
In legiunea Ploiești si-a început activitatea un nou obiectiv al șesenalulul: Fabrica de beton celular autoclavizat din Doicești cu o capaci
tate de producție de peste 100 000 mc pe an. Fabrica folosește ca materie primă cenușa de la termocentrala din localitate
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UN PUTERNIC AVÎNT 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Adunări festive însemnare
pe o medalie de aur

Prin telefon de la trimisul nostru Mihai Stoian

In întâmpinarea zilei de 
1 Mai, în Capitală și în 
alte localități au loc adu
nări festive în care oame- 

■vrii muncii din țara noas
tră își manifestă solidari
tatea internațională cu 
lupta unită a clasei mun
citoare de pretutindeni, 
pentru pace și progres so
cial, pentru socialism.

în cuvîntările rostite cu 
acest prilej de. activiști de 
partid, ai organizațiilor 
obștești, de conducători 
de întreprinderi și insti
tuții se trec în revistă suc?" 
cesele obținute în realiza
rea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în 
cinstea Zilei solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc și în întâmpina
rea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului.

La adunarea de la Uzi
nele „23 August" din Ca
pitală, despre însemnăta
tea zilei de 1 Mai a vor
bit tovarășul Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

Colectivul acestei uzine 
a îndeplinit toate anga
jamentele luate în cinstea 
zilei de 1 Mai. Planul 
producției globale pe pri
mul trimestru al anului a 
fost depășit'cu 2,5 mili
oane lei.

O adunare asemănătoa
re a avut loc la Uzinele 
de mașini agricole „Se
mănătoarea", unde a luat 
cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Borș, președintele 
Consiliului local al sindi
catelor din Capitală.

La adunarea festivă ce 
a avut loc la clubul Ra
finăriei Teleajen a luat 
cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Militaru, secretar al 
Comitetului orășenesc 
Ploiești al P.M.R. Petro
liștii rafinăriei au obți
nut economii suplimenta
re la prețul de cost care 
depășesc cu 1 450 000 lei 
angajamentul luat, iar la 
beneficii cu 3 862 000 lei. 
Colectivul rafinăriei și-a 
propus să realizeze în 
cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului o 
depășire a planului la 
producția globală de 
1300 000 lei.

Adunări consacrate zi
lei de 1 Mai au mai avut 
loc la Uzinele „Rulmen- 
tul“-Brașov, unde a vor
bit tovarășul Aldea Mili
taru, prim-secretar al Co
mitetului regional de 
partid Brașov, la Uzinele 
„Unirea" și „Tehnofrig" 
din Cluj și în alte între
prinderi și instituții.

(Agerpres)

Brașov — Cetatea tractoarelor. Trans
mitem de la fafa locului.

La această oră, colectivul uzinei se 
pregătește să înceapă o altă etapă a 
întrecerii' socialiste — pînă la Congresul 
partidului. Angajamentele primei etape 
pînă Ia 1 Mai sînt îndeplinite.

Despre cele ce se petrec aici, în 
uzină, relatează în permanență ziarele, 
radioul, televiziunea, cinematografia. Ca 
orice premiant, „Tractorul" este în cen
trul atenției generale.

Trei frați zmei
De fapt îi cheamă Smeu : Radu (30 

ani), Vasile (27 ani), Năsfase (24 ani). 
Dar oamenii așa le zic : cei trei frați 
zmei. Sînt toți foarte înalți, ca din po
veste. Sînt toți trei dinamici, pricepuți. 
Evidențiați toți trei în întrecerea socia
listă.

— Dacă fata mai avea cîțiva băieți 
— zice mezinul — și învățau și ei, ca 
și noi, tot cîte o meserie, cei din familia 
Smeilor puteau să facă singuri un 
tractor.

Radu e ajustor. Vasile — region Năs
fase — sculer. în mic, ei oglindesc di
versitatea specializărilor din uzină. Me
canism de ceasornic, benzile rulante 
înaintează neîntrerupt. Fluxul trebuie să 
fie continuu. La fiecare 15 minute, un 
nou tractor iese de pe banda de montaj. 
Orice întîrziere la „rendez-vous“-ul su

(Continuare în pag. IlI-a)

Ancheta „Scînteii" in regiunile

București, Oltenia și Galați

telor și sutelor de repere este egal cu 
un pas bătut în loc. Idealul perfect 
realizabil al fraților Smeu, ca și al tu
turor constructorilor de tractoare, este ca 
oamenii să ajungă să afle „ora exactă" 
și să-și potrivească, după mersul benzii 
de montaj, ceasornicul.

Pornind de la această idee, colectivul 
secției monfaj-tracfor a adresat colecti
velor de muncă din toate secțiile uzinei !

0 scrisoare deschisă
Transcriem :
„Dragi tovarăși,
Pe zi ce trece, tractoarele produse de 

colectivul uzinei noastre cunosc o con
tinuă îmbunătățire din punct de vedere 
calitativ, ele fiind apreciate, atit în țară 
cit și peste hotare, pentru performanțele 
lor tehnice : forță de tracțiune remar
cabilă, aderență mare la sol, consum re
dus de combustibil. Un exemplu eloc
vent, care dovedește că tractorul nostru 
se situează azi la nivelul tehnicii mon
diale, îl constituie însuși faptul că la edi
ția jubiliară a Tîrgului internațional de la 
Leipzig i s-a acordat tractorului U-650 
Medalia de aur și Dipioma de onoare. 
Acest fapt ne-a umplut inimile de bucu
rie și ne-a dat un imbold și mai mare 
în lupta pentru asigurarea calității din ce 
în ce mai înalte a tractoarelor ce le 
fabricăm.

Pentru noi, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din secția monfaj-tracfor — 
CALITATEA constituie obiectivul princi
pal în întrecerea socialistă. Urmînd indi
cația dată de partid de a se pune un 
accent tot mai mare pe îmbunătățirea 
calității produselor, noi am luat toate 
măsurile ca tractoarele montate, rodate 
și date gata pentru livrare să fie de cea 
mai bună calitate. In acest scop aplicăm 
pe scară tot mai largă inițiativa „La fie
care fază și operație, o înaltă tehnici
tate”. Un număr tot mai mare de mon- 
tori, mecanici, electricieni și vopsitori 
din secția noastră lucrează după metode 
avansate...

Considerăm însă că lupta pe care noi 
o ducem pentru asigurarea unei calități 
tot mai ridicate la montajul tractoarelor 
poate fi încununată de succese mereu 
mai mari dacă celelalte secții ale uzine) 
produc numai piese și scule de bună 
calitate și le livrează ritmic spre montaj. 
Din secțiile prelucrătoare primim piese 
la timp și de bună calitate. Uneori însă 
mai sînfem împiedicați de aceste secții, 
care ne mai trimit și unele piese execu
tate mai puțin atent. Desigur, noi nu

In ultimele zile timpul s-a îmbunătățit 
aproape în întreaga țară, ceea ce a. creat 
condiții favorabile pentru a se trece cu 
toate forțele la semănatul porumbului. In 
cele mai multe gospodării de stat, utili- 
zîndu-se bine tractoarele și mașinile agri
cole, această lucrare s-a realizat pe supra
fețe mari. Astfel, în unitățile din trustul 
Constanța s-au însămînțat 92 la sută din 
terenurile destinate acestei culturi, iar în 
cele din trusturile Slobozia și Urziceni — 
peste 80 la sută. In unele gospodării însă 
semănatul a întîrziat.

Pentru a vedea cum se desfășoară a- 
ceastă lucrare, redacția a organizat un 
raid-anchetă în regiunile București, Olte
nia și Galați. Iată constatările făcute cu 
acest prilej.

Semănatul porumbului la G.A.S. Deveselu, regiunea 
Oltenia

Situația în lunca
Dunării...
Gospodăriile de stat din regiunea 

București cultivă cu porumb aproape 
130 000 de hectare, dintre care o 
bună parte în lunca Dunării. Pînă la 
26 aprilie s-au semănat 40 la sută 
din terenurile destinate acestei cul
turi. Se putea realiza o suprafață 
mai mare ? Fără îndoială că da. O 
dovedește experiența unităților frun
tașe la executarea acestei lucrări.

La gospodăria de stat Belciugate- 
le, din Trustul Gostat Urziceni, pe 
ziua de 26 aprilie, se semănau 
ultimele hectare cu porumb din cele 
1 749 planificate. Cu cîteva zile mai 
înainte, lucrătorii de la gospodăria 
de stat Măineasca, din același trust, 
au terminat semănatul. Au realizat 
în întregime suprafețele prevăzute 
a fi cultivate cu porumb și gospodă
riile de stat Bujoreni, Toporu și al
tele din Trustul Gostat Alexandria.

între gospodăriile de stat din re
giune se remarcă- însă un decalaj 
prea mare la semănat. Pînă în seara 
zilei de 26 aprilie, la G.A.S. Mihăi- 
lești, din Trustul Gostat București, 
erau semănate 1 080 hectare din cele 
1 477 hectare planificate. în timp ce 
în ziua de 19 aprilie în majoritatea 
unităților din regiune s-a semănat 
din plin, la G.A.S. Mihăilești această 
lucrare a început abia pe ziua de 
20. Dar chiar și atunci, făcîndu-se 
mai mult proba semănătorilor, s-au 
realizat doar 50 de hectare față de 
180—200 cit este capacitatea zilnică 
de lucru. Se pune întrebarea : de ce 
proba semănătorilor nu s-a făcut 
cind vremea era mai rece? în felul 
acesta s-ar fi cîștigat timp prețios.

Problema principală care se ridi
că în regiunea București este grăbi
rea semănatului în gospodăriile de 
stat care cultivă porumb pe terenu
rile situate în lunca Dunării. în 
unitățile din această zonă unde mun
ca a fost bine organizată și s-a ur
mărit permanent zvîntarea terenului 
rezultatele obținute sînt bune. Astfel, 
Ia G.A.S. Grădiștea într-un timp 
scurt s-au semănat 1 000 ha din cele 
3 800 ha prevăzute. Și la gospodăria 
de stat Roșeți s-au însămînțat cu po
rumb 1 400 de hectare din cele 2 554 
ha planificate. Dar aici mai erau de 
însămînțat 300 ha cu lucernă și 750 
ha cu floarea-soarelui. Sînt și alte 
unități în care semănatul a întîr

ziat. Această situație a impus luarea 
unor măsuri operative. S-a stabilit 
ca, pe măsură ce gospodăriile de stat 
cu terenuri situate pe terasă vor ter
mina semănatul, să ajute unitățile 
din baltă cu tractoare și mașini a- 
gricole. în același timp, s-a indicat 
să se însămînțeze în primul rînd te
renurile mai ridicate, mai nisipoase, 
care se zvîntă mai repede. Se aș
teaptă ca aceste măsuri să-și arate 
rezultatele. Și încă repede.

Unde erau 
tractoarele ?
Ce s-a făcut în gospodăriile de 

stat din Trustul Craiova pentru 
grăbirea însămînțării porumbului ? 
Cele 37 de gospodării din cadrul 
trustului au de însămînțat 23 200 ha 
cu porumb. S-au realizat deja 5 000 
ha. Conducerea trustului a luat mă
suri pentru intensificarea lucrărilor. 
La unele gospodării de stat din ra
ioanele Caracal, Corabia și Băilești 
au fost organizate schimburi prelun
gite, iar acolo unde s-a simțit ne
voia și schimbul doi la tractoare care 
lucrează la pregătirea terenului.

Este adevărat că în unele gospo
dării de stat din Trustul Craiova vi
teza zilnică la semănat a sporit în 
aceste zile. Dar acest lucru se în
tâmplă numai acolo unde măsurile 
bune n-au rămas... pe drum, între 
trust și fiecare gospodărie în parte. 
La Portești, unde starea solului a 
fost urmărită permanent, la 25 a- 
prilie s-a constatat că la orele 15 
tractoarele și semănătorile pot să 
înceapă lucrul. Așa s-au însămînțat 
primele 20 ha cu porumb. Sînt însă 
în cadrul trustului 14 gospodării 
care n-au însămînțat pînă la 
26 aprilie nici un hectar cu po
rumb. G.A.S. Leu, raionul Craiova, 
are 24 de tractoare. La cîmp nu era 
decît unul. Tov. Constantin Mun- 
teanu, inginerul șef al gospodăriei, 
a motivat: „Sînt pe alte parcele 
unde se pare că terenul este mai 
zvîntat". Tractoarele nu erau nici 
acolo. S-a căutat să se servească o 
altă scuză : „Este încă umed tere
nul". Cine a constatat însă acest 
lucru? Nimeni în ultimele zile. In 
sfîrșit, au putut fi găsite și tractoa
rele. 5 erau la sediul brigăzii, iar 
celelalte prin curtea gospodăriei.

(Continuare în pag. IlI-a)

Echipa de Herar-betonlșil, condu
să de George Tudora, execută 
lucrări de bună calitate la con
strucția centralei electrice de ter- 

moflcare București-Sud

ÎN ZIARUL DE AZI

9 In căutarea unor 
obiecte de uz casnic 
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Mii și mii de fire, adeseori 
invizibile, leagă pe părinți de 
profesori. Și nici n-ar putea 
fi altfel. în anii noștri, rela
țiile dintre școală și familie 
au dobîndit un conținut nou, 
fondat pe răspunderea comu
nă, de mare însemnătate so
cială, pentru pregătirea multilate
rală și educația socialistă a tinerei 
generații. De la vîrsta abecedaru
lui și pînă la aceea a examenu
lui de maturitate, ambianța șco
lară și cea familială, într-un șir in
finit de cazuri, concură în egală 
măsură, fiecare avînd rosturile ei, 
la sedimentarea solidă a cunoștin
țelor de cultură generală, la for
marea convingerilor ideologice și 
morale ale tineretului. Am' solici
tat părerea mai multor profesori 
cu experiență despre modul în 
care poate fi lărgit, în continuare, 
frontul comun dintre școală și fa
milie, cum pot fi soluționate si
tuațiile care denotă că sprijinul 
cerut de școală se lasă așteptat 
sau nu este destul de eficace.

— Pedagogia nu dispune de un 
sertar cu „rețete" sigure, de unde 
poți scoate soluții pentru fiecare 
copil, ne spunea profesoara Ioana 
Cozma, directoarea Școlii medii nr. 
1 „N. Bălcescu" din Capitală. Exis
tă, însă, metode pedagogice încer
cate, care trebuie aplicate cu dis- 
cemămînt, de la elev la elev. Co

„POLII" NU SE RESPING
• Unde duce discordanța între profesor și părinte • Cei doi „poli" ai 
educației • „Sistem premial** la învățătură • „Apărător** din iubire
• Să nu zdruncinăm încrederea în educator • Frontul comun

laborarea strînsă dintre școală și 
familie urmărește ca aceste metode 
să fie folosite cu maximă eficiență, 
din ambele direcții, în interesul ti
nerei generații, să contribuie la în
lăturarea unor greșeli mai frec
vente ale educatorilor din școală 
sau de acasă. în ceea ce-i privește 
pe cei din urmă amintiți, mi se 
pare că ar trebui să rețină atenția 
faptul că, îndeobște, ne descurcăm 
mult mai greu, tocmai cu elevi ai 
căror părinți ne vizitează numai la 
insistențele noastre; rezultatele 
la învățătură sînt mai slabe, 
comportarea lasă uneori de do
rit. Explicația nu e greu de 
dat. Elevul stă la școală doar 
patru sau cinci ore. Dacă între 
profesori și părinți nu se realizea
ză o unitate de vederi, de opinii 
în ceea ce privește educația, tână
rul nu mai beneficiază de același 
sprijin, în timpul pe care îl pe
trece acasă.

Constatări similare se fac, din 
păcate, și în alte școli. Unii 
părinți, mărturisit sau nemăr
turisit, consideră că, o dată ce 
s-au scurs „cei șapte ani de aca
să", pot răsufla ușurați deoarece 
au predat copilul în seama școlii. 
De regulă, ei se sfătuiesc rar cu 
cadrele didactice și, în consecință, 
acționează deseori chiar în discor
danță cu cerințele procesului in- 
structiv-educativ.

Școala dă copilului cunoștințe pe 
care le va folosi toată viața, îi im
primă deprinderea și satisfacția 
muncii. Nota bună este pentru fie
care elev expresia datoriei împli
nite față de familia sa. care-1 în
treține, față de statul socialist care 
creează condiții optime de studiu 
tineretului nostru, iar ea se dobîn- 
dește prin muncă intensă, de 
zi cu zi. Nu e greu să ne 
închipuim ce efect negativ poate 
avea intervenția unui membru al 
familiei care își propune „să îm
buneze" un profesor care a dat o 
notă proastă pentru cunoștințe 
slabe sau a sancționat o abatere. 
E ciudat, dar în cancelariile șco
lilor pot fi întîlniți nu o dată pă
rinți care se tîrguiesc asupra ca
lificativelor, avînd impresia că ei 
pot aprecia valoarea răspunsurilor 
date de elevi, mai bine decît pro
fesorii, deși în momentul respec
tiv, firește, nu erau în clasă, ci la 
treburile lor.

Unii dintre cei care se vor simți, 
eventual, vizați la lectura acestor 
rînduri, ar trebui, poate, să-și răs
pundă și la următoarea întrebare : 
e firesc ca tatăl sau mama să atra
gă atenția profesorului asupra 
unor înclinații negative ale copilu
lui ? E firesc, dacă există și do
rința de a stimula calitățile lui. In
tr-o consfătuire care a avut loc re
cent la Bacău, prof. Sergiu Postola- 

che relata că tatăl unei eleve din 
clasa a Xl-a insista asupra faptului 
că fiica lui învață foarte mult la 
matematică și, cu tot efortul, nu 
primește decît nouă, deși la toate 
celelalte obiecte are medii de zece. 
La prima vedere, n-ar fi nimic de 
obiectat la asemenea insistențe. 
Dar părintele nu era preocupat de 
temeinicia cunoștințelor elevei, ci 
de obținerea unei note mari, 
deoarece „ar conta mai ales la e- 
xamenul de admitere în facultate". 
Un lucru uita omul nostru : în via
ță, tinerii sînt apreciați după cu
noștințele și capacitățile lor, nu 
după o notă obținută cîndva. 
E foarte important să ferim 
pe școlari de tentația de a în
văța doar pentru note, deși nu 
poate decît să ne bucure cînd au 
numai calificative foarte bune. 
Altminteri învățătura devine un 
scop minor, iar dorința de a cu
noaște un deziderat vag. Tentația 
ce se cere într-adevăr cultivată la 
fiecare tânăr se numește sete de 
cunoștințe.

Am întâlnit, în cîteva rînduri, și 
prostul obicei de a recompensa 
fiecare succes dobîndit în școală, 
în unele familii s-au stabilit chiar 
taxe fixe pentru zece, nouă, opt 
și... pentru șase.

Al. POPESCU

(Continuare în pag. IlI-a) 

Noi manifestații 
ale negrilor in sudul S.U.A.

în numeroase orașe din sudul 
S.U.A. au avut loc duminică și luni 
noi manifestații ale negrilor. La 
Demopolis (statul Alabama), un 
grup de tineri negri au manifestat 
în sprijinul integrării rasiale și în
scrierii lor imediate pe listele elec
torale. Poliția looală a intervenit 
pentru a-i împrăștia, folosind bastoa
ne și gaze laorimogene. După inci
dentele care au avut loc, a fost or
ganizată o nouă demonstrație, la 
care au participat 350 de negri. Po
liția a intervenit din nou operînd 
numeroase arestări.

In cursul unor ciocniri de pe 
străzile orașului Parkesburg (statul 
Pennsylvania), un negru a fost rănit 
de către un tînăr alb. Transportat 
la spital, tânărul negru a încetat din 
viață.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL INDIEI, Swa- 
ran Singh, a declarat în Ca
mera Populară că guvernul 
său se pronunță împotriva creării 
de baze militare pe teritoriile al
tor țări. Referindu-se la intențiile 
Angliei și S.U.A. de a crea baze 
nucleare în Oceanul Indian, Swa- 
ran a subliniat că realizarea unor 
astfel de planuri ar crea un pe
ricol serios pentru pace în Asia 
de sud-est și în întreaga lume.

îiiMdfeote.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., U THANT, a sosit marți la 
Viena, unde va participa la lu
crările Comitetului pentru coor
donarea activității organelor spe
cializate ale O.N.U. în timpul șe
derii sale în Austria, U Thant ss 
va întâlni cu cancelarul Austriei, 
Josef .Klaus, și ministrul de exter
ne, Bruno Kreisky. La 3 mai, U 
Thant va rosti o cuvîntare la Pa
latul Națiunilor din Geneva la o 
adunare a Federației mondiale a 
veteranilor de război.

MINISTRUL AGRICULTURII AL 
ZANZIBARULUI, Hassan Moyo, 
a semnat un decret privind na
ționalizarea tuturor unităților a- 
gricole care au aparținut foștilor 
proprietari străini. In cursul săp- 
tămînii trecute, în baza acestui 
decret au fost naționalizate 236 
de astfel de proprietăți aparținînd 
cercurilor apropiate de fostul sul
tan al Zanzibarului.

LA ULAN-BATOR s-a comuni
cat oficial că guvernele Fran
ței și R. P. Mongole au hotărît 
stabilirea de relații diplomatice 
la nivel de ambasade.

DOUA MII DE ȚARANI din de
partamentul peruvian Cuzco au 
ocupat pămînturile moșiei „Tim- 
co" aparținînd marelui latifundiar 
Juan de la Mata. împotriva țăra
nilor au fost trimise forțe ale poli
tiei. f
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Consolidarea 
albiei Șiretului

Pe un sector de circa zece kilometri 
lungime, în amonte și în aval de po
dul de la Cosmești, rîul Șiret avea a- 
cum oîțiva ani o albie instabilă, împăr
țită în trei-patru brațe, care la viituri se 
deplasau ba într-o parte, ba în alta cu 
zeci și sute de metri, provocînd pa
gube. Pe baza proiectelor de regulari
zare a rîului alcătuite de I.P.A.C.H., 
aici s-a executat, în cea mai mare 
Îiarte, o albie unică, de formă parabo- 
ică, cu o lățime de 140 m la oglinda 

apei și 3 m adîncime prin care se pot 
scurge apele mari la viituri.

Pentru fixarea albiei regularizate a 
rîului s-au făcut diferite lucrări : pin
teni, diguri de dirijare submersibile, 
închideri de albii, apărări de mal etc. 
S-au folosit cu această ocazie mari 
cantități de blocuri de beton. Pentru 
a reduce volumul excavărilor s-a cău
tat ca albia regularizată să urmărească 
traseul diferitelor brațe existente ale 
rîului. Acolo unde a fost necesar să 
se creeze o albie nouă, s-a utilizat me
toda canalului de străpungere de lăți
me mică, urmînd ca apoi albia să se 
lărgească datorită capacității de ero
ziune și de transport a rîului. O 
bună parte a lucrărilor de regularizare 
executate pe rîul Șiret au și făcut față 
Ia numetoase viituri.

In căutarea unor obiecte de uz casnic
• Pe urmele a 400 de sortimente promise în 1963 • Trecerea în planul de producție 
de la un an la altul • Contracte... facultative • Odiseea stabilirii prețurilor • De ce 
este nevoie de o strînsă colaborare între comerț și furnizori

In orice casă sînt folosite zeci de 
obiecte mici. Neînsemnate în apa
rență, strecurătorile de ceai, tăvile 
și platourile de tot felul, suporturile 
metalice că și celelalte „unelte" ale 
menajului casnic au pentru gospo
dină valoarea unor obiecte de pri
mă necesitate. Iată de ce, atunci 
cînd în-magazine lipsesc diferite ar-* 
ticole de acest fel, în condicele de 
sugestii și reclamații apar cu promp
titudine cuvinte de reproș și nedu
merire.

Așa cum ne îndeamnă unele scri
sori, vom urmări, mai întîi, drumul 
mostrelor prezentate în martie 1963, 
la o expoziție organizată de Mi
nisterul Comerțului Interior. Scopul 
acestei expoziții era acela de a an
gaja industria în asimilarea în pro
ducție a unei largi game de artico
le de uz casnic cerute de cumpără
tori. Aproape două mii de mostre 
au fost examinate pe toate fe
țele de reprezentanții ministere
lor producătoare și ai întreprin
derilor de industrie locală din toate 
regiunile țării. Ținîndu-se seama de 
condițiile existente în fiecare între
prindere, de posibilitățile de asigu
rare a materiei prime necesare, s-au 
stabilit peste 400 de sortimente care 
puteau fi puse în producție. Ele ur
mau să îmbogățească varietatea 
obiectelor casnice puse la îndemî- 
na gospodinei. La repartizarea fă
cută pe producători, 154 articole au 
revenit M.I.C.M., 78 industriei ușoare 
și 154 industriei locale. Comerțul și 
industria au fixat cantitățile pentru 
fiecare sortiment în parte, data in
trării în fabricație etc. Produsele 
urmau să fie livrate eșalonat, înce- 
pînd din al doilea semestru al anu
lui 1963.

în cea mai mare parte, aceste 
convenții, abia încheiate, au și fost

Ucenicie in artă. Intr-unui din atelierele Școlii medii de arie plastice 
din București

înaintea plecârii în cursă

date uitării de către unii furnizori. 
Iată și cîteva dovezi : în semestrul II 
1963 s-a livrat aproximativ 20 la sută 
din numărul articolelor promise și 
acestea în cantități mai mici decît 
cele prevăzute. în schimb, s-au pri
mit justificări : că unele documen
tații de preț au fost incomplete sau 
că prețul unora dintre produse a 
fost stabilit cu întîrziere, că utila
jele cu care urmau să fie fabricate 
n-au fost puse la punct etc. Despre 
„seriozitatea" cu care unitățile pro
ducătoare privesc îndeplinirea aces
tui angajament vorbesc și repetatele 
respingeri Ia omologare a unora 
dintre produse, datorită calității lor 
necorespunzătoare : așa cum se pre
zentau, fabricarea lor nu putea fi 
acceptată.

Comerțul a urmărit, în continuare, 
îndeplinirea acestor obligații luate, 
de fapt, îh fața cumpărătorilor. Ar
ticolele neiivrate au fost incluse în 
planurile de producție pe anul 1964. 
Din păcate, istoria s-a repetat : din 
cele 256 de sortimente contractate 
(comerțul s-a văzut nevoit să fadă 
rabat la număr, să se mulțumească 
cu circa jumătate din produsele pro
mise inițial), în magazine au ajuns 
și mai puține. în locul celor neli
vrate s-au primit, din nou, alte jus
tificări.

Dar ce să facă comerțul cu justi
ficările ?'■ Ele nu pot înlocui artico
lele respective. Dintre sortimentele 
promise de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, majoritatea 
sînt articole de feronerie Inutil să 
măi demonstrăm cît de necesare 
sîiit broaștele, mînerele etc. Minis
terul Industriei Ușoare, din 74 sor
timente contractate, a livrat anul tre
cut doar 24. Au rămas pe dinafară 
felurite obiecte gospodărești. Nici 
industria locală nu și-a îndeplinit in

tegral contractele. Ceea ce a făcut 
ca alte asemenea obiecte (cum Sînt 
cele din lemn, bunăoară) să lipseas
că din magazine.

La contractările dintre industrie și 
comerț pentru anul în curs s-a reve
nit din nou asupra articolelor mă
runte rămase nelivrate. Ele au fost 
iarăși contractate. Cantitățile primi
te de comerț în primul trimestru, nu
mărul sortimentelor nu acoperă insă, 
nici de data aceasta, obligațiile a- 
sumate de industrie cu atîta timp în 
urmă.

Am căutat să găsim explicația a- 
cestei situații, adresîndu-ne unități
lor producătoare. Redăm textual re
latările directorului întreprinderii 
bucureștene „Metaloglobus”, tov. 
ing. Dumitru Păunescu :

„Realizarea sortimentelor prezen
tate la expoziția din 1963 a consti
tuit o mare acțiune a întreprinderii 
noastre , s-au făcut mari eforturi 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate cu acest prilej. în anul trecut 
au fost livrate toate produsele con
tractate, cu excepția unuia singur".

Ne oprim deocamdată aici, ca să 
dăm cuvîntul direcției generale de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare, respectiv tovară
șului Negreanu, director general 
adjunct •

„In 1964, din 66 de articole con
tractate s-au livrat numai 28. Din 
produsele rămase neasimilate 16 
au aparținut întreprinderii Metalo
globus".

Unde este inexactitatea ? în sensul 
strict al cuvîntului și la direcția ge
nerală, și la întreprinderea „Metalo
globus" ni s-a relatat adevărul ; nu
mai că unii s-au referit la sarcinile 
pe care le aveau în legătură cu 
asimilarea noilor produse (direcția 
generală despre întreprindere) iar 
ceilalți — respectiv conducerea fa
bricii „Metaloglobus" — au avut în 
vedere numai produsele prezentate 
la contractări. Și la aceste con
tractări întreprinderea a lăsat pe 
dinafară 16 din articolele promise.

Concluzia : direcția generală n-a 
controlat întreprinderea cum își în
deplinește angajamentele privitoare 
la asimilarea noilor produse ; de 
aici și pînă la convingerea fabricii 
că angajamentele asumate sînt un 
lucru „facultativ", pe care-1 poți a- 
mîna dintr-un plan în altul — și 
chiar de Ja un an la altul — n-a 
fost decît un singur pas.

„Întîmpinăm greutăți cu avizarea 
prețurilor la noile produse" — spun 
unii directori ai întreprinderilor pro
ducătoare. într-adevăr, documenta
țiile de preț parcurg un drum foar
te lung, din direcție în direcție, de 
la întreprindere la minister, de la 
minister la organele de avizare ale 
comerțului — înapoi iar la între
prindere.

Despre aceeași problemă a docu
mentației de preț, la direcția gene
rală :

— Lucrările de documentație de 
preț ni se trimit de către întreprin
dere cu întîrziere și incomplete. Din 
această cauză documentația este 

respinsă, trimisă din nou la fabrică 
după ce a parcurs întregul drum ; 
în cele mai multe cazuri, abia după 
aceasta întreprinderile, revizuindu-și 
„rezervele", propun un preț convena
bil pentru comerț și, firește, la va
loarea produsului. Aceasta face ca 
produsele să nu intre la timp în fa
bricație și, ca atare, să nu fie livra
te la termen organizațiilor comer
ciale.

Acest lucru este favorizat și de o 
anumită clauză înscrisă în contrac
tele dintre comerț și industrie, care 
prevede că produsul respectiv „se 
va livra la x zile de la fixarea pre
țului". Or, cum acest preț se fixează 
cu întîrzieri de luni și trimestre, în
deplinirea la termen a contractului 
devine o chestiune pur formală. Dar 
de ce oare atunci cînd se perfectea
ză contractele nu se stabilește de 
la început, în mod ferm, și prețul la 
care urmează să fie livrate noile 
produse ? De ce să mai rămînă des
chisă o asemenea „portiță" care face 
ca de multe ori lă data cînd produ
sele urmau să fie livrate să se dis
cute încă despre prețul la care să 
fie realizate ?

Am relatat mai pe larg aceste pă
reri pentru a ilustra că, in realitate, 
nu există motive temeinice, obiecti
ve, care să împiedice realizarea și 
livrarea la termen a noilor produse. 
Este mai degrabă vorba de un anu
mit mod de a vedea necesitatea a- 
cestor așa-zise „lucruri mărunte*. 
„Multe întreprinderi — ni se relatea
ză la direcția generală — își iau la 
început multe angajamente, dar, pe 
măsură ce trece timpul, uită de ele".

Această părere a direcției genera
le, că întreprinderile nu privesc cu 
toată seriozitatea fabricația acestui 
gen de articole, se cere însă com
pletată cu încă un lucru esențial : 
anume că însăși direcția generală 
de resort a tratat în același mod pro
blema — adică încadrînd-o în a- 
ceeași categorie a lucrurilor neîn
semnate. In fond, îndeplinirea obli
gațiilor contractuale angajează în 
aceeași măsură și direcțiile ge
nerale respective; nimeni nu le 
poate absolvi de faptul că nu au 
controlat îndeaproape — și în mod 
eficient — respectarea angajamen
telor luate de către întreprinderi.

Amînările de la o lună la alta nu 
anulează obligațiile asumate. Este 
timpul ca produsele contractate să 
fie introduse în fabricație. Organele 
ministerului comerțului au datoria să 
urmărească lună de lună, trimestru 
de trimestru, realizarea angajamen
telor contractuale și să sesizeze mi
nisterului de resort orice întîrziere. 
Este necesară o conlucrare foarte 
strînsă între întreprinderile producă
toare și organele comerțului pe 
tot parcursul realizării planului și 
nu numai din an în an, la întîlnlrile 
de contractări. O asemenea conlu
crare ar putea evita multe din cau
zele care îngreunează punerea la 
timp în fabricație și livrarea pe pia
ță a produselor de uz casnic.

Rodlca ȘERBAN

CARNET CULTURAL

„Metfeea" la televiziune
Prin spectacolul Medeea, prezentat 

recent la televiziune, vibrații pure ale 
poeziei și filozofiei anticului Euripi- 
de i-âu fost restituite spectatorului de 
azi într-o accepție și cu trăsături de 
stil ce aparțin contemporaneității și 
răspund cerințelor unui gust actual 
spre simplitate expresivă, patos băr
bătesc, laconism plastic. Autorul grec 
povestea cetățenilor felurite istorii 
mitice nu pentru a le face cunoscute 
— căci poporul atic le știa pe de 
rost, alții i le spuseseră cu mult îna
inte — ci pentru a spori înțelepciu
nea umană în înfrînarea acelor por
niri care aduc nenorociri cumplite și 
întinează raporturile între oameni. Re
gizorul Ion Barna a stăruit într-o in
terpretare relevantă pentru sensul 
profund etic al lucrării și versurile 
scrise cu douăzeci și trei de veacuri 
înaintea noastră au părut închinate 
azi, de un cuget drept, sancționării 
necredinței în dragoste și prietenie, 
dezvăluirii calamităților pe care le 
poartă aceasta cu sine.

lason, conducătorul vestiților argo
nauți, e cel ce se face vinovat de infi
delitate. Căci, după ce l-a sprijinit în 
toate, chiar împotriva tatălui ei și 
i-a fost aproape, Medeea se vede 
părăsită și alungată împreună cu cei 
doi copii ; bărbatul și-a găsit altă 
soție. Dar condamnînd fapta lui lason, 
precum și crunta răzbunare a femeii 
— care îl lovește ucigîndu-i și noua 

logodnică și fiii, proprii ei fii — Eu- 
ripide infamează orbirea pătimașă în 
dragoste, nu hotărîrea dreaptă a pe
depsei, ci sîngeroasa mînie vindica
tivă, nu numai actul trădării, ci mo- 
bilurile lui meschine ; lason e îm
pins spre noua căsătorie de mizere 
dorinți de parvenire — pe care, de 
altfel, nici nu le ascunde. De aceea, 
printre momentele de cel mai intens 
tragism e chinul femeii care ia cu
noștință de nepăsarea bărbatului 
sperjur (ea strigă, gemînd de du
rere : „Din toate bolile omenești, e 
cea mai grea nerușinarea") iar culmi
nația dramatică e în șovăiala dinain
tea deciziei.

Fără fald și dichisuri, într-o plastică 
elaborată pe perspective ample și de
sen antic elegant (Vasile Rotaru și 
Georgeta Itigan), într-un enunț direct, 
întîmplarea cutremurătoare de la 
curtea lui Creon s-a înfățișat sobră, 
străbătută fie de jalea grea a eroinei, 
fie de dogorîtoarea-i patimă. Corul, 
care la Euripide are oricum o pondere

Anatole Fistoulari
la pupitrul Filarmonicii

Renumele statornicit într-o carieră 
care tinde să cuprindă jumătate de 
secol a precedat turneul de concerte 
în țara noastră al dirijorului englez 
Anatole Fistoulari. In mod firesc o ac
tivitate artistică internațională afît de 
îndelungată, cunoscuta colaborare cu 
mari orchestre simfonice („Philarmo- 
nia" din Londra, de pildă) prezența 
permanentă în cataloagele caselor de 
discuri au stîrnit un puternic interes 
pentru contactul nemijlocit cu perso
nalitatea celebrului interpret. Prezența 
la pupitru a lui Fistoulari a îmbogățit 
această stagiune a Filarmonicii „Geor
ge Enescu", care ne-a oferit înfîlniri 
cu talentafi muzicieni de peste ho
tare și programe alcătuite cu o vă
dită intenție de împrospătare a reper
toriului.

Programul prezentat indica anumi
te contururi ale profilului său: un di
rijor de tradiție, format în spiritul pro
movării simfonismului creat în secolul 
trecut. Părerea exprimată de Fistoulari, 
potrivit căreia seva muzicii este sen
timentul, concordă pe deplin cu in
terpretarea fanteziei simfonice „Fran
cesca da Rimini", una din acele opere 
programatice în care vibrația pasio
nată a romantismului lui Ceaikovski 
se lasă inspirată de versurile lui 
Dante. Alăturarea violentă a imagini
lor contrastante, vîrtejul de spaimă, 
culorile sumbre ale infernului și re
semnarea melancolică a suferinței din 
dragoste — simbol permanent al pro
blematicii ceaikovskiene au fost re
trăite intens și recreate. In expresia 
prăbușirii de sonorități ale coardelor, 
în suspinele și frazele melancolice ale 

mai scăzută în acțiune, s-a condensat 
într-o singură persoană, rostind și 
unele din replicile colective, și altele 
ce aparțineau Corifeei, și din acelea 
spuse de Doică — apariția acestui 
personaj, interpretat cu înfiorată îngîn- 
durare de Leopoldina Bălănuță, dînd 
o notă meditativă, inedită, atmosfere'. 
S-a renunțat la escorta regelui, la pe
dagogul copiilor, la monologul lung al 
crainicului — toate fiind în folosul 
concentrării asupra ideii tragice și mai 
ales al dezvăluirii relațiilor umane. 
S-a adăugat în schimb o scurtă retro
spectivă filmată — viața dinainte a 
Medeei și a lui lason — precum și o 
prognoză erotică asupra viitoarei tn- 
tîlniri dintre Medeea și Egeu, aceste 
prelungiri înapoia și înaintea timpului 
piesei avînd nu numai un efect nega
tiv de dilatare, ci și unul dezagreabil 
prin senzualism echivoc. Mișcarea și 
debitul verbal au suferit uneori de mo
notonie. Altminteri, mijloacele particu
lare de care dispune televiziunea au 
acționat în sensul reliefării caracterelor 
și accentuării frumuseții stilistice.

Operatorii Emil Hențiu, George 
Grigorescu, Beatrice Drugă au dovedit 
calități, s-au înscris cu un aport per
sonal în reprezentanție. Fețele prota 
goniștilor intrau în cadru cu profiluri 
studiate și în ritmul calm, potențat 
dramatic de surda violență a eroinei 
sau de înfricoșarea Corifeei, compozi
ția a valorificat mai totdeauna centrul 
de atenție firesc al momentului de ac
țiune. Au fost construite în chip inspi
rat momentul uciderii copiilor, întreve
derea dintre Creon și Medeea, con
vorbirile între femeia surghiunită și 
Corifee. Medeea „cu glas molcom și-n 
suflet pregătind izbire grea" a expri
mat prin talentul suplu al Eugeniei 
Dragomirescu dispreț tăcut, disperare, 
ură atroce, viclenie, un răscolitor chin 
al conștiinței ultragiate. In structurarea 
lui Creon s-a optat, ca nuanță domi
nantă, pentru înțelepciunea mîhnită a 
tatălui răspunzător față de fericirea co
piilor săi, Dinu lanculescu dînd gravi
tate și greutate rolului, lason a sufe
rit, ca și în piesă, de inconvenientele 
posturii sale, biruite numai cîteodată 
de Gheorghe Cozeriei. Egeu (Gheor- 
ghe Dinică), Crainicul (Ion Marinescu) 
s-au înfățișat nu ca personaje episodi
ce, ci ca amănunte definitorii într-o 
lucrare în care fiecare detaliu își are 
rostul lui exact.

Vom mai revedea „Medeea" ?

Valentin SILVESTRU

suflătorilor de lemn, în clamările se
vere ale alămurilor, în permanentele 
dialoguri între partidele instrumenta
le, funcțional încadrate In programul 
literar al lucrării, Fistoulari a dovedit 
că, la apogeul carierei sale, este — 
ca și în vremea succeselor sale de 
copil minune — un entuziast admira
tor al lui Ceaikovski.

Astăzi, cînd darurile creatoare și 
virtuozitatea muzicienilor au atins zo
nele perfecțiunii, adeseori fixate pe 
discuri sau pe fîșia îngustă a 
benzii de magnetofon, simfoniile Iu* 
Beethoven sînt din ce în ce mai greu 
de interpretat. Exigențele auditoriulu* 
au în vedere modele ideale, care fac 
parte din bunurile sale spirituale și 
devin criterii estetice. Simfonia a 
Vll-a dirijată de Fistoulari va rămîne 
în amintirea noastră ca o valoroasă 
versiune de concert. Am admirat în
deosebi concepția interpretativă a Al- 
legrefto-ului, efectul contrastului din
tre secțiunile Scherzo-ului, neastîmpă- 
rul electrizant al finalului.

Pe Valentin Gheorghiu, foarte activ 
în concertele ultimelor săptămîni, îl 
reîntîlnim în Variațiile simfonice de 
Cesar Franck, resimțind constanta sa
tisfacție pe care o oferă frumusețea 
pianisticii sale. Am apreciat în special 
realizarea grupului celor șase varia- 
țiuni centrale și cadența, unde am sim
țit, mai mult decît în reținerea voită 
din introducere sau în fuzeele seînteie- 
toare din final, unda descătușată a 
emoției lăuntrice, potrivită redării fi
dele a unui muzician ca Cesar Franck, 
atît de dramatic în aparenta sa seni
nătate.

