărut un panou pe care 
erau scrise cu neon cuvintele : „Go 
home” (Plecați acasă). La cinematogra
ful „Apolon” din Pireu, comitetul pen
tru pace al portului a organizat un mare 
miting de protest împotriva staționării 
în port a escadrei flotei a 6-a și a apro
piatei sosiri a vasului Ricketts, prototip al 
proiectului flotei nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. Asemenea mitinguri au loc și în 
alte orașe ale Greciei.

Const. ALEXANDROAIE
Atena, 16

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru in
dustria carboniferă.

La ședință au participat delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Romîniei, Unga
riei și U.R.S.S. La ședință au parti
cipat în calitate de observatori re
prezentanți din partea R.P.D. Co
reene.

Comisia a examinat unele proble
me legate de coordonarea planuri
lor de dezvoltare a industriei car
bonifere din țările membre ale 
C.A.E.R. în anii 1966—1970 și a exa
minat raportul cu privire la activi
tatea desfășurată de comisie în anul 
1964.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme privind progresul 
tehnic și îndeosebi problemele pri-

victoria asupra

economice a Romîniei la războiul 
antihitlerist" (N. N. Constantinescu).

Vineri seara, în cinstea invitaților 
străini a fost oferită o recepție.

★
DORTMUND 16 (Agerpres). — La 

16 aprilie în suburbia Bittermark a 
Dortmund-ului (R.F.G.) a avut loc 
un miting la monumentul victimelor 
nazismului. In urmă cu 20 de ani 
hitleriștii au asasinat aici 289 de 
luptători din rezistență și deținuți 
din mai multe țări, precum și din 
Germania. La miting au participat 
aproximativ 5 000 de locuitori ai 
Dortmund-Ului, precum și din Duis
burg, Essen, Wuppertal, Hagen și 
sute de foști participanți germani și 
din alte țări la mișcarea de rezis
tență.

Poliția din Washington intervine cu brutalitate pentru a împrăștia o 
demonstrație antirasialâ organizată de populația de culoare

SCURTE ȘTIRI
DELHI. Ministrul de externe in

dian, Swaran Singh, a făcut cunoscut 
că India a acceptat propunerea Pa
kistanului cu privire la încetarea focu
lui în regiunea de frontieră Kutch, 
unde au avut loc, în ultimele zile, o 
serie de ciocniri între forțe indiene 
și pakistaneze.

MOSCOVA. După cum relatează 
agenția TASS, Mihail Zimianin a fost 
numit în funcția de locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S. 
Zimianin a ocupat în trecut funcțiile 
de ambasador al U.R.S.S. în R. D. 
Vietnam și în R. S. Cehoslovacă.

LONDRA. Acțiunile principalelor 
societăți petroliere britanice au înre
gistrat importante scăderi ca urmare 
a reacției negative a acestora la bu
getul guvernului prin care se fixează 
noi impozite pe veniturile obținute în 
străinătate.

PRAGA. S a încheiat conferința Or
ganizației Internaționale pentru Ra
diodifuziune și Televiziune (O.I.R.T.), 
la care au participat delegați ai ță
rilor membre ale O.T.R.T. : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Mon
golia, Polonia, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S. în calitate de observatori au 
participat reprezentanți ai Iugoslaviei.

LONDRA. Ziarul „Daily Worker" 
a anunțat la 15 aprilie încetarea din 
viață a lui Jack Jones, unul dintre 
întemeietorii Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

PARIS. într-o corespondență din 
Bruxelles, ziarul „Le Monde" mențio
nează că peste cîteva zile parlamen
tul belgian, care a fost ales acum pa
tru ani, urmează să fie dizolvat. Ale
gerile generale pentru noul parlament 
au fost fixate, potrivit ziarului, la 
23 mai.

SKOPLIE. Aparatele stației seismo- 
logice din orașul Skoplie (Iugoslavia) 

vind mecanizarea și automatizarea 
complexă a proceselor de extracție 
a cărbunelui în cariere, metodele și 
mijloacele care asigură extracția 
cantității maxime de cărbune în a- 
bataje, condiționarea aerului în mi
nele adînci, precum și problemele 
privind mijloacele cele mai econo
micoase de preparare a cărbunelui.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Mitingul de la Alger
ALGER 16. Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite : în dimi
neața zilei de 16 aprilie I. B. Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, a de
pus o coroană de flori la cimiti 
luptătorilor din războiul de eliberare 
națională a Algeriei. La sediul Bi
roului Politic al F.L.N. au «continuat 
apoi convorbirile dintre delegația 
algeriană și cea iugoslavă.

După-amiază, în piața Africii a a- 
vut loc un mare miting. Cu acest 
prilej au rostit cuvîntări Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, și Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F, Iu
goslavia.

RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE 
LA NICOSIA

NICOSIA 16 (Agerpres). — Co
respondentul din Nicosia al Agen
ției France Presse relatează că au
toritățile cipriote grecești au inter
zis, începînd de vineri dimineața, 
orice intrare sau ieșire a cetățeni
lor ciprioți turci din cartierul lor 
din Nicosia. Această măsură a fost 
luată ca urmare a incidentului care 
s-a produs joi dimineața la linia de 
demarcație ce separă cele două co
munități în capitala Ciprului, cînd 
un cipriot turc a tras cu o armă 
automată o rafală de focuri asupra 
unui cipriot grec.

au înregistrat vineri la ora 7,59 un 
cutremur de gradul 4. Cutremurul nu 
a pricinuit pagube materiale.

ROMA. După cum relatează ziarul 
„Avvenire d'Italia", la sfîrșitul lunii 
martie „garda civilă" franchistă a 
arestat pe Felicisimo Pastran și pe 
Jose Luis Iglecias —• activiști ai orga
nizației „Frățiile muncitorești ale ac
țiunii catolice" și sindicatului meta- 
lurgiștilor din Asturia.

BUDAPESTA. — La 15 aprilie, 
Vaclav David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, și-a înche
iat vizita în Ungaria și s-a înapoiat în 
patrie. După cum relatează agenția 
M.T.I., în Ungaria el a avut un 
schimb de păreri cu ministrul de ex
terne, Jânos Peter, în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări, precum și în legătură cu situația 
din Vietnam și asigurarea securității 
europene.

NEW YORK. Reprezentanții Tan
zaniei și Etiopiei au propus Comite
tului special O.N.U. pentru examina
rea problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale un pro
iect de rezoluție prin care se atrage 
atenția Consiliului de Securitate asu
pra situației din Rhodesia de sud.

TEHERAN. 13 persoane acuzate 
de a fi participat la atentatul din 
21 ianuarie, a-cărui victimă a fost pri
mul ministru al Iranului, Hassan Aii 
Mansour, vor fi în curînd judecate de 
Tribunalul militar din Teheran.

BONN. Președintele Bundestagului 
vest-german, Gerstenmaier, va pleca 
la 19 aprilie la Rabat la invitația re
gelui Marocului, Hassan al II-lea. El 
va expune punctul de vedere vest- 
german în conflictul dintre țările 
arabe și Germania occidentală.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteir Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntar! din întreprinderi șt Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScflnteU


