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Siderurgiștii hunedoreni desfășoa
ră o însuflețită întrecere pentru 
sporirea producției de metal șl îm
bunătățirea calității oțelului și lami
natelor. Ei îșl îndeplinesc cu succes 
sarcinile de plan și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă pentru 
etapa pînă la 1 Mai. De la începu
tul anului și pînă acum Hunedoara 
a realizat peste plan 2 300 tone de 
cocs metalurgic, 22 723 tone de mi
nereu aglomerat, 29 330 tone de fon
tă, 14 700 tone de oțel Martin și e- 
lectric și 26 751 tone de laminate. 
Combinatul siderurgic a obținut în 
acest timp o producție marfă supli
mentară în valoare de 46,4 milioane 
lei. La prețul de cost economiile în
trec pînă acum cifra de 11 milioane 
de lei.

Hotărîrea cu privire la convocarea 
celui de-al IV-lea Congres al parti
dului a dat întrecerii siderurgiștilor 
un avînt sporit. Ei au analizat mul
tilateral posibilitățile și rezervele in
terne existente și și-au propus ca în 
cinstea acestui important eveniment 
să depășească, pînă la 1 iulie, pla
nul la producția globală cu 22 mi
lioane de lei, la producția marfă cu 
54 milioane de lei, să sporească 
productivitatea muncii cu 0,8 la sută, 
să realizeze economii la prețul de 
.-rost în valoare de 14 milioane de lei 
și să obțină beneficii peste plan de 
500 000 de lei.

în cadrul consfătuirilor de produc
ție, care au avut loc în aceste zile,

siderurgiștii au stabilit sarcini con
crete pentru fiecare secție. Furnaliș- 
tii Ilie Mîtcă, Alexandru Olaru, Ni- 
colae Mărculescu, vorbind în nume
le colectivelor lor, s-au angajat sâ 
realizeze pînă la 1 iulie, peste plan, 
35 000 de tone de fontă, să reducă 
consumul de cocs cu 30 kg pe tona 
de fontă și procentul de declasate 
cu 10 la sută. Oțelarii Pavel Hangan, 
Ilie Bleotu, Alexandru Nojogan și 
Florian Haiduc au arătat că oțelarii 
vor produce în plus 17 000 de tone 
de oțel Martin și electric ; se va per
fecționa tehnologia de elaborare a 
oțelului pentru rulmenți, țagle, țevi, 
osii de vagoane, sape cu role pentru 
foraj ; se vor elabora noi mărci de 
oțeluri înalt și slab aliate sau oțeluri 
carbon de calitate pentru construcția 
de mașini.

Pentru sectorul de laminoare se 
prevede : depășirea planului de pro
ducție cu încă 10 000 de tone de 
blumuri, țagle, profile, benzi și sîr- 
mă ; asimilarea unei largi game di
mensionale de profile ; extinderea 
laminării la toleranțe negative și îm
bunătățirea calității laminatelor.

Realizările înscrise pînă acum pe 
graficele întrecerii sînt o dovadă 
grăitoare a hotărîrii siderurgiștilor 
hunedoreni de a da în cinstea Con
gresului partidului metal mai mult, 
de calitate superioară.

Laurențlu VISKI 
coresp. „Scînteii"

SUCEAVA (coresp. „Scînteii'1). — 
Colectivul Combinatului de celu
loză și hîrtie din Suceava și-a în
deplinit planul la producția globa
lă și la producția marfă pe 
primele patru luni ale anului 
cu 4 zile mai devreme. Con
comitent, au fost realizate și anga
jamentele luate în întrecerea socia
listă pentru etapa pînă la 1 Mai. Va
loarea producției globale dată peste 
plan se ridică la 1477 000 lei, iar a 
producției marfă — la 2 100 000 lei. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
2,3 la sută față de prevederi și s-au 
realizat economii suplimentare prin 
reducerea prețului de cost de 727 000 
lei.

Analizînd în consfătuirile de pro
ducție posibilitățile existente în în
treprindere, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de aici și-au exprimat 
hotărîrea de a întîmpina cel de-al 
IV-lea Congres al partidului cu noi 
succese în muncă. Ei și-au pro
pus ca pînă la 1 iulie să obțină 
o depășire a planului la producția 
globală de 2 500 000 lei, la producția 
marfă — de 3 000 000 lei, să realizeze 
economii suplimentare la prețul de 
cost de 800 000 lei și beneficii peste 
plan de 1 milion lei. Totodată, colec
tivul combinatului și-a prevăzut ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să depășească 
planul la producția globală cu 5 mi
lioane lei, față de 4 200 000 lei cît 
prevedea angajamentul inițial, iar 
la producția marfă — cu 5 500 000 
lei, față de 1 200 000 lei. Se vor 
obține economii suplimentare 
1 600 000 lei față de 1 100 000 lei 
prevedea angajamentul luat la 
ceputul anului și 2 milioane 
beneficii peste plan.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Son
dorii de la Întreprinderea de foraj Cra
iova au raportat că și-au depășit an
gajamentele luate în întrecerea socia
listă pentru etapa pînă la 1 Mai. „In 
angajamentele luate — ne spune ing. 
Leontin Măciucă, directorul întreprinde
rii — noi am prevăzut să forăm peste 
sarcinile de plan 1 800 m. Dar, pe par
curs, colectivul nostru a scos la iveală 
importante rezerve interne care, puse în 
valoare, ne-au dat posibilitatea să ne 
depășim angajamentul luat. Exfinzînd fo
losirea turbinei la peste 70 la sută din 
totalul lucrărilor de foraj, urmărind zil
nic producția pe bază de grafice, stabi
lite pe sonde și operajii, brigăzile reu
șesc să utilizeze mai bine capacitatea 
instalațiilor de foraj. Durata de săpare 
a unei sonde la adincimea de 2 500 m 
a fost astfel micșorată cu peste 50 de 
zile față de media înregistrată de în
treprindere în 1963“.

Pe agenda întrecerii socialiste, son
dorii acestei întreprinderi au înscris pînă 
acum 4 000 m forați peste plan.

Colectivul Atelierelor „9 Mal” din 
Capitală produce utilaj de con
strucții. în fotografie : muncitori 
din secția a IlI-a montaj — (în 
stînga) Vasile Dinu, lăcătuș, (în 
mijloc) Petre Șoimâreanu, lăcă
tuș montor. Alexandru Popa, șef 
de atelier montaj, 
Cucu, șef de brigadă, (în 

Nicolae Cămășoiu, 
electric

Foto : Gh.

Constantin 
dreap- 
sudor

Tuburi pentru Iluminat electric 
produse de fabrica „Electrofar"

Primul meu re
portaj (rog a mi se 
Ierta confesiunile) 
l-am scris despre 
un tînăr. Era secretar 
tr-un sat din raionul Tîrgu Frumos. 
In vîrstă de 26 de ani, era acest 
bărbat un munte de om, cu părul 
galben și pu ochii albaștri, cumse
cade și liniștit, cu mișcări puține, 
oarecum timid. îmi amintesc că 
noaptea, după ce s-a terminat o 
ședință Ia care am asistat împreu
nă, m-a invitat la el acasă să iau 
masa. Am mers prin niște noroaie 
imense (el din cînd în cînd mă lua 
la subsuoară) și am ajuns pe o 
coastă, unde se afla casa lui. îna
inte de a intra în curte, omul mi-a 
cerut să-1 iert pentru încăperea mo
destă. Casa era într-adevăr modes
tă, era de fapt un șopron. Casa lui 
adevărată, pe care o ridicase cu 
mîinile lui, arsese într-o noapte, de 
la șomoiogul de cîlți înmuiat cu gaz 
al unui dușman al satului, unul 
care se jurase pe viața lui că va 
face prăpăd dacă în fruntea gos
podăriei colective înființate atunci 
va fi aleasă o femeie (era a doua 
femeie președintă de gospodărie 
colectivă după Maria Zidaru). Co
lectiviștii au ales-o pe acea femeie, 
la propunerea secretarului de par
tid cu părul galben și ochii albaș
tri, iar în noaptea următoare casa 
Iui a ars pînă la temelie. Din a- 
ceastă pricină locuia, împreună cu 
cinci copii într-un șopron, (nu avea 
să stea prea mult acolo, pentru că 
în două săptămîni satul întreg — 
colectiviștii și cei care erau încă 
individuali — a venit să-1 ajute 
să-și facă o casă nouă, fiecare a- 
ducînd o seîndură sau o grindă). 
Dimineața, cînd ne-am despărțit, 
secretarul mi-a spus, ca să-mi spul
bere dintr-un singur cuvînt melodra
ma care tremura în cuvintele mele: 
„lasă, bre, c-o să fie bine”.

Pe vremea aceea eram adoles
cent și am scris reportajul cu la
crimi în ochi. Era primul comunist 
despre care scriam. Am început de 
atunci să-i întîlnesc alergînd pe 
toate coclaurile țării, pe cei care 
erau prima generație ce trăia cu 
întreaga frumusețe și puritate a a- 
nilor săi tineri, sub soarele socia
lismului. I-am văzut cum intrau în 
istorie, devenind eroi fără să știe,

de

Stațiunea centrală do apicultură și 
sericicultură de lcs Băneasa. Se con

trolează familiile de albine
Foto : M. Cioc

Au terminat
semănatul
porumbului

BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii”). 
Mecanizatorii din S.M.T. și mem
brii cooperativelor agricole de 
producție din regiunea București au 
semănat pînă în seara zilei de 27 
aprilie 346 000 ha, adică 95,3 la sută 
din suprafața planificată. Cooperati
vele agricole din raioanele Alexan
dria, Drăgănești-Vlașca, Urziceni și 
Giurgiu au încheiat această impor
tantă lucrare.

★

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
Unitățile agricole din raionul Negru 
Vodă, precum și cele care aparțin 
de orașul Constanța, au terminat 
primele pe regiune semănatul po
rumbului. Mult avansate sînt și 
gospodăriile agricole de stat și coo
perativele agricole de producție din 
raioanele Istria și Hîrșova. Pînă in 
seara zilei de 27 aprilie în regiunea 
Dobrogea au fost însămînțate peste 
142 000 hectare cu porumb.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In regiunea Ploiești au fost însămîn
țate cu porumb aproape 120 000 hec
tare, reprezentînd 78 la sută din 
suprafața prevăzută. In raioanele 
Mizil și Ploiești, însămînțatul po
rumbului s-a terminat.

★

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri după-amiază s-a terminat semă
natul porumbului și pe ogoarele ra
ionului Făurei, regiunea Galați.

arzînd cu întreaga 
lor ființă în roșia 
viitoare a steagu
lui partidului. Aș 

vrea să-mi amintesc despre toți (la 
treizeci de ani sîntem năpădiți de 
atîtea amintiri frumoase 1), dar n-am 
să pot scrie decît despre cei cu 
biografii mal deosebite.

Pe vremea cînd se construia Uzi
na cocso-chimică de la Hunedoara 
și se ridicau unele dintre gigantice
le furnale care produc astăzi metal 
de mulți ani, era comandantul tabe
rei de brigadieri un tînăr care azi 
are o muncă de răspundere într-un 
minister. Pe omul acesta, (eram re
porter la ziarul de șantier), îl urmă
ream obsedat de gîndul de a scrie 
despre el, mă fascina prin felul lui 
cu totul deosebit de a-și arăta dra
gostea față de oameni. Locuiam în 
aceeași baracă cu el (barăcile se 
înșirau pe locul unde se află azi 
superbul oraș „O. M." din Hunedoa
ra) și eram uluit (și continui să fiu 
și azi 
dormea 
sfîrșea 
ședința 
raită prin tabără ca să vadă cum 
dorm băieții. Mă țineam după el. Pe 
Ia trei se vîra în cameră ,pentru ca 
peste o jumătate de oră să-1 văd 
ieșind și pornind misterios pe o po
tecă. Plecam tiptil după el. Unde 
credeți că se ducea ? Pe șantier. Era 
o brigadă a unui moldovean care 
pierduse steagul de fruntașă șl care 
ieșea pe la ora trei la lucru, să fure 
nu știu cîte procente brigăzii din 
Craiova care le luase trofeul. Cînd 
se apropia comandantul la 
două sute de metri de șantier 
auzea un fluierat scurt (silueta lui 
masivă nu putea fi confundată) și 
toți moldovenii dispăreau ca potîr- 
nichile. Sigur că nu mai e cazul să 
vă spun că băieții aceștia lucrau 
voluntar și că plecau acasă (cei mai 
mulți rămîneau pe șantier și se ca
lificau) cu o simplă insignă de bri
gadier ca răsplată concretă. Ei nu 
știau ce înseamnă eroism, ei răs- 
punseseră la o chemare a partidu
lui, cu întreaga credință a tinereții 
lor. Ei știau și credeau că tot ceea 
ce fac este pentru țara lor, pentru 
un viitor care se vedea cu ochiul 
liber, aproape de ei — așa le spu
sese partidul — și așa a fost. După 
un asemenea ideal tînjiseră multe 
generații tinere ale acestei țări, cu 
visurile acoperite în mucegai și silă, 
dar fericirea de a-1 fi găsit o cu
noștea numai generația mea — veș
nică și fierbinte recunoștință celor 
care au născut această sublimă 
realitate, solidă rampă de lansare, 
de pe care toate năzuințele noastre 
au fulgerat victorioase spre înălțimi.

Trec mai departe și vă povestesc 
că acum vreo șapte ani l-am cu
noscut într-un sat din raionul Filiași 
pe un tînăr mărunțel care era secre
tar de U.T.M. Băiatul acesta era atît 
de frumos și fizicește și sufletește, 
îneît un poet tînăr cu care eram a- 
tunci în sat zicea că nu se poate 
scrie literatură despre un asemenea 
om, pentru că e încredibil. El se în
scrisese în gospodărie printre pri
mii din sat, nu lipsise de ani de zile 
nici măcar o zi de Ia treabă, mun
ca de organizație mergea ca ceasul, 
făcuse cu utemiștii o faptă de ero
ism lucrînd o zi și o noapte la sal
varea unor terenuri de la inundația 
Jiului și se hotărîse să urmeze liceul, 
pentru a putea apoi urma agrono
mia, ca să vină inginer agronom în 
sat. Sediul organizației U.T.M. era 
plin cu „Geografii” și „Fizici" (m-a 
rugat să-i trimit o „Chimie" de la 
București), secretarul de partid era 
nespus de mîndru de el și-l „ve
dea" viitor președinte. Nici pînă în 
ziua de azi nu știu de ce poetul 
acela credea că tînărul despre care 
e vorba e prea frumos și, de aceea, 
incredibil pentru literatură.

Ion BÂIEȘU

da partid în-

uluit) de faptul că nu 
aproape deloc. După ce 
pe la unu-două noaptea 
de comandament trăgea o

vreo 
se

Vințilă
din Capitalâ

Regiunea
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IN OBIECTIV: RECOLTA 1965

Situația însămînțăril porumbului

Ritm intens in
In toate regiunile țării au fost 

intensificate lucrările agricole. 
Din evidența cu privire la mer
sul acestor lucrări rezultă că 
pînă la 28 aprilie sfecla de za
hăr și floarea-soarelui au fost 
însămînțate pe 95 la sută și res
pectiv 92 la sută, iar cartofii pe 
65 la sută din suprafețe.

La sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui au rămas de însămînțat 
suprafețe mai mari în 
Suceava și Iași. La 
cartofilor se realizează 
ritm nesatisfăcător în 
Suceava, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Iași și Bacăii.

In cooperativele agricole de 
producție din regiunea București

regiunile 
plantatul 
încă un 

regiunile

L/-6ENDA

la data de 28 aprilie 1965

toate regiunile!
semănatul 
terminate, 
brogea și Ploiești, unitățile agri
cole socialiste au realizat aproa
pe 80 la sută. în ultimele zile, 
ritmul semănatului a fost mai 
intens și în regiunile Galați, Ba
nat, Oltenia, Crișana și altele. 
Semănatul porumbului continuă 
să se desfășoare încă sub posibi
lități în regiunile Iași, Suceava, 
Maramureș, Hunedoara.

Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă să se urmă
rească în continuare starea tere
nului și imediat ce se creează 
condiții chiar pe porțiuni de tar
lale să se lucreze la semănat cu 
toate forțele existente.

porumbului este pe 
iar în regiunile Do-

(Continuare în pag. Il-a)

Nu mai e timp de așteptat
în regiunea Crișana, datorită con

dițiilor climaterice favorabile, lu
crările agricole de primăvară au în
ceput mai devreme decît în alte 
regiuni ale țării. Acest lucru a per
mis unităților agricole socialiste să 
însămînțeze, într-un ritm mai in
tens, culturile din epoca I, lucrare 
care, cu unele excepții, a fost ter
minată. începînd însă cu a doua ju
mătate a lunii aprilie timpul a de
venit instabil, stînjenind însămînța- 
rea porumbului, cultură care în re
giune ocupă o suprafață de circa 
150 000 hectare.

Acolo unde s-a folosit fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru, suprafe
țele însămînțate cu porumb au con
tinuat să crească. Este semnificativ 
exemplul cooperativei agricole din 
Vaida, raionul Oradea. Inginerul a- 
gronom Iuliu Deac a identificat te
renurile mai zvîntate și în cîteva 
zile s-a terminat însămînțatul po
rumbului pe întreaga suprafață pre
văzută. Bine s-a organizat munca 
și în numeroase cooperative agricole 
din raioanele Marghita, Șimleu și 
altele unde semănatul porumbului 
s-a desfășurat într-un ritm viu și la 
un nivel agrotehnic superior.

în ultimele 3 zile, în regiunea 
Crișana vremea a fost frumoasă. 
Luni 26 aprilie în raioanele Oradea 
și Marghita se lucra de zor la se
mănatul porumbului și plantatul 
cartofilor. La cooperativele agrico
le de producție din Ciuhoiu, Feger-

nic, Sîntimbreu, Sălard, mecaniza
torii de la S.M.T. Episcopia Biho
rului și Săcuenj ieșiseră la cîmp 
încă din zorii zilei. Pînă seara, la 
cooperativa agricolă din Fegernic 
s-au însămînțat 100 ha cu porumb 
din cele 320 ha. Și la cooperativele 
agricole din Roșiori, Mihai Bravu, 
Diosig și altele există preocuparea 
pentru grăbirea semănatului. Pînă 
luni seara la cooperativa din Ro
șiori s-au semănat 75 hectare din 
cele 300 hectare prevăzute a fi cul
tivate. Dar la Roșiori ca și la Mihai 
Bravu semănatul porumbului putea 
să se 
mari 
dacă 
deau 
cinii
locuri se manifestă delăsare. După 
3 zile ploioase timpul a devenit 
favorabil. Cu toate acestea pe 
tarlaua de 75 hectare, bine zvîntată, 
a cooperativei agricole din Biharia, 
două din cele 6 tractoare
S.M.T. Episcopia Bihorului au aș
teptat pînă aproape de amiază ca 
să înceapă lucrul, deoarece au trebuit 
reglate mașinile. De ce nu s-a făcut 
acest lucru din timp? Astfel se pu
teau însămînța multe hectare în 
plus. La ora prînzului, la coopera
tiva din Tămășeu erau „aliniate" 4 
tractoare iar unele erau plecate la

facă pe suprafețe mult mai 
sau să fie chiar terminat, 
cooperatorii de aici dove- 
aceeași sîrguință ca și ve- 
lor din Vaida. Și în alte

de la

S.M.T. Episcopia Bihorului pentru... 
reparații. în loc să discuiască și să 
semene pe terenurile zvîntate, trac
toarele au stat toată ziua nemișca
te în așteptarea unor zile mai căl
duroase. De altfel, pînă luni seara, 
în 13 cooperative agricole din raio
nul Oradea, printre care Chijic, Al- 
parea, Nojorid, Mierlău, Lăzăreni 
nici nu începuse încă semănatul po
rumbului. Așa se face că în coope
rativele agricole din raionul Oradea, 
pînă la aceeași dată, din cele a- 
proape 20 000 hectare s-au însămîn- 
țat cu porumb numai 1 705 hectare.

în raionul Marghita situația este 
ceva mai bună. Trebuie spus 
însă că și aici sînt unități, prin
tre care cele din Mișca, Petreu, Chi- 
raleu, Resighea, Bale, Suplac, Abră- 
muți etc., unde semănatul porum
bului se tărăgănează.

Suprafețe foarte mici cu porumb 
s-au semănat și în raioanele Sa- 
lonta, Criș, Ineu. Și mai slab stau 
lucrările în unitățile trustului re
gional Gostat unde s-au semănat 
doar 10,6 la sută din suprafețele pre
văzute. Pînă în seara zilei de 27 
aprilie în regiunea Crișana s-au în
sămînțat circa 21 000 hectare cu po
rumb reprezentînd doar 15 la sută 
din suprafața planificată.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"
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La ziarul la care am lucrat 
pînă de curînd au venit cu ani în 
urmă două scrisori : una din Baia 
Mare șl 
Mare, la 
talurgic 
Dej", un 
tă de eroism, salvînd un 
tor de topit plumbul la care 
produsese o avarie neașteptată. 
M-am dus să-l cunosc și mi-amin- 
tesc că am stat de vorbă într-o 
înserare, în curtea casei lui. Ne
vasta îi născuse chiar atunci, în 
ziua în care săvîrșise el acel act 
(e o coincidență, nu fac caz de 
ea) și de aceea m-a rugat foarte 
mult să nu scriu despre el, ca să 
nu afle nevasta că și-a riscat 
viața. Nu era vorba de paradă, 
omul acela era un băiat simplu, 
nici măcar nu fusese răsplătit 
pentru fapta Iul. (Cînd l-am între
bat cum de nu t s-a dat o primă 
specială, m-a întrebat surprins : 
pentru ce să-i dea primă ? Dacă 
el era acolo, de serviciu la cuptor, 
normal era ca el să sară și să 
salveze, pentru ce să i se dea o 
primă ?).

De la Baia Mare m-am dus Ia 
Teliuc ca să-l cunosc pe un bă
iat de 22 de ani care lucrase sus 
pe funicular, la 80 de metri înăl
țime, pe un ger cumplit (un alt 
Iacob Onlsia al Iul Geo Bogza) 
ca să repare o avarie Nu era un 
lucru simplu : furnallștii din Hu
nedoara nu-și puteau face planul 
dacă nu aveau minereu, oțelarii 
nu aveau ce pune în cuptoare. 
Maiștrii dăduseră alarma, pleca
seră mașini după ingineri pe a- 
casă. pe la mecanicii de revizie 
cei mai pricepuți, dar tîndrul a- 
cesta, un mutulac de la care nu 
se putea scoate un cuvînt s-a ur
cat sus pe stîlpul de metal, fără 
să mai aștepte pe nimeni, a por
nit-o pe cablu, agățat ca o gori
lă, a ajuns la locul cu pricina și 
a început reparația. Au sosit re
pede inginerii, directorul, maiștrii, 
lăcătușii, i-au strigat să coboa
re, dar el tăcea și lucra. Cînd 
s-a enervat, a cerut să i se adu
că niște material, i s-a trimis pe 
celălalt cablu, el s-a agățat de 
acest cablu, cablu) a căzut cu 
el vreo zece metri, dar prin exten
sie și-a revenit și s-a prins de 
celălalt cablu, apoi și-a văzut de 
treabă pînă la sfîrșit. Am stat cu 
el de vorbă (l-am găsit la o nun
tă, era „ajutor de ginertcă") dar 
n-am putut să scot de la el 
mic, chiar taică-su mi-a zis că 
e posibil : „nu știu, domnule, 
e în capul lui, tace de parcă 
plăti taxă pe vorbe'

Despre cine aș putea să mai 
vorbesc ? Despre tinerii care au 
ridicat digul din Balta Dunării, di
gul care ocrotește cîteva mii 
hectare de aur ce au adus 
colte fabuloase gospodăriei 
stat din Pietroiu. Treaba s-a 
cut într-o toamnă și vă dau 
singur amănunt 1 brigada de ute- 
miști din comuna Cocargeaua își 
făcuse norma și trebuia să plece 
acasă, era rîndul altei brigăzi 
din aceeași comună In fruntea 
celor două brigăzi se aflau 
veri. In ztua respectivă vine 
gada cea nouă ca să ia locul 
găzii celei vechi. Cei vechi 
voiau să plece : era frumos pe 
șantier, era distracție, responsa
bilul cultural merita făcut director 
la estradă, în fiecare seară băie
ților nu le venea să se culce — 
acesta era unul dintre motive. 
Brigada cea nouă trebuia însă 
musai să plece pentru că nu era 
loc în dormitoare pentru cei noi. 
Vărul cu brigada cea nouă 
zis 
nu 
nu 
ce 
rei 
să 
de la ziar.