Ada BRUMARU

TEATRE

Teatrul de Operă șl Balet : Bal mascat
— (orele 19,30). Teatrul de Hat de ope
retă : Țara surlsului — <• (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Oameni și șoareci — (orele
19.30) , (sala Studio) : întîlnire cu îngerul
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale
— (orele 19.30), (sala Studio, str. Al. Sa
bia nr. 76 A) : Intrigă și iubire — (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților — (orele
19.30) , (sala Studio) : Sonet pentru o pă
pușă — (orele 20) Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea" (Șos. Stefan cel Mare nr. 34) : 
Școala nevestelor — (orele 20). Teatrul 
Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Cinci schițe 
și Cîntăreața cheală — (orele 19,30). Tea
trul „Ion Creangă" (Str. Eremia fcGrigo- 
rescu nr 24) : Un vis vesel — (orele 16). 
Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică ,1. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) . întîlnire la Senlis
— (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei nr. 50) : Katia și cro
codilul — (orele 15 șl orele 17). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Revista dragostei —- (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : Așa se joacă pe Ia noi — (orele 
20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 
de... acrobați — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21), 
București (9; 12, 15g 18; 21), Grivița (9; 
12; 15; 18; 21). Fata în doliu : Sala Pala
tului R. p. Romîne (seria de bilete 1 338 
— orele 19.30). Republica (10; 12,15; 14,3? 
17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 14; 16; W(1T 
20 30). Cu bicicleta spre Lună : Lucear^* 
rul (10; 12: 14. 16; 18,15; 20,30), Floreasca 
(16.30; 18,30; 20,30). Vară și fum : Carpați 
(9,15; 11,30; 13,45; 16). Logodnicele vădu
ve : Capitol (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), Mio
rița (10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). Joc limo- 
nadă — cinemascop : Festival (9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia (10: 12: 15; 
17; 19; 21). Aurora (9; 11; 13). Doi băieți 
ca pîlnea caldă : victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Unde ești acum, Maxim 7 — 
cinemascop . Central (10.30; 12,30; 14,30; 
16.30: 18,30; 20,45). Strigătul Corlei : Lu
mina (10: 12,30, 15; 18; 20,30). Titanic
vals : Union (16. 18,15: 20,30). Parisul ve
sel : Doina (10: 12: 14.15: 16,30; 18,45; 21). 
Pe drumurile Africii — Secretul diaman
tului — Sănătate — Toco — Veniți cu 
noi : Timpuri Noi (10; 11,45; 13,45; 15,30; 
17,15; 10,15; 21). Scaramouche — cinema
scop : Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
înfrățirea între popoare (10,30; 13.45: 16; 
18.15: 20,30), Tomis (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Flamura (10; 12; 14; 16: 18,15: 20,30).
Soții in oraș : Cultural (15,30: 18; 20,301, 
Progresul (15,30; 18; 20.15), Lira (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Spărgătorul — cinema
scop : Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21) Animalele : Buzești (14,15: 16.30;
18.45: 21). O stea cade din cer — cinema
scop : Crîngași (16, 18.15; 20,30). Ucigașii 
de femei . Bucegi (16: 18,15; 20,30). Vieți 
uscate : Unirea (16; 18,15: 20,30). Mă iu
bește, nu mă iubește > Vitan (16; 18: 20). 
Nevasta nr 13 : Munca (10; 14.30; 16.45; 
19; 21,15), Cotrocenl (15,30; 18; 20,30).
Legea și forța : Popular (16: 18,15; 20,30), 
Colentina (16; 18,15; 20,30). pădurea spîn- 
zurațllor — cinemascop (ambele serii) : 
Arta (16- 19.30), Moșilor (18; 10.30). Pacea 
(16; 18,30). Sărutul ■ Cosmos (16; 18; 20). 
Un enoriaș ciudat : Viitorul (15.30: 18;
20.30) . Gaudeamus igitur : Volga (10; 12;
15: 17: 19: 21). Modern (10: 12; 14; 16.30: 
18.30: 20.30) Tovarășii : Rahova (15.30; 
18: 20.30). Regina cîntecelor : Drumul
Sării (16: 18,15; 20,30), Ferentari (14; 16,15; 
18,30; 20,45):

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29. 

30 aprilie și 1 mai. în țară : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere ușoară în prima 
parte a intervalului, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 12 și 22 
grade. în București : Vreme ușor 
instabilă cu cerul temporar noros, fa
vorabil ploilor de scurtă durată. Vîn
tul va sufla slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creș
tere ușoară Ia început, apoi sta
ționară.

Pictori amatori

Potrivit orarului cerut
de S. M. T.

La sesizarea unui grup de lucrători 
de la Stațiunea de mașini și tractoare 
Recea, privind mersul autobuzelor, 
I.R.T.A. Argeș ne informează că au 
fost modificafe orele de plecare și de 
sosire a acestora, corespunzător cerin
ței lucrătorilor de la S.M.T. Recea.

Termene precise 
de rezolvare

Cu cîteva săpfămîni în urmă, un co
respondent voluntar ne-a scris că la 
Uzinele „Elecfropufere" din Craiova 
mișcarea de inovații nu se bucură de 
sprijinul cuvenit. Unele propuneri de 
raționalizări nu sînf studiate la vreme 
de cabinetul tehnic.

„Din cercetările făcute, ne infor
mează Direcția generală a industriei 
electrotehnice din Ministerul Industriei

Consfrucțiilor de Mașini, a reieșit că 
într-adevăr există unele lipsuri în ce 
privește mișcarea de inovații. Pentru 
înlăturarea lor s-a întocmit un plan de 
măsuri cu obiective, responsabilități 'și 
termene precise de rezolvare. Acest 
plan va fi urmărit de conducerea uzi
nelor, care va raporta periodic direc
ției din minister despre realizarea 
sarcinilor cuprinse în el".

Piese de schimb 
pentru motorete

în ultima vreme — ne scrie un ce
tățean din orașul Baia Mare — con
structorii au reușit să pună la îndemîna 
cumpărătorilor motorete cu performan
te îmbunătățite, însoțite de certificat 
de garanfie. în timpul folosirii moto
retei, unele piese se uzează rriai 
repede și trebuie înlocuite. La Baia 
Mare reparațiile motoretelor în termen 
de garanfie sînt efectuate de către 
cooperativa „Gufinul". Dar, de la un 
timp, în loc de asistentă tehnică, pri-

POȘTA REDACȚIEI
mim următorul răspuns : „Nu sînf piese 
de schimb".

Cercetînd sesizarea de mai sus, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini ne informează că s-au dat dis
poziții uzinelor producătoare să asigu
re cooperativelor meșteșugărești pie
sele necesare, cooperativa „Gufinul" 
din Baia Mare primind piesele solici
tate în prima jumătate a lunii aprilie.

Cine strică, să dreagă!
Locatarii imobilului din strada Aurel 

Vlaicu 60 — București au scris ziarului 
că secția de grafică a Combinatului 
Fondului Plastic, care funcționează în 
curtea imobilului, nu respectă regulile 
de igienă : depozitează afară hîrtii și 
materiale, nu repară instalații sanitare, 
deteriorează pavajul etc.

Cele de mai sus au fost sesizate 
Inspecției de stat pentru igienă și 
protecția muncii care, în urma contro
lului efectuat la fața locului, a pus în 
vedere conducerii secției să ia urmă
toarele măsuri : să paveze, pînă la 
1 Mai, Curfea pe porțiunea de circula
ție a vehiculelor, să repare conductele 
de apă și instalațiile sanitare și să de
poziteze materialele în boxe special 
amenajate.

Asistență stomatologică
Corespondentul voluntar M. Vasilescu 

ne-a sesizat că de multă vreme la ca
binetul stomatologic din comuna Gă- 
neasa, regiunea Argeș, nu se dau nici un 
fel de consultații.

Sfatul popular regional Argeș ne răs
punde că s-au dat dispoziții secției sa

nitare raionale ca, pînă la repartizarea 
unui medic, să asigure asistența stoma
tologică a cetățenilor din Găneasa prin 
trimiterea unui medic care să consulte 
de două ori pe săptămînă.

Completarea adreselor
„Cei aproape 2 000 de locatari mu

tați de 3 luni în blocurile M4, MS, M6 
și M7 din cartierul Balta Albă nu-și pot 
face mutația pe buletinul de identitate 
din cauză că străzile n-au primit încă 
denumiri", ne-a semnalat corespondentul 
voluntar Ștefan Marinescu.

Sfatul popular al raionului T. Vladi- 
mirescu răspunde redacției că în vede
rea reglementării situației s-a întocmit 
un tabel cu numerotarea blocurilor pe 
străzile nou create, urmînd ca în ordi
nele de repartiție să fie trecute adre

sele complete ale locatarilor din blocu
rile amintite mai sus.

La mina Dognecea
Scrisoarea unui grup de mineri de la 

Dognecea ne informa că, din cauza de
fectării conductei de aer comprimat, au 
avut de întîmpinat anumite greutăți 
în îndeplinirea planului. De asemenea, 
nu li s-au asigurat condiții bune de 
transport pînă la locul de muncă.

Consiliul local al sindicatelor Reșița, 
care a cercetat sesizarea, răspunde re
dacției că instalațiile defecte au fost re
parate. Totodată, mina a primit mașini 
noi, îmbunătățindu-se astfel transportul 
muncitorilor.

Liniște tot nu avem
Un cititor din Tulcea semnala, în luna 

decembrie 1964, că locatarii blocului 
„I" 3 din strada Victoriei nu se pot 
odihni din cauza zgomotului produs de 
un atelier de reparafii auto al grupului

de șantiere nr. 2, instalat în spatele 
blocurilor.

Sesizarea a fost trimisă Sfatului popu
lar orășenesc Tulcea, care ne-a răspuns 
că ,,a dat dispozifii conducerii între
prinderii de construcfii pentru mutarea 
atelierului de reparafii auto". Socotind 
că „dispozifiile" sfatului popular orășe
nesc se vor înfăptui, redacția a informat 
pe cititor că atelierul va fi mutat. Dar, 
printr-o nouă scrisoare, acesta ne-a se
sizat că nu s-a schimbat nimic. ,,Avem 
acum două răspunsuri ! unul de la dv. 
și unul de la sfatul popular orășenesc 
(la o sesizare mai veche în legătură cu 
aceeași problemă). Liniște, însă, tot nu 
avem". Era de așteptat ca, primind de 
la redacfie o nouă scrisoare, Sfatul 
popular orășenesc Tulcea să ia măsurile 
cuvenite Or, din al doilea răspuns pe 
care ni-l trimite nu rezultă decît că sfa
tul popular s-a adresat organelor în 
drept „cărora le-am pus în vedere să 
dispună măsuri de lichidare a aspecte
lor semnalate". Și dacă conducerea 
grupului de șantiere nu va „dispune mă
suri" nici de data aceasta ?
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INFORMAȚII
CU PRILEJUL CELEI DE-A 20-A 

ANIVERSARI A ELIBERĂRII 
AUSTRIEI

Ambasadorul Austriei la Bucu
rești, Johann Manz, a oferit marți 
după-amiază o recepție cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării Austriei. Au participat Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Janoș Fazekaș, 
ministrul industriei alimentare, A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, $tefan 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, conducă
tori ai unor instituții centrale, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști. Au luat parte șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

CONFERINȚA de presă 
LA AMBASADA 

R. S. CEHOSLOVACE

La Ambasada R. S. Cehoslovace 
a avpt loc marți dimineață o confe
rință de presă cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, în cadrul căreia a vorbit 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
presei centrale, al Agenției romîne 
de presă „Agerpres" și Radiotelevi- 
ziunii, corespondenți ai presei străi
ne și membri ai unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„ARHITECTURA AUSTRIACĂ

La Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“ din Capitală s-a deschis 
marți la amiază expoziția „Arhitec
tura austriacă", organizată de Co
mitetul de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare și 
Uniunea arhitecților din R. P. Ro
mînă.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Ladislau 
Adler, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitec

A apărut „LUPTA DE CLASA" 4/1965

Simpozionul „Contribuția științei 
la progresul tehnic"

Numărul pe luna aprilie al revis
tei cuprinde articolele : A 95-a ani
versare a nașterii lui V. I. Lenin 
de GHEORGHE STOICA, Două de
cenii de la victoria asupra Germa
niei fasciste de GH. Z AH ARI A, Va
lorificarea complexă a luncii Dună
rii de GH. HOSSU, Opinii despre 
rolul dezbaterilor teoretice în viața 
teatrală romînească de LIVIU CIU
LEI, însemnări pe marginea unor 
ziare regionale de AL. IONESCU, 
Empirismul și teoria „integrării" in 
sociologia burgheză contemporană 
de AL. FLORIAN, G. TULEA.

Sub titlul „în întîmpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al P.M.R.", re

Semănatul 
porumbului 
in gospodăriile 
de stat

(Urmare din pag. I-a)

La G.A.S. Ciocănești, raionul Cara
cal, la 27 aprilie, cînd timpul a fost 
excepțional de frumos, nu se lucra de 
loc pe motiv că terenul era umed. 
La cîteva sute de metri de gospodă
ria de stat din Ciocănești țăranii 
cooperatori din aceeași comună se
mănau porumb pe pămînturi care 
nu se deosebesc prea mult de cele 
ale gospodăriei de stat.

Măsurile luate de Trustul Gostat 
Craiova sînt bune dar păcatul este 
că unele unități încă nil le aplică.

Să se controleze neîntrerupt 
starea terenului

în gospodăriile de stat din Trustul 
Galați se lucrează de zor la semă
natul celor 29 000 ha cu porumb. 
R lă acuma s-au realizat circa 
10 .100 ha. La G.A.S. Matca, de exem
plu) s-a terminat semănatul pe în
treaga suprafață de 1 358 ha. Avan
sate cu această lucrare sînt și gospo
dăriile de stat Tecuci, Smîrdan, Ni- 
corești și altele.

Nu peste tot însă se folosesc din 
plin orele și zilele bune de lucru, 
în ziua de 26 aprilie la gospodăria 
de stat din Ghidigeni 16 semănători 
stăteau nefolosite pe motiv că pă- 
mîntul era prea moale. S-a putut 
constata că aici controlul terenului 
se făcea doar acolo unde în- 
tr-adevăr solul era umed, porțiunile 
uscate, unde se putea lucra din 
plin, fiind trecute cu vederea. O 
situație asemănătoare a existat și la 
G.A.S. Focșani.

întîrziate cu semănatul porumbu
lui sînt și G.A.S. Tuluceștl și Galați, 
care au mari suprafețe de teren în 
incinta Brateșului. Aici, mai sînt 
încă unele suprafețe pe care terenul 
nu este pregătit nici acum. La altele, 
semănatul nu se poate face deoarece 
nu s-au executat lucrările de hidro
ameliorații prevăzute. 

tură și Sistematizare, arhitecți și 
alți oameni de cultură, studenți.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Austriei în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Ambasadorul Austriei în R. P. 
Romînă, dr. Johann Manz, și Asca- 
nio Damian, rectorul Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu", au rostit 
scurte cuvîntări.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde fotografii și planuri 
ale unor construcții industriale și 
social-culturale, realizate de arhi
tecți austrieci.

SOSIREA MINISTRULUI 
ECONOMIEI RURALE 

ȘI COOPERAȚIEI AL REPUBLICII 
ISLAMICE MAURITANIA

Marți a sosit în Capitală Sidi Mo
hammed Ould Abderrahman, minis
trul Economiei Rurale și Coopera
ției al Republicii Islamice Maurita
nia, însoțit de colaboratori.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului Comerțului Exterior.

în după-amiaza aceleiași zile Sidi 
Mohammed Ould Abderrahman a 
avut o întrevedere cu Mihail Petri, 
ministrul Comerțului Exterior.

*
Marți a plecat la Viena acade

micianul Tudor Arghezi, președin
tele de onoare al Uniunii scriitori
lor din R. P. Romînă, care va parti
cipa la festivitățile prilejuite de în- 
mînarea premiului Gottfried von 
Herder, pentru literatură pe anul 
1965, ce i s-a conferit de către Uni
versitatea din Viena.

★

Marți la amiază a plecat spre Pe
kin o delegație a R. P. Romîne con
dusă de Gheorghe Cioară, secretarul 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
care va participa la cea de-a 10-a 
sesiune a Comisiei mixte romîno- 
chineze de colaborare tehnico-știin
țifică.

La plecare au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vista publică materialele : Calitatea 
în construcții de V BUMBĂCEA, 
GH. SLADESCU, Din experiența 
muncii de partid în întreprinderi și 
în institute de cercetare și proiec
tare de C-TIN RACHITAN.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie" sînt inserate articolele: Ma
nualul de istorie a doctrinelor eco
nomice de I. BOCHIȘ. S. DUMI
TRESCU, A OPREA, Un filozof 
umanist — Dimitrie Cantemir de 
N. GOGONEAȚĂ.

Revista inserează, de asemenea, 
rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate".

La Trustul Gostat s-a întocmit ieri 
un plan de redistribuire a mașinilor 
și a tractoarelor între unități. Este 
o măsură binevenită, care va grăbi 
ritmul însămînțărilor. Se urmărește 
să se lucreze și noaptea la pregăti
rea terenului în unele unități cum 
sînt Cudalbi și Berești. Urgentînd 
însă însămînțările nu trebuie să se 
scape din vedere în nici un moment 
calitatea acestor lucrări. Spunem a- 
ceasta fiindcă în unele unități, ca 
de exemplu la Foltești, în dorința 
de a grăbi semănatul se face rabat 
calității.

★
Constatările făcute cu prilejul rai

dului întreprins demonstrează că în 
multe gospodării de stat munca este 
bine organizată, se lucrează în ritm 
susținut, se folosește fiecare oră 
prielnică. Totodată, faptele arată că 
în unele locuri nu se urmărește cu 
suficientă perseverență zvîntarea te
renurilor, pentru a putea dirija ime
diat forțele existente la semănat. 
Timpul este foarte înaintat. Termi
narea grabnică a semănatului tre
buie să constituie principala sarcină 
a lucrătorilor din aceste unități.

„Polii" 
nu se resping

(Urmare din pag. I-a)

— Lasă să se bucure și el, îmi 
replica o cunoștință după ce mi-am 
exprimat rezervele față de un ase
menea „sistem premial" ce n-are 
nimic comun cu pedagogia. Evident, 
un părinte clarvăzător nu proce
dează așa. EI sădește în conștiința 
copilului dorința de a învăța nu de 
dragul recompensei, ci pentru a 
deveni un om cult, folositor socie
tății.

Cei doi „poli" ai educației nu se 
resping. Experiența vieții arată că 
pentru dezvoltarea calităților tine
rilor și îndreptarea greșelilor lor 
este important ca școala și familia 
să-și completeze eforturile, ca între 
profesor și părinte să se manifeste 
armonie și nu discordanță. Zilele 
trecute discutam cu directorul unei 
școli înălțate printre blocurile noi 
care au populat de curînd Șoseaua 
Giurgiului. îmi povestea, pe un ton

ȘTIRI SPORTIVEȘedinfa a XlX-a a Comisiei Permanente 
a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze

între 22—26 aprilie a.c. a avut loc 
la București ședința Comisiei Per
manente a C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze.

La lucrările ședinței au participat 
delegații Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone, Republi
cii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare și U.R.S.S.

La ședință au participat în calita
te de observatori reprezentanți din 
partea Republicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Cuba și Republicii 
Democrate Vietnam.

S-a ascultat informarea președin
telui privind sarcinile Comisiei per
manente pentru industria de petrol 
și gaze, care decurg din hotărîrile 
sesiunii a XlX-a a Consiliului și a

Luni și marți a avut loc în aula 
Bibliotecii Centrale Universitare din 
Capitală un simpozion organizat de 
Asociația oamenilor de știință din 
R. P. Romînă pe tema „Contribuția 
științei la progresul tehnic".

După cuvîntul de deschidere rostit 
de acad. Ștefan Milcu, lucrările 
simpozionului s-au defășurat pe 
temele : „Rolul științelor mate
matice, fizice și chimice în dezvol
tarea producției", „Știința în a- 
jutorul țărilor în curs de dezvol
tare"; „Științele tehnice, factor de 
bază în dezvoltarea industriei". Au 

oarecum dezarmat, despre cîțiva 
părinți, care atunci cînd li se aduc 
la cunoștință manifestările de in
disciplină ale copiilor lor răspund 
aproape invariabil ; „Vă rugăm să 
înțelegeți. Așa sînt copiii".

— V-ați întrebat de ce?
— Explicații, desigur, s-ar putea 

da multe. Dar, în ultimă instanță, 
mi se pare că e de vină dragostea 
părintească dublată de slăbiciune.

Nu există, desigur, o limită în 
dragostea ce o purtăm copiilor. în 
dragostea părintească, mai umană 
decît toate sentimentele umane, 
trebuie să se îmbine însă gingășia 
cu înțelegerea rațională și profun
dă a ceea ce este sau nu în folo
sul formării copilului. Tocmai 
dintr-o asemenea afecțiune izvo
răște preocuparea a sute de mii 
de familii din țara noastră de a 
conlucra strîns cu școala. A fi „a- 
părător" din iubire, adică a în
chide ochii atunci cînd cel mai tî- 
năr membru al familiei se face vi
novat de fapte mai mult sau mai 
puțin semnificative pentru educa
ția lui, sau a cataloga măsurile 
luate de profesori drept „șicane", 
înseamnă a greși. Exigența nu ex
clude iubirea copiilor, ci este 0 fa
țetă a acesteia. Uneori, poate să te 
doară o pedeapsă pe care o aplici. 
Dar important este țelul urmărit. 
Pentru un tată sau o mamă nimic 
nu poate fi mai dureros decît să 
audă din partea altora sau a pro
priei odrasle reproșul : „dacă pă
rinții ajutau la timp"...

De la sine înțeles, după cum u- 
nui părinte 1 se cere să fie dascăl, 
dascălului i se cere să fie și părin
te, să susțină atmosfera educativă 
creată în mediul familial. Nu sînt 
necesare prea multe argumente 
pentru a demonstra cum se estom
pează, bunăoară, roadele străduin
ței unor părinți de a determina 
pe copii să învețe cu rîvnă, temei
nic, atunci cînd la școală profeso
rul se mulțumește cu răspunsuri 
superficiale. Atitudinea tolerantă 
față de indisciplină pe care o ma
nifestă unii profesori poate contri
bui, de asemenea, la răspîndirea 
prostului exemplu și, nu mai puțin, 
la ivirea părerii Că ceea ce nu e 
îngăduit acasă e permis la școală. 
Nu este de mirare că în asemenea 
situații părinții își manifestă ne
mulțumirea. Cu două săptămîni în 
urmă asistam la un spectacol pre
zentat de o formație de teatru in 
cadrul fazei pe Capitală a con
cursului cultural-artistic al elevi

ședinței a XVI-a a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului.

La ședință s-au aprobat raportul 
Comisiei privind lucrările efectuate 
în anul 1964 și activitatea ei viitoa
re, precum și planul precizat de lu
cru pe anul 1965 și trimestrul I al 
anului 1966.

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

★
Delegațiile țărilor membre ale 

C.A.E.R., participante la ședința a 
XlX-a a Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze, au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, în memoria regretatu
lui conducător al poporului romîn — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

prezentat referate acad. Nicolae 
Teodorescu, acad. Horia Hulubei, 
acad. Cristofor Simionescu, acad. 
Coriolan Drăgulescu, acad. Martin 
Bercovici, Demostene Botez, mem
bru corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, prof. Ion Agîrbiceanu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prof. Nicolae Tipei, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prof. Corneliu Pe- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și prof. dr. 
Theodor Ilea.

(Agerpres)

lor. Urmărind o scenă din „E oare 
vinovată Corina ?“, unul din pă
rinții aflați în sală se întreba dacă 
regia nu putea evita ca tinerii ac
tori să fumeze. Reprezentația, în 
genere foarte izbutită, e îndoielnic 
dacă a avut de cîștigat de pe urma 
miresmelor de tutun. Cu atît mai 
puțin băieții care au aprins o țiga
ră, poate pentru prima dată, sub 
privirile profesorilor.

Desigur, profesorii greșesc une
ori în aprecieri, în metodele la 
care recurg. Nu o dată, părerea 
părinților poate să nu concorde cu 
a lor în probleme mai mari sau 
de amănunt. O lege nescrisă a re
lațiilor dintre școală și familie 
cere, însă, să nu știrbim autorita
tea profesorilor în fața elevilor. 
Exprimarea unor dezacorduri în 
prezența copiilor nu rezolvă, fi
rește, nimic, deoarece — ca să re
curgem la cel mai elementar ar
gument posibil — elevul tot nu 
poate îndrepta nimic. Dacă unuia 
dintre părinți nu i se par întemeiate 
măsurile luate de conducerea șco
lii sau de unele cadre didactice, 
are datoria să-și expună, față de 
aceștia, opinia, să le supună aten
ției propunerile sale menite să con
tribuie la perfecționarea muncii de 
educație. Altfel procedînd, vrînd 
nevrînd, ajutăm pe copii să 
creadă că profesorul e nedrept, le 
zdruncinăm încrederea în acesta. 
Or, fără încredere procesul peda
gogic este puțin eficace.

Roadele conlucrării dintre școa
lă și familie se reflectă în calită
țile remarcabile ale zecilor de mii 
de tineri care pășesc în viață, an 
de an. Această colaborare presu
pune un colocviu permanent 
între părinți și profesori pen
tru care adunările periodice orga
nizate de diriginți, lectoratele, 
ciclurile de expuneri pedagogice, 
vizitele făcute de profesori acasă 
la elevi creeaZjă cadrul propice. E, 
deci, de datoria conducerilor de 
școli, a diriginților și celorlalte 
cadre didactice de a asigura ca le
gătura între școală și familie să 
fie realizată cît mai eficient, ca 
propaganda pedagogică să răspun
dă în tot mai mare măsură sar
cinilor principale ale procesului de 
învățămînt dintr-o perioadă sau 
alta a anului școlar și. totodată, 
întrebărilor concrete ale părinți
lor în legătură cu creșterea copii
lor lor. Legătura dintre școală și 
familie este, în ultimă instanță, un 
fructuos schimb de experiență ce 
slujește înțelegerii din ce în ce mai 
profunde a obligațiilor de părinte 
sau de profesor.

Știinja Craiova — 
S.V. Meiderich 1-1 (0-0)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). Pe 
stadionul „Tineretului" a avut loc 
ieri întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Știința Craiova 
și S. V. Meiderich (R.F.G.). Jocul a 
fost mai interesant abia în partea a 
doua, cînd s-au înscris și cele două 
goluri. Autori: Dumitrescu (min. 
50) pentru craioveni, și Haaren (min. 
75) pentru oaspeți. După ce s-a pro
dus egalarea spectatorii nu au mai 
avut prilejul să aplaude faze fru
moase. îndeosebi craiovenii au dat 
dovadă de ineficacitate, ratînd cî- 
teva ocazii prielnice de a ridica sco
rul. A arbitrat Hie Dumitrescu 
(București).

Ieri la box
Sala sporturilor Floreasca a găz

duit aseară a doua reuniune de box 
din cadrul „Turneului celor 4'. Con- 
iirmînd iorma excelentă în care se 
ailă, V. Dobre (mijlocie mică) l-a în
vins înainte de limită pe C. Niou- 
lescu. A. Simion a dispus la puncte 
de C. Stanev (pană), iar M. Mariu- 
țan (mijlocie) a obținut decizia în 
fața lui H Loew. I Monea l-a scos 
din luptă în rundul doi pe I. Ivan.

Joi, de la ora 19, tot în sala Flo
reasca, are loc ultima reuniune.

Program compefifional
• In sala Tractorul din Brașov începe 

astăzi turneul final al campionatului re
publican feminin de baschet. Participă 
formațiile Rapid București, Știința Bucu
rești, Voința București, Mureșul Tg. Mu
reș, Voința Brașov și Constructorul 
București. în clasamentul turneului vor 
Conta și punctele acumulate de cele șase 
echipe în timpul campionatului.

• Reprezentativa secundă a R. P. 
Bulgaria, aflată în pregătire pentru 
meciul cu echipa similară a Turciei, joacă 
astăzi la Ploiești cu formația locală 
Petrolul.

însemnare
pe o medalie de aur

(Urmare din pag. I-a)

folosim la montaj asemenea piese și 
subansamble. Lozinca noastră este : „Pe 
tractoare să montăm numai piese de 
bună editate l".„

Noi, colectivul secfiei montaj-tractor, 
venim pe această cale și ne adresăm 
tuturor muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din secfiile uzinei, cerîndu-vă 
ca fiecare, la locul său de muncă, să 
nu precupețească nici un efort pentru ca 
piesele pe care le executați, operațiile 
la care lucrați să fie la un Înalt nivel 
calitativ, să nu admiteji nici cea mai mică 
abatere de la tehnologie.

Avem convingerea fermă că vefi răs
punde apelului nostru".

Primele răspunsuri
lată și cîteva din răspunsurile primite 

de către secfia montaj-tractor :
• Colectivul secjlei motor arată că 

pe toate liniile de fabricație : bloc-mo- 
tor, chiulasă, arbori etc. s-au format echi
pe alcătuite din ingineri, muncitori și 
tehnicieni care studiază reperele cărora 
li se mai pot aduce îmbunătățiri calita
tive. Pînă în prezent a fost întocmit un 
plan care cuprinde peste 30 de măsuri 
pentru perfectionarea mai multor faze și 
operafii de lucru. Astfel, s-a propus ca 
la arborele motor operafia de filefare 
M. 10x1 să se execute pe un agregat; 
să se confecționeze un dispozitiv pentru 
controlat dantura la carcasa neasambla- 
fă, înainte și după călire ; proiectarea și 
executarea unui dispozitiv cu ceasuri 
Comparatoare pentru controlul arborilor 
motori, asigurîndu-se în felul acesta o 
mai mare precizie a cotelor de lungime.