Am scris ou ani 
articol intitulat (nu pretind nimă
nui să-și aducă aminte de el) 
„Cum ați fi procedat ?" Era vorba

alta din Teliuc In Baia 
Combinatul chimico-me- 
„Gheorghe Gheorghiu- 
tînăr săvîrșise o fap- 

cup- 
se

ni- 
nu 
ce 
ar

de 
re
de 
fă- 
un

doi 
bri- 
bri- 
nu

i-a 
vărului celălalt : „Vere, dacă 
pleci, să fiu al dracului dacă 
te bat 1" Și l-a și ars una, ceea 
a făcut pe responsabilul tabe- 
să lase afacerea 
nu aflăm despre

moartă, ca 
ea noi, cei

în urmă un

despre un învățător din Apuseni, 
B. Ion, care s-a întors după ter
minarea școlii în satul lui. un sat 
foarte mic, așezat pe o coastă de 
deal. Tînărul învățător s-a pus 
imediat pe treabă și, în cîteva 
luni, a ridicat. împreună cu toți 
oamenii din sat, o școală nouă. 
Era deputat comunal. proaspăt 
candidat de partid, toți oamenii 
se mîndreau cu el Tocmai a- 
tunci, logodnica lui, cu care fuse
se coleg de școală pedagogică, 
s-a săturat brusc de viața rurală 
și i-a gerut imperios să plece la 
oraș, adică la Cluj. El nu a putut 
să plece, nu a putut din toate mo
tivele spuse mai 
definitiv de satul 
tut să plece și să 
ochii oamenilor.
care el o iubea din adolescență, 
l-a părăsit fără prea multe vor
be Pe adresa lui au venit cîteva 
mii de scrisori din toată țara : e- 
rau cîteva mii de prieteni necu
noscut! care i-au mărturisit cu 
mîna pe inimă: „Nu fi trist, și noi 
am fi procedat la fel".

Pe Ștefan Tripșa l-am cunoscut 
cu adevărat într-o seară cînd, 
după ce l-am asistat o zi întrea
gă în oțelăria Combinatului si
derurgic din Hunedoara în timp 
ce dirija ca un artist, fără gesturi 
expansive, orbitoarea simfonie a 
nașterii unei șarje, am mers de 
am băut o bere Cu acest prilej 
mi-a povestit un episod din viața 
sa după care rîvneam foarte mult: 
experiența lui încununată cu suc
ces. experiență care a însemnat 
o etapă nouă, revoluționară, în 
repararea cuptoarelor de oțel în 
țara noastră. Tripșa are un obi
cei. pe care nu l-am mai întîlnit 
pînă acum mi-a dictat tot ce tre
buia scris, ca omul care se „prăji
se" cu gafele, cu lipsa de atenție și 
cu schilodirea cuvintelor tehnice 
de către reporteri După ce am 
terminat, a verificat notițele și 
s-a declarat mulțumit. Apoi mi-a 
spus un amănunt pe care m-a o- 
bligat să nu-1 public : în timpul 
experienței respective el a stat în 
oțelărie patru zile și patru nopți, 
ațipind doar cîteva ceasuri cu 
capul pe o masă Oamenii doar 
că nu l-au împins cu forța afară 
din oțelărie, dar el n-a vrut, n-a 
putut să plece, știa că chiar dacă 
merge acasă tot n-o să 
dormi, destinul lui 
în acele clipe una 
țelului.

Aș mai avea să 
memorie și să transcriu multe alte 
fapte ale unor tineri. Bunăoară 
biografia lui ton Ilea, care, la 25 
de ani, proaspăt absolvent a! Po
litehnicii, era director al șantieru
lui din Roznov, la 27 director al 
complexului de șantiere de pe 
valea Trotușulul, iar acum direc
tor al marelui șantier al Combina
tului chimic de la Craiova, 
vîrsta e aici senzațională, 
pacitatea unui om. a unui 
comunist (nu pot scăpa 
„amănunt") de a se dărui 
lănțuit, cu tot ce are în el, 
curajul și știința lui, în slujba u- 
nei cauze, a unui ideal. Pentru 
că e vorba, ca să fac o încheie
re a acestor rînduri. de desăvîr- 
șita osmoză care s-a produs în
tre idealurile acestei generații, ale 
acestui „minunat tineret 
numit partidul, și idealurile 
te de către partidul clasei 
citoare. A avea sau nu un 
este chezășia împlinirii sau 
plinirii unei generații. -Generația 
mea a primit, prima în Istoria ge
nerațiilor acestei țări, un ideal 
care l-a înălțat fruntea și t-a în
tins aripile pentru zbor întins. E 
un ideal care cuprinde fericirea 
țării, 
neri, 
ment 
a te 
a ști 
aparține 
timentul 
profund 
profund 
de dragoste, sentimentul matern 
sau sentimentul mării șl al cîm- 
piel.

sus. Era legat 
lui. n-ar fi pu
se uite apoi în 
Logodnica, pe

poată 
individual era 
cu destinul o-

răscolesc prin

că

Cînd trenul se îndrepta
spre Timiș

Intr-o noapte, revizorul de cale 
Nicolae ~ '
Predeal, verifica atent instalațiile 
de cale ferată. însoțit de lumina 
felinarului, mergea pe firul căii, 
spre a se convinge că totul este în 
ordine. La km 146 + 480 s-a oprit. 
Șina era ruptă. Instinctiv s-a uitat 
la ceas. Curînd avea să sosească 
trenul accelerat nr. 405, Bucu
rești — Baia Mare. Cum să-l a- 
nunțe pe mecanic să oprească la 
timp ? A alergat într-un suflet în 
direcția din care urma să vină ac
celeratul. A pus capse pocnitoare 
pe linie, apoi a continuat să fugă 
înaintea trenului, dînd semnale 
mecanicului. Trenul se apropia în 
plină viteză. Dar semnalele au fost 
interceptate și trenul a oprit. în
dată, revizorul s-a dus la primul 
canton și a comunicat impiegatu
lui de mișcare din stația Predeal 
cele intîmplate. Acceleratul și-a 
continuat drumul pe o altă linie.

Nicolae Marin, ajutat de mun
citorii de la întreținere, a reparat

Marin, de la districtul 1

•W

București : Pe magistrala Nord-Sud
Foto : Gh. Vințili

Nu 
ci ca- 

tinăr 
acest 
dez- 

cu tot

cum l-a 
făurt- 
mun- 
tdeal 
neîm-

noi, cei ti- 
mare senti- 
bucuriei de 
crescut, de

a poporului. în 
s-a născut acel 
al încrederii, al 
vedea ocrotit șl

tot ceea ce săvîrșești îți 
ție și urmașilor tăi, sen- 
patriei, un 
omenesc, 

omenesc e

sentiment 
așa cum 
sentimentul

Prevenirea accidentelor 
și intoxicațiilor la copiiH K

Cauzele accidentelor și intoxica
țiilor la copii sînt numeroase. De 
obicei acestea se grupează, ca 
frecvență, în mai multe categorii.