• Colectivul secfiei axe-pinioane a 
întocmit un plan care cuprinde 24 de 
măsuri. Printre ele se numără : executa
rea unei scule speciale reglabile pentru 
realizarea corectă a cotei 16 + 0,2 la re
perul roata dinfată ; proiectarea și exe
cutarea unui dispozitiv destinat contro
lului preciziei direcției dintelui la co
roana mare ; perfecționarea procesului 
tehnologic la unele repere, asigurîndu-se 
astfel O creștere a calității acestora.

Alte răspunsur la scrisoarea deschisă 
sînt în pregătire. Orice angajament ne
cesită un studiu temeinic, de fond al 
posibilităților și rezervelor care există 
în fiecare secjie, la fiecare loc de mun
că. Oamenii vor să se tină de cuvîntul 
dat, vor să dedice Congresului parti
dului realizări demne de prestigiul uzinei.

Răsfoind presa străină

Reacfii în opinia
publică americană

Jn ziarul „NEW YORK TIMES" co
mentatorul James Reston scrie :

„După ce au început bombardamen
tele americane în Vietnamul de nord, 
mișcarea de protest împotriva politicii 
administrației Johnson a cuprins oră
șelele universitare din întreaga țară. 
Au avut loc o demonstrație în fata 
Casei Albe și mari mitinguri de pro
test, de regulă conduse de profesori 
care se opun politicii administrației în 
Vietnam. Așa, de pildă, la Principia 
College din statul Illinois, studenții 
din 60 de colegii au început o discu
ție serioasă privind posibilitățile de 
acțiune ce se deschid în fafa guver
nului. Peste 2 000 de studenti au luat 
parte la Harvard, săptămîna trecută, 
la o discuție care a durat aproape 
toată noaptea. Cei mai mulți dintre 
vorbitori au protestat împotriva politi
cii administrației. La alte multe co
legii aceste ședinje nocturne s-au 
transformat în demonstrații împotriva 
politicii administrației în Vietnam.

Comitetul pentru opoziția împotri
va războiului din Vietnam, cu sediile 
la San Francisco și Berkeley, a 
difuzat un manifest cu fotografia 
unui soldat care împlîntă cuțitul în 
pîntecele unui om mutilat și pe ju
mătate dezbrăcat. In legenda foto
grafiei se arată : „Punînd punctul pe 
i : soldați sud-vietnamezi iau intero
gatoriu unui prizonier". Manifestul 
cerea studenților Universității Califor
nia „să participe la marșul împotriva 
războiului din Vietnam”.

Intr-un alt manifest, difuzat la Uni
versitatea California se arată : „Răz
boiul din Vietnam este un război în
grozitor de imoral. El este un război 
pierdut. Un război teribil de primej
dios. In acest război singurele forte 
străine sînt cele ale Statelor Unite”. 
Alianța tinerilor socialiști difuzează la 
New York o broșură în care se cere 
„imediata retragere a tuturor trupelor 
americane". O altă organizație cu se
diul la Passaic — statul New Jersey, 
expediază „Apelul către poporul Sta
telor Unite" lansat de Ho Și Min — 
conducătorul Vietnamului de nord.

Toate acestea nu mai reprezintă 
forma întîmplătoare a unei febre de 
primăvară care bîntuie în orășelele 
studențești. Zelul mișcărilor pentru 
drepturile civile este transferat în 
unele locuri în campanii pentru re
tragerea din Vietnam".

Același ziar publică scrisoarea citi
torului Arthur S. Gregor în care se 
arată :

„Președintele și-a inaugurat ofen
siva sa de pace în Vietnam prin con
tinuarea atacurilor aeriene împotriva 
Nordului... Să presupunem că situația 
este inversă și să ne închipuim că un 
dușman puternic ne dă lovituri ae
riene, aruncă în aer podurile și șose
lele noastre și produce pierderi grele 
forțelor noastre armate ca și civililor, 
iar în tot acest timp el ne flutură pro
puneri de pace pe dinaintea ochilor. 
Oare noi nu am pune la îndoială 
sinceritatea unor asemenea oferte și 
nu am hotărî să-l alungăm pe inamic 
cu indiferent ce preț ? Nord-viefna- 
mezii sînt capabili să ia o asemenea 
hotărîre.

Însoțită de noi acte de război pro
punerea președintelui devine nu o

Asociații din Africa nemulțumiți 
de Piața comună

Sub acest titlu, Jean Lecerf scrie 
în ziarul „LE FIGARO" :

„Anul trecut, la Conferința mon
dială de la Geneva pentru comerț și 
dezvoltare cei șase care fac par
te din Piața comună au fost acu
zați că împiedică dezvoltarea țări
lor în curs de dezvoltare, rezervînd 
cîtorva țări din Africa francofonă, a- 
sociate la Piața comună, privilegii co
merciale în detrimentul celorlalte.

Asociații noștri vin astăzi cu un 
argument și mai greu de combătut. 
Astfel, între 1958 și 1963, achiziții
le voastre în America Latină, spun 
ei, ău crescut cu 38 la sută ; cele 
provenite din Commonwealth — cu 
53 la sută ; cele de la noi, asociații 
voștri, numai cu 8 la sută. La ce 
bun să lucrăm împreună cu voi ?

Africanii sînt de acord cu toți 
conducătorii țărilor în curs de dez
voltare. Pentru ei, ajutorul are, ca 
un complement inseparabil, comer
țul. Ei vor, mai întîi, să găsească 
debușeuri și au dreptate".

Sub titlul „Maghrebul și C.E.E.", 
săptămînalul „LA TRIBUNE DES 
NATIONS" publică de asemenea un 
articol despre asocierea la Piața co
mună a țărilor nord-africane.

„Pentru cele două «aripi» ale 
Maghrebului — se spune în articol 
— problemele asocierii sînt relativ 
simple, Tunisia și Marocul ar putea 
destul de. ușor să obțină același statut 
de asociere ca și Grecia și Turcia. 
Altfel stau lucrurile cu Algeria. în 
acest caz, dificultățile sînt de două 
feluri : politice și economice.

Pe plan economic, Algeria pre
zintă — datorită resurselor sale pe
trolifere și caracteristicilor agricultu
rii sale — un caz cu totul deosebit 
de cel al Tunisiei și al Marocului.

Vinul și petrolul algerian nu sînt 
primite ou aceeași plăcere de Către 

chemare la pace, ci un nou pas în 
politica de escaladare ce nu poate 
duce decît la noi vărsări de sînge 
și la extinderea conflictului..."

★
Atmosfera existentă la Washing- k 

ton este descrisă astfel in corespon
dența lui Alain Clement apărută in 
ziarul „LE MONDE “ din 25—26 a- 
prilie sub titlul „Politica vietnameză 
a președintelui Johnson nu intîmpină 
decît tăcere sau scepticism".

„La acest sfîrșit de săptămînă 
pare că ceva e pe cale să se dete
rioreze în angajamentul politicii a- 
mericane în Vietnam. Se aud scîrțîi- 
turi ce nu puteau fi auzite în urmă 
cu cîteva săptămîni. America în
cepe să se întrebe pe ce pantă este 
angajată. In Senat, senatorul Jacob 
Javits, republican din New York, a 
insistat ca guvernul să nu se lan
seze înti-o nouă fază a războiului — 
de pildă trimițînd un corp expedi- 
ționar — fără ca Congresul să fi 
avut timp să se pronunțe. Totodată, 
zece senatori, în majoritate demo
crat, exercită presiuni asupra preșe
dintelui să meargă mai departe de
cît a arătat în discursul său de la 
Baltimore că este dispus s-o facă și 
să determine condiții de negociere 
mai degrabă decît supralicitarea mi
litară.

Aceste fapte sînt, desigur, insufi
ciente să răstoarne tendința oficială, 
chiar dacă senatorul Morse umple 
șaptezeci de pagini din Congressio
nal Record (ziarul oficial al Congre
sului) cu articole, petiții, scrisori și 
telegrame potrivnice continuării răz
boiului în Vietnam. Aceasta nu este 
îndeajuns și totuși e fără îndoială 
mult pentru răbdarea președintelui 
Johnson. Nu că s-ar emoționa de 
criticile ce i se adresează. Dar este 
oricum supărător pentru el să audă 
pe liderul majorității din Senat, deci 
propriul său succesor, Mike Mans
field, anulînd dintr-o trăsătură de 
condei argumentarea din Cartea 
albă a Departamentului de Stat, 
prin afirmarea că Vietcongul nu 
este un instrument al Hanoiului, ci 
cuprinde în rîndurile sale mase care 
s-au ridicat din motive legitime îm
potriva dictaturii diemiste.

Discursurile din Senat, poate iri
tante, dar totuși concepute într-un 
stil foarte moderat, nu fac decît să 
reflecte neliniștea din țară, care 
constată eșecul politicii președintelui 
Johnson.

Un sondaj al opiniei publice fă
cut de institutul Gallup arată că a- 
proape o treime din cetățenii ame
ricani sînt pentru solutionarea rapi
dă a conflictului, fie printr-o retra
gere generală, fie ce) puțin prin 
suspendarea ostilităților. O altă trei
me nu are încă o părere bine con
turată, în timp ce numai 12 la sută 
aprobă „escalada".

Oricare ai fi interpretarea aces
tor cifre, ele mărturisesc neliniștea 
și îngrijorarea ce cîștigă teren în 
conștiința opiniei publice americane 
tocmai în momentul cînd președin
tele afirmă că politica sa se bucură 
de aprobarea unanimă. Pentru un 
om ca Johnson, care acordă o în
credere aproape superstițioasă son
dajelor de opinie, revelațiile Gallup- 
ului sînt de rău augur".

toate țările «celor 6» și cererile Al
geriei de a i se acorda un fond eu
ropean de compensație pentru sus
ținerea prețului vinului și petrolu
lui nu sînt susținute decît de Fran
ța. Celelalte cinci țări găsesc insufi
ciente dispozițiile algeriene de 
menținere a sistemului vamal prefe
rențial acordat C.E.E.

Italia, în ce o privește, se teme 
de concurența trufandalelor și citri
celor provenite din Africa de nord 
și exprimă cele mai mari rezerve. 
Cît despre importurile de petrol, ea 
înțelege să-și păstreze întreaga li
bertate. In sfîrșit, în materie de vin, 
ea vrea de asemenea să-și salveze 
interesele proprii.

Dar, pe plan politic, în special, 
cererea de asociere a Algeriei se va 
ciocni de obstacole serioase.

Germania federală va ține în 
mod necesar seama de atitudinea 
Algerului în problema schimbului de 
ambasadori între R.F.G. și Izrael. 
Bruxellesul vede cu ochi răi un gu
vern cate îi susține pe rebelii con
golezi. Cît despre olandezi, ei aș
teaptă ca Franța, în schimbul aso
cierii Algeriei, să înceteze de a 
pune piedici intrării Nigeriei în a- 
cest organism. Reiese, astfel, că a- 
socierea Maghrebului în întregime 
se ciocnește de obstacole serioase.

De altfel, partenerii Franței se 
întreabă dacă aceasta dorește real
mente o asociere a Algeriei din alt 
motiv decît pentru a obține posibi
litatea de a plasa capitaluri în eco
nomia acesteia. Pe de altă parte, 
Germania (occidentală) este intere
sată mai mult în Maroc decît 
în celelalte două țări ale Ma
ghrebului. Și cum operațiunile de 
finanțare în comun în Africa nu 
au satisfăcut așteptările, R.F.G. pa
re din ce în ce mat dornică să în
cheie acorduri bilaterale".
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Intr-un important discurs radio-televizat După lovitura de stat din Republica Dominicană

PREȘEDINTELE DE GAULLE DEFINEȘTE LINIILE Situația continuă să fie confuză
Delegația militară 
romînă la Praga

FESTIVITĂȚILE DE LA VIENA

DIRECTOARE ALE POLITICII EXTERNE A FRANȚEI
7

PARIS 27 (Agerpres). — Președin
tele Franței, de Gaulle, a rostit marți 
seara un discurs radio-televizat în 
care a reafirmat principalele linii 
directoare ale politicii externe fran
ceze. Examinînd rolul pe care Fran
ța l-a jucat în lume în decursul is
toriei sale, președintele a relevat că 
după ultimul război mondial cercu
rile conducătoare franceze au susți
nut ideea includerii țării „într-un 
sistem atlantic, în sînul căruia apă
rarea noastră, economia noastră, an
gajamentele noastre depindeau în 
mod necesar de armele, de influența 
materială și de politica americană". 
El a arătat că Franța a fost în acest 
fel „literalmente dizolvată într-o 
Europă așa-zis integrată și care, lip
sită de asemenea însușiri ca suvera
nitatea popoarelor și răspunderea 
tuturor, urma să fie în mod automat 
subordonată protectorului de peste 
ocean". Dar, a subliniat președintele, 
„faptul capital al ultimilor șapte ani 
este că am rezistat sirenelor aban
donării, apărîndu-ne independența".