Accidentele „de casă", determi
nate de arsuri, fie cu lichide fier
binți, fie cu focul sau cu lichide și 
materiale inflamabile lăsate la înde- 
mîna copilului. Altele sînt produse 
de „curentarea" la instalațiile și a- 
paratele electrice prost izolate sau 
cu defecte. Frecvente sînt și acciden
tele legate de ingerarea unor sub
stanțe și produse chimice de uz cas- 
nic-menajer (sodă caustică, insecti- 
cite, raticide, petrol, benzină, naftali
nă etc.), sau unor medicamente folo
site de adulți, luate de copii în can
tități mari. Accidente cu urmări 
grave sînt și căderile sugarilor și 
copiilor mici din pat ; ele pot consti
tui, în unele împrejurări, 
epilepsie.

Accidentele de stradă 
semenea, frecvente ; în 
fracturi ale membrelor, ele pot de
termina rupturi ale unor organe in
terne (ficat, splină ș.a.). Alte acci
dente pot avea loc în școli, deter
minate de copiii nedisciplinați care 
pot suferi ei înșiși accidente sau le 
pot provoca colegilor lor.

Alte accidente sînt produse de 
căderile de la înălțime — din pom, 
de pe stîlpi, sau de la ferestre și 
balcoane. Și electrocutarea — prin 
atingerea firelor electrice căzute pe 
pămînt, sau prin cățărarea pe stîlpii 
rețelei electrice și atingerea firelor 
— este deosebit de gravă.

Accidentele se produc în general 
la copiii care devin neatenți din 
cauza oboselii sau ca urmare a 
slăbiciunii determinate de stări de 
boală prelungite sau grave ; de a- 
semenea, la cei cu anumite defec
țiuni fizice sau care urmează anu
mite tratamente cu medicamente 
care le determină o stare în care 
atenția lor este diminuată.

Prevenirea tuturor acestor acci-

o cauză

sînt, de 
afară

de

a- 
de

1
dente — ca și a altora care nu au 
tost menționate — este totdeauna 
posibilă dacă copiii sînt strict su- 
pravegheați, în tot locul și în tot 
momentul, de părinți, familie și edu
catori. și dacă se îndepărtează din 
calea lor posibilitățile de acciden
tare și de intoxicații accidentale, 
dacă li se face educația necesară 
în acest sens. De aceea este bine, 
ca părinții, pe lîngă supravegherea 
strictă, să creeze copilului preocu
pări care să nu constituie pericole 
pentru el , să-l lase să-și îmbogă
țească experiența, să-l deprindă 
să vegheze el însuși la propria sa 
securitate. în același timp copiii 
trebuie să fie învățați să cunoască 
regulile de circulație și, în general, 
să recunoască și să prevină ei în
șiși accidentele. Aceste măsuri au 
cel puțin aceeași valoare în preve
nirea accidentelor ca și vaccinările 
în prevenirea bolilor infecțioase.

Un accident oricît de grav poate 
fi mai ușor de suportat, mai ușor de 
tratat și cu mai multe șanse de 
vindecare dacă 
dă este mai rapid, 
este însă necesar 
adulții să păstreze 
copilului accidentat, 
ei înșiși primul ajutor și să se a- 
nunțe imediat medicul.

Este necesar ca părinții să cu
noască tot ce trebuie și ce pot să 
facă ei ca prim ajutor în caz de 
accident sau intoxicație. Este bine, 
de asemenea, ca în orice casă să 
se afle la îndemînă o „trusă" de 
prim ajutor. In sfîrșit, trebuie știut că, 
chiar dacă copilul pare să-și fi re
venit singur sau cu ajutorul părin
ților, totuși el trebuie dus cît mai 
curînd la medic, căci părinții nici
odată nu pot sa aprecieze ce urmări 
poate avea accidentul suferit.

Conf. dr. V. PETRESCU-COMAN 
director al Spitalului de copii 
„Gr. Alexandrescu'‘-București

ajutorul ce i se 
Pentru aceasta 
ca părinții sau 
calmul în fața 
să știe să dea

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet : Evghenii 

Onegliin - (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Prințesa circului — (orele 
19,30). Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Vizita bătrînci doamne 
— (orele 19,30), (sala Studio) : tima d£
sub ulmi - (orele 19,30). Teatrali de Co
medie : Șeful sectorului suflete — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Sfinta Ioana — (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Intrigă și 
iubire — (orele 19.30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Colombe — 
(orele 19,30), (sala Studio) : Zizi și... for
mula ei de viață — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Paharul cu apă — 
(orele 19,30) Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea“ (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Noaptea la drumul mare — (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. ;G) : Doi 
pe un balansoar — (orele 19,30). Palatul 
Pionierilor : Vulpile (spectacol prezentat 
de Teatru) Mic - orele 19.30). Teatrul 
„Ion Creangă" (Str. Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Un vis vesel — (orele 16), N-ați 
văzut dv. un tată ? — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat • Croitorul fermecat — 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică .,1. L. Cara- 
glale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9): Năzdră
vanul occidentului — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Katia și crocodilul — (orele 15 și 
orele 17) Te.atrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei — 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) . O carte despre 
frumusețe — (orele 20). Circul de stat : 
Aii Baba și cei 40 de... acrobați — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE

Aprozarul este o unitate1

comercială de tip infe rior ?
De la prima oră a dimineții și 

pînă seara tîrziu spre tradiționalele 
piețe de alimente se revarsă necon
tenit valuri de cumpărători. Imagi
nile de aici ne sînt familiare : pla
touri uriașe cu legume, grămezi de 
fructe, trufandale. Dar în afară de 
„piața mare", această principală și 
tradițională formă de comerț, prin 
care consumatorul intră în relații 
directe cu cel care a produs marfa, 
orașul ma> are și niște piețe în mi
niatură : Aprozarele.