în continuare, de Gaulle a definit 
în felul următor politica externă a 
Franței: „în domeniul politic, este 
vorba ca fără a renega prietenia 
noastră americană să ne compor
tăm ca europeni ce sîntem,,și în a- 
ceastă calitate să aplicăm cu hotărî- 
re un echilibru întemeiat pe înțele
gerea și colaborarea tuturor". Pre
ședintele a spus că, pornind de la 
această concepție, Franța și-a dez
voltat relațiile cu R.F.G., cu parte
nerii din Piața comună, a reluat cu 
țările răsăritene „relațiile de activă

Vizita lui A. Gromîko 
în Franja

PARIS 27 (Agerpres). — La 27 a- 
prilie, A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., care se 
află într-o vizită oficială în Franța, 
a fost primit de președintele de 
Gaulle. După convorbire, A. Gro- 
mîko a declarat ziariștilor: „Am 
discutat cu președintele de Gaulle o 
serie de probleme care se referă la 
relațiile dintre Franța și Uniunea 
Sovietică, precum și unele probleme 
internaționale. Sînt temeiuri să a- 
firm că această convorbire a fost 
utilă, iar atmosfera a fost priete
nească". în aceeași zi, a avut loc o 
nouă întîlnire între A. Gromîko și 
ministrul de externe al Franței, 
Couve de Murville. După cum rela
tează agenția TASS, au fost discu
tate problemele securității europene 
și, în primul rînd, cele referitoare 
la rezolvarea pașnică a problemei 
germane. Au fost, de asemenea, a- 
bordate probleme referitoare la si
tuația și activitatea O.N.U. și la re
lațiile bilaterale sovieto-franceze. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

înțelegere care ne legau în trecut", 
„în ce privește problemele care se 
pun în restul lumii, a continuat el, 
independența noastră ne determină 
să acționăm în conformitate cu ceea 
ce constituie în prezent propria 
noastră concepție, și anume că nu 
pot fi justificate nici o hegemonie 
exercitată de indiferent oricare țară, 
nici o intervenție străină în afacerile 
interne ale unui stat, nici o interdic
ție impusă vreunei țări de a întreți
ne relații pașnice cu oricare altă 
țară. Dimpotrivă, după părerea 
noastră, interesul superior al speciei 
umane impune ca fiecare națiune să 
dispună de ea însăși, eliberată de 
umilințe, ajutată în progresul ei fără 
condiții de supunere. De aici deza
probarea noastră față de războiul 
care se extinde în Asia din zi în zi 
tot mai mult, atitudinea noastră fa
vorabilă eforturilor de eliberare 
umană și de organizare națională 
întreprinse de diverse țări din Ame
rica Latină, concursul pe care îl dăm 
dezvoltării mai multor state noi a- 
fricane. relațiile pe care le avem cu 
China etc. Pe scurt, există acum o 
politică a Franței, și ea se face la 
Paris". Președintele a arătat că, în 

■ virtutea aceleiași politici de inde
pendență, guvernul francez se preo
cupă ca în domeniul economic, știin
țific, tehnic „administrația și condu
cerea să rămînă în esență franceze", 
extinzînd totodată raporturile cu 
alte țări.

„Desigur, a declarat președintele 
de Gaulle, această independență pe 
care o practicăm din nou în toate 
domeniile nu a întârziat să impresio
neze, de fapt să scandalizeze, diver
se cercuri pentru care înfeudarea 
Franței era o obișnuință și o regu
lă... Pe de altă parte, faptul că noi 
ne-am recăpătat facultatea de a ju
deca și de a acționa față de toate 
problemele pare să supere un stat 
care putea să se creadă, în virtutea 
puterii sale, investit cu o responsa
bilitate supremă și universală". Dar, 
a încheiat președintele, „pentru noi, 
pentru toți, mai mult ca oricînd este 
necesar ca Franța să fie Franța

SANTO DOMINGO 27 (Agerpres). 
— Situația din Republica Dominica
nă după lovitura de stat de duminică 
continuă să rămînă confuză. Tele
gramele de presă transmise în cursul 
după-amiezii de marți anunță că au 
loc în continuare ciocniri între in
surgenți și trupele rămase credin
cioase triumviratului. Raidurile avi
oanelor de la baza aeriană San Isi
dro. aflate sub comanda generalului 
Wessin, și-au concentrat atacurile 
asupra palatului prezidențial și a 
podului de pe șoseaua care leagă 
Santo Domingo de baza de la San 
Isidro, aflat sub controlul insurgen
ților. Au fost bombardate, de ase
menea, pozițiile ocupate de insur-

genți în afara orașului, pe căile de 
acces spre capitală. Unități navale, 
care sprijineau pînă acum pe in
surgenți, au trecut de partea forțe
lor care se opun întoarcerii în țară 
a fostului președinte. Juan Bosch, 
aflat în prezent în exil în Costa 
Rica. Agenția Associated Press 
menționează că generalul Wessin și 
forțele care îl susțin nu sprijină 
triumviratul răsturnat de la putere, 
ci se pronunță pentru instaurarea 
unei noi junte militare care să or
ganizeze în decurs de trei luni ale
geri generale. Santo Domingo 
tinuă să rămînă în întregime 
controlul insurgenților.

con- 
sub

Corespondentul A-

NORODOM SIAHUKs
)>Urmărim cu admirație

lupta eroică a poporului sud-vietnamez"
PNOM PENH 27 (Agerpres). — 

Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a adresat un me
saj lui Nguyen Huu Tho, președin
tele Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud, în care de
clară că sprijină lupta eroică a po
porului sud-vietnamez și cere re
tragerea trupelor americane din a- 
ceastă țară. în mesaj se spune, prin
tre altele : „Urmărim cu admirație

Teritoriul R. D. Vietnam
bombardat din nou

HANOI 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presăV.N.A., 
în noaptea de 26 spre 27 aprilie, 
precum și în ziua de 27 aprilie, a- 
vioane americane și sud-vietname- 
ze au bombardat și mitraliat în re
petate rînduri teritoriul R. D. Viet
nam, precum și insulele Con Co și 
Hon Ngu. Unitățile armatei popu
lare au doborît cinci avioane inami
ce. Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control un protest împotriva noilor 
atacuri.

In urma raidurilor aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam.

eroică a poporului sud-viet-lupta
namez, dusă împotriva agresorilor 
imperialiști, și sîntem convinși că e- 
forturile și sacrificiile voastre vor fi 
încununate în scurt timp de victo
ria deplină. Pentru restabilirea pă
cii în Indochina este necesar, ca 
toate forțele armate ale Statelor 
Unite să părăsească Vietnamul de 
sud și să fie lichidate toate bazele 
militare americane".

B. Russell: £ y

mesajîntr-un
nului de la Florența consacrat situa
ției din Asia de sud-est, cunoscutul 
luptător englez pentru pace, lordul 
Bertrand Russell, a condamnat a- 
gresiunea americană împotriva po
porului vietnamez și a cerut retra
gerea imediată și necondiționată a 
trupelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud. Russell subliniază că „Statele 
Unite nu au absolut nici un drept 
să se afle în Vietnam. Prezența lor 
acolo constituie exemplul unei agre
siuni imperialiste fățișe".

★
într-o corespondență din Tokio 

se arată că manifestațiile antiameri- 
cane, care au avut loc duminică și 
luni în capitala japoneză, „au de
monstrat într-un mod spectaculos 
ostilitatea opiniei publice japoneze 
față de politica S.U.A. în Vietnam".

adresat simpozio-

PRAGA 27. — 
gerpres, Al. Liță, transmite: Marți 27 
aprilie, delegația militară romînă, 
condusă de generalul de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne, care în
treprinde o vizită prietenească in 
R. S. Cehoslovacă, s-a întîlnit în sala 
Teatrului Armatei cu reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Naționale al 
R. S. Cehoslovace și militari din gar
nizoana Praga. La adunare au parti
cipat ministrul apărării naționale al 
R.S. Cehoslovace, generalul de arma
tă B. Lomsky, și locțiitori ai aces
tuia, generali și ofițeri ai Armatei 
populare cehoslovace. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Praga, prof. Gh. 
Nițescu, și membrii ambasadei. Au 
participat atașații militari ai țărilor 
socialiste acreditați la Praga. După 
intonarea imnurilor de stat ale R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace au 
rostit cuvîntări ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, gene
ralul de armată B. Lomsky, și condu
cătorul delegației militare romîne, 
generalul de armată Leontin Sălă
jan, ministrul forțelor armate ale 
R. P. Romîne. Adunarea s-a desfă
șurat sub semnul prieteniei 
cehoslovace.

Seara, ambasadorul R. P. 
la Praga, prof. Gh. Nițescu, 
o recepție în cinstea delegației mi
litare romîne. Au participat B. Lom
sky, ministrul apărării naționale al 
R.S. Cehoslovace, V. David, ministrul 
afacerilor externe, dr. J. Plojhar, 
ministrul sănătății, dr. A. Neuman, 
ministrul justiției, ing. J. Burian, 
ministrul agriculturii, O. Kaderka, 
șeful Secției externe a C.C. al P.O. 
din Cehoslovacia, L. Cerny, prima
rul orașului Praga, generali și ofi
țeri ai Armatei populare cehoslova
ce. Au participat, de asemenea, ata
șați militari acreditați la Praga. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

VIENA 27 (Agerpres). — întreaga 
Austrie a sărbătorit marți cea de-a 
20-a aniversare a creării celei de-a 
doua Republici, care a avut loc la 
27 aprilie 1945, după eliberarea Vie- 
nei. In întreaga țară au avut loc mai 
multe manifestații. Josef Klaus, can
celarul federal însărcinat cu funcțiile 
președintelui federal, a depus o co
roană de flori la mormîntul lui Karl

Renner, primul președinte al celei 
de-a doua Republici Austriece.

In capitalele provinciilor și capita
la federală s-au desfășurat ceremo
nii comemorative. Partidul socialist 
austriac, condus de Bruno Pitter- 
mann, vicecancelar al Austriei, a ce
lebrat cea de-a 20-a aniversare * la 
„Konzerthaus" din Viena.

romîno-

Romîne 
a oferit

Pentru retrocedarea
Okinawei

TOKIO 27 (Agerpres). — în ora
șul Kawasaki s-au încheiat lucră
rile Conferinței japoneze pentru 
pace în Asia, la care au participat 
aproximativ 3 700 de delegați repre
zentând diferite organizații. în rezo
luțiile adoptate participanții la con
ferință au cerut evacuarea neîntâr
ziată a trupelor americane din Viet
namul de sud, lichidarea bazelor 
militare americane din Japonia, re
trocedarea Okinawei etc.

COMENTARIUL ZILEI

DE CE SÎNT NEMULȚUMIȚI FILIPINEZII

Corespondență din Paris

Omagiu victimelor 
din lagărele naziste /

Duminică 25 aprilie : Ziua națională a 
foștilor deportați in lagărele naziste. O 
zi a amintirilor dureroase pentru poporul 
francez. Cu 20 de ani în urmă, chipuri 
scheletice, în costume vărgate, ieșeau, ca 
după o lungă noapte, dintr-un univers 
al terorii și al morții. Ceremoniile emo
ționante ce au avut loc în Franța, sîm- 
bătă și duminică, atît 
orașele de provincie, 
prilej de cinstire a 
200 000 de deportați 
în lagărele de concentrare hitleriste. Ele 
au început sîmbătă dimineața la Paris, 
la cimitirul Pere Lachaise. Purtînd dra
pelele asociațiilor lor, cîteva sute de 
foști deportați, avînd la butonieră in
signa în formă de triunghi, ce arăta că 
fuseseră destinați morții, au urcat solemn 
în pelerinaj panta spre „careul Rezisten
ței": șase monumente amintesc aci des
pre hecatombele de la Mathausen, Strud- 
hof, Neurgamme, Ravensbruck, Auschwitz 
și Buchenwald. In aceeași după-amiază, 
o flacără sacră, aprinsă la Mormîntul sol
datului necunoscut, a fost purtată so
lemn spre capela deportaților, unde se 
află urnele cu cenușa victimelor scoasă 
din cuptoarele principalelor lagăre ale 
morții.

Tot sîmbătă a fost inaugurată la „Dome 
des Invalides" o expoziție, care evocă 
drama lagărelor de concentrare naziste.

Ziua națională a deportaților a fost 
marcată duminică la Paris printr-o slujbă 
religioasă oficiată la catedrala Notre 
Dame, a cărei fațadă și ale cărei turnuri

la Paris cîf și în 
au constituit un 
memoriei celor 

francezi dispăruți

decorate cu steagurile tricolore 
La ceremonie au asistat pre- 
de Gaulle, primul ministru 

membri ai guvernului, ai

erau 
franceze, 
ședințele 
Pompidou, 
parlamentului, corpul diplomatic, membri 
ai asociațiilor foștilor combatanți și 
deținuți.

Președintele Republicii s-a îndreptat 
apoi spre monumentul închinat memoriei 
celor 200 000 de deportați francezi morți 
în lagăre, monument ridicat pe mica 
lie de la Cite. Aci, în cripta deporta- 
filor, se odihnește deportatul necunoscut 
din lagărul de la Strudhof. In aceeași 
dimineață, ministrul foștilor combatanți, 
Jean Sainfeny, a adus un omagiu la Me
morialul martirului evreu necunoscut.

Pe Mont Valerien a avut ioc duminică 
după-amiază o ceremonie în țața monu
mentului luptătorilor din Rezistență și al 
combatanților din cel de-al doilea război 
mondial. Mii de persoane au urcat în a- 
ceastă zi pe același drum pe care, în 
anii eroicei Rezistențe, îl străbateau mii 
de patrioți francezi înainte de a cădea 
sub gloanțele plutoanelor de execuție.

Duminică seara, în prezența a nu
meroși parizieni, membri ai Asociației 
deportaților au urcat pe Champs Elysees 
spre a reaprinde flacăra la Mormîntul 
soldatului necunoscut.

Ceremonii consacrate memoriei victi
melor nazismului s-au desfășurat în a- 
ceasfă zi în întreaga Franță.

Al. GHEORGHIU

întrunirea reprezentanților șefilor
de state arabe

Ani de-a 
părerea că 
domnește o 
situația în care se găsește țara ca 
urmare a penetrației tot mai insis
tente a monopolurilor nord-ameri- 
cane în economia ei. O serie de 
fapte vin să infirme o asemenea 
părere.

Ecourile recentelor demonstrații 
împotriva bazelor americane nu s-au 
stins încă. Punctul de plecare a fost 
Clark Field, una din principalele 
baze aeriene ale S.U.A. în Pacific. 
Au urmat apoi Angeles, Manila... 
„Filipinezii nu mai sînt dispuși să 
accepte orice samavolnicie a așa- 
zișilor prieteni americani" — a scris 
ziarul „Manila Chronicle", referin- 
du-se la uciderea unor cetățeni fi-- 
lipinezi de către militari americani, 
fapt ce a declanșat valul de demon- 
sîratii de la începutul acestui an. 
în Statele Unite se apreciază că un 
asemenea ton nu a fost auzit de o 
jumătate de secol în această re
giune. „Sumbrul antlamericanism 
în creștere din Filipine" — pe care 
cunoscutul comentator Walter Lipp- 
mann îl pune pe talerul ce înclină 
nefavorabil balanța politicii S.U.A. 
în Asia — neliniștește oficialitățile 
de la Washington atît pentru am
ploarea sa, cît și pentru semnificația 
profundă pe care o capătă în actu
alele condiții, cînd Statele Unite 
s-au angajat în acțiuni agresive îm
potriva unul stat asiatic indepen
dent R. D. Vietnam, paralel cu o in
tensificare a războiului împotriva 
forțelor patriotice sud-vietnameze.