Alături de unitățile vechi — „pia
țetele" sezoniere Aprozar — au 
fost construite în ultimii ani maga
zine încăpătoare, cu bune posibili
tăți de O':punere și de desfacere a 
mărfii. Vechi sau noi, unitățile Apro
zar au însă de făcut față acelorași 
cerințe ț să fie bine aprovizionate, 
să pună în vînzare mărfuri de cali
tate superioară, iar deservirea să 
fie ireproșabilă. Fără îndoiala, multe 
unități răspund acestor cerințe, 
bucurîndu-se de un bine meritat re
nume. Un bucureștean, de pildă, ne 
spunea că intră în Aprozarul de pe 
Calea f 
„Totul e 
senzația că

Plevpei cu mare plăcere ■ 
! atît de curat... uneori 

te afli într-o livadă".
ai

Cu ce iuțeală ?
Este știut 

trebuie să fie oferite consumatorilor 
proaspete. Aceasta e marfă perisa
bilă. O ții prea mult în depozit — îi 
piere „fața comercială". O salată 
gălbejită, o ridiche moale, dospită, 
nu numai că nu atrage pe nimeni dar 
produce și o impresie deplorabilă 
despre unitatea respectivă. Așadar 
din capul locului se impune ca o 
condiție esențială a acestui comerț 
operativitate în aducerea produ
selor pe piață și în magazine. Este 
asigurata această cerință de către 
O.C.L. Aprozar ?

Cei mai mulți dintre specialiștii în 
comerț, cărora le-am pus această 
întrebare, au răspuns : operativita
tea a sporit și va spori în măsura 
simplificării mecanismului aprovi
zionării. Ei ne-au sugerat și o ima
gine a serviciului de aprovizionare 
potrivit. Să ne închipuim că sîntem 
la un pupitru electric de comandă. 
Apeși pe un bufon (comanda pentru 
marfă) și o mașină pornește în 
cursă. După cîteva ore vine încăr-

că legumele și fructele

cată cu legume. în momentul în care 
oprește în fața magazinului de des
facere. becul roșu, care indica ac
țiunea, se stinge. Aceasta ar fi a- 
provizionarea în linie dreaptă. Sim
plă, fără întreruperi și întîrzieri. 
Iată și sistemul „operativ" al O.C.L.- 
Aprozar din Capitală. Aici pupitrul 
de comandă este mult mai compli
cat. Uneori se mai întîmplă ca bu
toanele să nu facă apel. De pildă, 
gestionarul unității 261 a așteptat 
trei zile să-i vină de la depozit mar
fa cerută, dar ea nu a venit nici în 
a patra zi. De ce? Acolo, la serviciile 
Aprozar — de aprovizionare, de des
facere, de repartiție, pe la filialele 
subordonate nr. 1, 2, 3, 4, 5, pe la 
numeroasele oficii ale acestora... — 
pe undeva s-au încurcat ițele. Unde e 
defecțiunea ? Unitatea respectivă a- 
parține de filiala nr. 3 de desfacere. 
Am vizitat și alte unități ale 
acestei filiale. Și ce să vezi 1 Tot ce 
nu se găsea la unitatea 261 era de
pozitat sub formă de marfă în plus 
la cea cu nr. 257. E ușor de închipuit 
cum arăta — stătuse în soare cîteva 
zile.

— Dv. nu vindeți mărfuri proaspe
te ? l-am întrebat pe responsabil.

— Ba da. Dar cît să le țin proas
pete ? Eu semnalez la centrală că 
am magaziile pline și ei îmi trimit 
în virtutea inerției 1

...In același timp, șeful unității nr. 
261 semnala că n-are ce vinde.

Deci, în loc să fie aprovizionate 
proporțional, eșalonat, cu mărfuri 
mereu proaspete, unitățile sînt ba 
„uitate” de cei de la centrală, ba 
supraprotejate, burdușindu-li-se bine 
magaziile. Să aibă, vorba ceea, pe o 
săptămînă, două.

La capitolul simplificare a apro
vizionării și, deci, operativitate mai 
e ceva. Am discutat deunăzi cu 
șeful serviciului comercial din filiala 
a IlI-a Aprozar-București. „Despre o- 
perativitate este vorba? Mai iute decît 
lucrăm noi nici că se poate — a apre
ciat el. De pildă, chiar azi dimineață 
am pus mașinile în cursă. Pînă seara 
sînt înapoi. Cum vin,
marfa în depozite, apoi mîine...".

Carevasăzică, în loc

mînă o simplă reflecție, ci să consti
tuie o temă de lucru concretă și ime
diată pentru O.C.L. Aprozar.

Nici de-a-ntiia,
nici de-a doua

Pentru a fi pe placul consumato
rului nu-i suficient ca o legumă să 
fie 
de 
tă 
de

către merceologi, 
așa cum susține 
comercial — ci în oraș, la ușa ma
gazinului. Și cine controlează atunci 
marfa ? Gestionarul unității, șoferul 
care o aduce de pe cîmp și însoți
torul acestuia. Mai e de mirare că 
uneori apar în magazine 
degradate ?

descărcăm

să se tri
mită produsele direct la unitățile 
desfacere, se mai face o haltă 
depozit.

Operativitatea depinde, evident, 
mecanismul aprovizionării. Este
dorit ca această „axiomă" să nu ră-

de 
la

de 
de

proaspătă. Ea trebuie să fie și 
bună calitate. Oricît de proaspă- 
ar fi, să zicem, o salată, dacă e 
mărimea unei pansele și pe dea

supra mai are și frunze strivite nu 
este apreciată de nimeni. Tocmai la 
acest lucru s-au gîndit, desigur, și 
tovarășii din organizațiile comer
ciale Aprozar cînd și-au creat re
țelele de recșpționeri, merceologi.

Este bine organizat controlul ? To
varășul Ion Neacșu, șeful serviciu
lui comercial din O.C.L. Aprozar- 
Ploiești, căruia i-am adresat această 
întrebare ne-a răspuns afirmativ. 
„Recepționarea legumelor și zarza
vatului se face la producători, cu 
mare atenție și cu gîndul la consu
mator. Iată de ce la noi în 
oraș găsești numai legume și fruc
te „a-ntîia"..." Afirmațiile ne-au stîr- 
nit curiozitatea și iată-ne vizitînd o 
unitate — pe cea nr. 5. Ce-i 
drept, magazinul e bine întreținut, 
vitrinele amenajate cu gust, mărfu
rile expuse cu pricepere. Unele 
produse nu erau însă „de-a-ntîia” 
și nici măcar „de-a-doua”. Spana
cul, în loc să fie curat, verde, cu 
frunzele curate etc. — era veșted, 
amestecat cu pămînt, avea frunze 
galbene. De ce e așa? — l-am în
trebat pe responsabilul unității. „E 
cum l-au adus camioanele de pe 
cîmp" — ni s-a răspuns. In continu
are am aflat că acea recepționare 
„atentă, făcută cu gîndul la consu
mator" are un cusur : și anume că 
ea nu se prea face.