Relațiile așa-zis „speciale" dintre 
Filipine și S.U.A. erau astfel carac
terizate de revista „Revolution afri- 
cain" : „Filipinele sînt ocupate din 
punct de vedere militar, controlate 
politic și dominate economic de

rîndul a fost întreținută 
în arhipelagul filipinez 
împăcare fatalistă cu

către Statele Unite". Filipinele dis
pun de însemnate bogății naturale. 
Acordurile economice cu S.U.A. asi
gură monopolurilor străine drepturi 
egale cu întreprinderile filipineze ; 
dar cum ar putea face față ele con
curenței puternicelor concerne de 
peste Ocean? Investițiile americane 
în Filipine ating considerabila cifră 
de 500 de milioane de dolari. Dar, așa 
cum arată și ziarul „New York Ti
mes", profiturile amintesc mai degra
bă de „o stradă cu circulație în
tr-un singur sens". O asemenea sta
re de lucru provoacă nemulțumirea 
cercurilor de afaceri filipineze.

Prezența numeroaselor baze mili
tare pe teritoriul filipinez, cît și apar
tenența țării la blocul S.E.A.T.O., fac 
din Filipine un avanpost al Statelor 
Unite în Extremul Orient. Țara 
atrasă implicit într-o serie de 
țiuni periculoase, care sporesc 
cordarea în această regiune,
vioanele de la baza aeriană Clark 
sînt folosite în acțiunile de război 
împotriva R. D. Vietnam. Tratatul cu 
privire la permisiunea de a construi 
baze militare pe teritoriul Filipinelor 
(bazele sînt închiriate pe timp de 99 
de ani) acordă Statelor Unite toate 
drepturile unei puteri de ocupație.

Nici la Manila și nici la Washing
ton nu mai poate fi ignorat curentul 
de opinii în favoarea modificării ac
tualei situații. Numeroși deputați fi- 
lipinezi au cerut denunțarea tratatu
lui militar și totodată ieșirea 
pactul S.E.A.T.O., pe motiv că
nu servește securității, ci repre
zintă un pericol pentru interesele na
ționale ale Filipinelor. în același 
timp se fac auzite voci care cer o 
politică de bună vecinătate cu ță
rile vecine din Asia: „Evenimentele 
au arătat că Filipinele nu au alt loc

este 
ac- 
în- 
A-

din 
el

decît în Asia, unde pot găsi prietenie 
și înțelegere. Barierele artificiale tre
buie înlăturate. într-un cuvînt tre
buie să ne întoarcem acasă". („Ma
nila Chronicle").

In istoria zbuciumată a Filipinelor, 
„întoarcerea acasă" are o rezonanță 
aparte. Prima republică din Extre
mul Orient, proclamată la 23 ianua
rie 1899, a lăsat urme adînci în con
știința poporului filipinez. Atunci, va
lul luptei de eliberare națională, care 
cuprinsese întregul arhipelag filipi
nez, a înlăturat pe colonialiștii spa
nioli după o dominație de 
cole. Dar republica a avut 
tență scurtă. Filipinele au 
nit o colonie americană, 
care s-a menținut pînă în 1946. In
dependența dobîndită la această 
dată, așa cum s-a arătat, are un 
caracter fictiv. Dar în acești 
ani lupta pentru „întoarcerea acasă" 
na a contenit. Ea este ilustrată de 
acțiunile renumitului „Huks" (mișcare 
de rezistență cu vechi tradiții), de 
puternicele demonstrații împotriva 
bazelor americane, de cererile unor 
personalități politice de seamă pen
tru revizuirea acordurilor militare.

Anul 1965 este an electoral în Fi- 
lipine. Confruntarea celor două par
tide — liberal și naționalist — la a- 
legerile prezidențiale din noiembrie 
capătă o semnificație nouă în actua
lul context. Presa occidentală recu
noaște că în avanscena electorală 
problema relațiilor americano-filipi- 
neze a devenit una din problemele 
centrale. Oficialitățile americane, 
scrie „U.S. News and World Report", 
nu-și ascund neliniștea că „acordul 
cu privire la baze va deveni o ches
tiune arzătoare în campania pentru 
alegerile de anul acesta".
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Ședința Comisiei O.N.U. pentru dezarmare »
treaga lume pentru discutarea pro
blemei lichidării totale a armei nu
cleare, precum și față de propune
rea Franței ca la tratativele pri
vind dezarmarea să participe toate 
puterile care posedă arma nucleară. 

Delegatul Statelor Unite, Adlai 
Stevenson, a arătat în cuvîntul său 
că în ultimii doi ani au fost adoptate 
o serie de măsuri pe linia slăbirii 
încordării internaționale în dome
niul înarmării atomice. Stevenson a 
menționat apoi măsurile S.U.A. pe 
linia reducerii cheltuielilor militare, 
în continuare el a repetat poziția 
americană de menținere a arma
mentului clasic, a unui efectiv de 
bază de militari, menținerea forțe
lor armate în teritoriile străine, 
păstrarea cheltuielilor, militare la 
nivelul actual și înghețarea produc
ției și stocării armelor nucleare la 
nivelul actual.

Reprezentantul Italiei, Francesco 
Cavalletti, a propus ca membrii co
misiei să aprobe în unanimitate, sub 
formă de „principiu", o moțiune 
care prevede ca economiile realizate 
datorită măsurilor de dezarmare să 
fie destinate înființării unui fond 
internațional de asistență econo
mică.
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NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
ședința Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare, care își desfășoară lucră
rile la New York, au luat 
reprezentanții U.R.S.S., 
Unite și Italiei. Delegatul 
N. Fedorenko, a insistat 
„inadmisibilitații de a se crea, sub 
orice formă, forțele nucleare multi
laterale și de a se acorda revanșar
zilor vest-germani accesul la arma 
nucleară". El a subliniat necesitatea 
de a se „discuta mai departe în co
misie problema încheierii unui a- 
cord privind interzicerea folosirii 
armei nucleare". Delegatul sovietic 
a propus comisiei să sprijine ideea 
convocării unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare, idee formulată 
de Conferința de la Cairo din oc
tombrie 1964. El a reafirmat spriji
nul țării sale față de propunerea 
R. P. Polone privind înghețarea 
înarmărilor nucleare în Europa cen
trală și convocarea unei consfătuiri 
a statelor europene pentru discuta
rea măsurilor de asigurare a secu
rității colective în Europa. Repre
zentantul sovietic a reafirmat, de 
asemenea, atitudinea pozitivă a 
U.R.S.S. față de propunerea R. P. 
Chineze privind convocarea unei 
consfătuiri a șefilor de state din în-

cuvîntul 
Statelor 

U.R.S.9., 
asupra

CAIRO 27. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Miercuri se întrunesc la Cairo re
prezentanții șefilor statelor arabe. Pe 
ordinea de zi figurează raportul se
cretarului general al Ligii arabe. 
Hassouna, privind măsurile adopta
te pentru îndeplinirea rezoluțiilor 
conferințelor arabe la nivel înalt de 
la Cairo și Alexandria din 1964. 
Potrivit părerii observatorilor, ceea 
ce va reține în mod deosebit aten
ția conferinței va fi atitudinea față 
de declarațiile de săptămîna trecută 
ale președintelui Tunisiei, Burghiba, 
care a preconizat recunoașterea Iz- 
raelului de către țările arabe și în
ceperea de tratative între cele două 
părți în legătură cu soarta refugia- 
ților palestinieni. în legătură cu a- 
ceasta, Sukeiri, președintele „Orga
nizației pentru eliberarea Palesti
nei", a pregătit un raport. După 
cît se pare, această chestiune va 
comporta ample discuții. Ziarul „Al 
Gumhuria" arată că pînă în pre
zent majoritatea țărilor arabe au 
luat într-un fel sau altul atitudine 
față de declarațiile președintelui 
Burghiba.

Pe de altă parte, la 27 aprilie, pe 
străzile capitalei tunisiene s-a des
fășurat o demonstrație în sprijinul 
propunerilor președintelui Burghi
ba. O altă problemă care va fi dis
cutată la Conferința reprezentanți
lor șefilor statelor arabe va fi și 
aceea a relațiilor arabo—vest-ger- 
mane. în sfîrșit, agenda mai cuprin
de și stabilirea datei viitoarei 
truniri a 
așteaptă

să aibă loc discuții, deoarece, după 
cum scria 
„Marocul, 
amînarea

revista „Rosa el Youssef". 
Tunisia și Libia au cerut 
sine die a conferinței".

★
27 (Agerpres). — Agenția 
anunțat la 27 aprilie că

CAIRO 
M.E.N. a 
guvernul R.A.U. a hotărît să reche
me ambasadorul său din Tunisia, ca 
urmare a recentei poziții adoptate 
de președintele Burghiba în proble
ma palestiniană.

NOTE

Fericirea... 
de a fi șomer

în- 
primilor miniștri arabi. Se 
ca și asupra acestui punct

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Consiliul 

Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare își continuă 
Reprezentanții mai multor țări, prin
tre care Ghana, Guineea, Irak, Fran
ța, R. P. Polonă, Tanzania, R.S.F. Iu
goslavia, au prezentat un proiect de 
rezoluție care cere ca sediul perma
nent al conferinței să fie stabilit în 
Europa, de preferință la Geneva. Sta
tele Unite și țările latino-americane 
doresc ca sediul conferinței să se afle 
la New York. Consiliul conferinței 
urmează să adopte o hotărîre în a- 
ceastă problemă pînă la sfîrșitul aces
tei săptămîni.

Conferinței 
comerț și 

lucrările.

MOSCOVA. La 27 aprilie Leonid 
Brejnev l-a primit pe Huari Boume
dienne, șeful delegației algeriene care 
se află în prezent la Moscova.

TEHERAN. Marți a început pro
cesul împotriva grupului de complo
tiști care l-au asasinat pe primul mi
nistru iranian, Hassan Aii Mansour, 
la 21 ianuarie 1965. Principalul acu
zat este Mohamed Bokharai, care a 
tras cîteva focuri de revolver îm
potriva premierului iranian. Procuro
rul Tribunalului militar a cerut pe
deapsa capitală pentru 13 acuzați.

CAIRO. La 27 aprilie au început 
la Cairo convorbirile între președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
și președintele Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser. După cum 
anunță agenția Taniug, în cadrul con
vorbirilor au fost discutate aspecte ale 
situației internaționale actuale.

PRAGA. între Cehoslovacia și Fin
landa a fost semnat un acord comer
cial pe anii 1965—1967. în baza a- 
cordului, Cehoslovacia va livra Fin
landei automobile, motociclete, pro
duse ale industriei chimice, textile, 
iar Finlanda va exporta în Ceho
slovacia celuloză, minereu de fier, 
cherestea, produse ale industriei chi
mice și produse agrare.

ROMA. Marți a sosit la Roma, în
tr-o vizită oficială de două zile, pri
mul ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson.

PEKIN. Agenția China Nouă 
nunță că la 27 aprilie o t.„.2 
război americană a 
teritoriale de la est 
peninsula Huanți, 
Fuțzian.

NEW YORK. La 
africane, ședința Consiliului de Secu
ritate în problema Rhodesiei de sud, 
care urma să aibă loc astăzi, a fost a- 
mînată pentru vineri.
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pătruns în apele 
de Bintan și de 
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cererea unor țări

LUXEMBURG. într-un raport al 
C.E.C.O. se arată că în primul tri
mestru al anului 1965 extracția de 
minereu de fier a scăzut în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut cu 3,3 la sută în R. F. Ger
mană, cu 22,1 la sută în Italia, cu 
17,6 la sută în Belgia și cu 1,6 la 
sută în Luxemburg.

BAGDAD. în capitala Irakului s-a 
deschis sesiunea Comitetului perma
nent al experților arabi în domeniul 
petrolului, la care participă reprezen
tanți ai Ligii Arabe, Iordaniei, Alge
riei, Marocului, Arabiei Saudite, Ira
kului, R.A.U., Libanului, Kuweitului 
și Libiei. Se vor discuta probleme 
privind crearea unei companii petro
liere arabe, organizarea unui institut 
arab pentru cercetarea problemelor 
petrolului și pentru pregătirea unei 
legi unice în legătură cu extracția și 
exploatarea petrolului.

SAIGON. Marți dimineața, în sala 
Palatului de Justiție din Saigon, a 
început procesul autorilor încercării 
nereușite de lovitură de stat din 19 
februarie a.c. Sînt acuzate 45 de per
soane în cea mai mare parte ofițeri 
dintre care numai 26 se găsesc în 
boxa acuzaților, restul sînt judecați 
în contumacie.

341 201 de oameni, cetățeni bri
tanici. sînt de cîtva timp îv, 
culmea fericirii. Asupra lor se 
exercită prima experiență de ev 
ducare estetică în masă în do'-* 
meniul mobilării interioarelor. 
Atîtea mii de cetățeni care nu 
vor mai suporta mobila încăr
cată, culorile reci, ferestrele 
mici... Numai linie simplă, mo
dernă, stilizată.

In vederea acestei adevărate 
opere de asanare a gustului pu
blicului au fost alocate fonduri 
publice.

Pe rînd, de la primul și pînă la 
cel din urmă din cei vizați, vor 
trece prin birouri în care vor 
domina tonurile pastel, atît de o- 
dihnitoare pentru ochi. Nu săli 
zugrăvite în culori cenușii care 
indispun. Totul să cheme la 
bună dispoziție, totul să fie lu
minos.

După ce vor admira încîntați 
pereții, își vor coborî privirea 
spre mobilierul nou instalat. Nu
mai aluminium și plastic, atît 
birourile cît și scaunele. O aten
ție specială se va acorda jocului 
de culori, în funcție de plasarea 
încăperii față de sursa exterioare’ 
de lumină.

Optimiști, în starea de enforîle, 
care ți-o creează o ambianță plă
cută, se vor îndrepta spre casele 
lor. Oare acolo nu se va schimba 
nimic ? Grija față de ei se mani
festă și acolo. Pentru a păstra 
reflexul format, corespondența 
oficială va fi expediată la domi
ciliu în plicuri avînd culori vii, 
atrăgătoare.

Aceste măsuri sînt destinate 
celor 341 201 de șomeri din An
glia. Birourile care vor fi renova
te, pentru a crea iluzia vieții în 
roz, sînt cele de ajutor pentru 
șomeri. Iar plicurile atrăgătoare 
vor conține alocația de șomaj.

Nu este vorba în toate acestea 
de încă o mostră a umorului en
glez, ci de programul expus în 
Camera Comunelor de ministrul 
muncii, Ray Gunter, așa cum l-au 
reprodus, nu fără ironie britani
că, cotidienele londoneze.

Sergiu BRAND j
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