In multe cazuri mașinile producă
torilor vin de pe cîmp —• conform 
înțelegerii cu Aprozarul — direct 
la magazin. Este un lucru bun. 
Marfa nu trebuie să staționeze 
nicăieri, consumatorul s-o poată 
cumpăra cît mai proaspătă. Dar 
asta nu înseamnă anularea recep- 
ționării ci, dimpotrivă, întărirea ei. 
Or, O.C.L. Aprozar-Ploiești îndepli
nește această operație obligatorie 
cu totul formal. De pildă, recepțio
narea unor produse nu se face de

la producător — 
șeful serviciului

produse

rudă

POȘTA REDACȚIEI
șina. In scurtă vreme circulația a 
fost restabilită. Pentru vigilența 
sa. revizorul de cale a fost citat ca 
exemplu pe unitate.

Zamfira LUPȘA 
tehnician

De la un termen la altul
Vreau să arăt modul superficial 

cum lucrează unii tovarăși de la 
Oficiul de prevederi sociale al ra
ionului Tudor Vladimirescu din 
Capitală. La 26 martie am depus 
aici o adeverință prin care se a- 
răta că serviciul temporar pe care 
l-am avut în lunile ianuarie și fe
bruarie a încetat și urmează să 
reintru în drepturile mele de pen
sionar. După depunerea acestei a- 
deverințe, mi s-au dat asigurări 
că în ziua de 5 aprilie voi primi

pensia cuvenită pe luna martie. Dar 
5 aprilie a trecut fără ca promi
siunea să se fi realizat. M-am pre
zentat din nou la Oficiul de pre
vederi sociale unde am descoperit 
că adeverința nici nu fusese ata
șată dosarului respectiv. In sfîrșit, 
după multe căutări, adeverința a 
fost găsită și mi s-a spus că la 12 
aprilie „irevocabil" voi primi pen
sia acasă. De la 12 aprilie am fost 
amânat la 18 aprilie pentru că... 
n-a fost timp să se întocmească 
nu știu ce referat. Dar m-au amâ
nat din nou, pentru 26 aprilie. Ca 
și celelalte, nici acest „ultim" ter
men nu a fost respectat, spunîn- 
du-mi-se că la 29 aprilie „fără nici 
o discuție" voi primi
luna martie, împreună cu 
aprilie.

Aceste amînări, care mă 
ză de dreptul de a primi
pensia, constituie o încălcare gra
vă a obligațiilor de serviciu de că-

pensia i>e 
cea din

privea- 
la timp

pre-tre funcționarii oficiului de 
vederi sociale. Am încredere că 
sfatul popular raional nu va tolera 
repetarea 
țări.

unor astfel de mani fes-

Ion ROTARU
pensionar

Pentru
pentru

ogoare sau 
rampa stației?

stația C.F.R. 
îngrășăminte

sosesc în
vagoane cu 

destinate unor gospodării 
de stat sau cooperative-

Ziintc 
Titu 4-5 
chimice 
agricole
lor agricole de producție din ra
ion. înștiințate de organele C.F.R., 
conducerile unităților trimit ime
diat oameni să descarce vagoanele. 
Din păcate, lucrătorii trimiși de 
unele unități dovedesc prea puțin 
spirit gospodăresc. Ei aruncă în-

grășămintele la întîmplare, de o 
parte și de alta a liniei ferate, în 
noroi și băltoace. După ce termină 
golitul vagoanelor pleacă acasă. 
Se întîmplă uneori să treacă mai 
multe zile pînă cină vin să în
carce și să ducă îngrășămintele. 
Intîrzierea, treaba de mîntuială la 
descărcat vagoanele și apoi la a- 
dunatul și încărcatul camioanelor 
și căruțelor fac ca o parte din a- 
ceste substanțe în loc să îngrașe 
ogoarele, îngrașă rampa stației și 
șanțurile din apropiere. S-au făcut 
sesizări la Consiliul agricol raional 
Titu, la conducerile gospodăriilor 
respective, printre care cele de la 
Cornățelu și Sălcuța, Vînătorii 
Mari etc. Dar se pare că sesizările 
n-au avut ecoul cuvenit, de vre
me ce risipa continuă. Consider că 
cei în drept trebuie să ia măsuri 
pentru curmarea risipei printr-un 
control riguros al modului cum se 
descarcă vagoanele și cum se or
ganizează 
mintelor.

O cumnată și o 
indepărtată

In magazinul de legume 
nr. 120 din Pitești, vînzatoarea făcea 
eforturi vizibile să 
Degeaba. Numărul 
creștea văzînd cu 
nouă în meserie" — 
„Nici nouă, nici veche 
puns de după tejghea. Eu țin numai 
din cînd în cînd locul lui cumnată- 
mea". Alături de presupusa vînză- 
toare trudea a doua persoană —■ 
un bărbat. Nici el nu era gestionar, 
ci o altă rudă.

Desigur, atitudinea vînzătorului, 
operativitatea și priceperea cu care 
te servește au un rol important. 
Dar buna deservire îmbracă o haină 
mai largă. Ne referim, între altele, 
la practicarea și extinderea forme
lor avansate de comerț.

Cum stau lucrurile la Pitești ? E 
regretabil, dar buna deservire în 
unitățile de legume și fructe pare 
a fi ultimul lucru de care Be ocupă 
Direcția Comercială a sfatului popu
lar regional. De aceea, nu ne-a sur
prins că tovarășul Dumitru Petrescu, 
șeful serviciului legume-fructe din 
această instituție, nici n-a clipit 
cînd i-am descris aspectele neplă
cute întîlnite în unitățile respective 
din oraș. Iată, pe scurt ce ne-a spus: 
„Forme avansate de deservire ? Re
lațiile dintre vînzător și cumpără
tor? Hîm... Nu știți cum e la Aprozar?

— Cum e la Aprozar î
— Păi... oameni cu anumite men

talități, cadre mai puțin calificate, 
marfă cu pămînt...

Cu alte cuvinte, ce rost mai are 
să ne ocupăm de buna gospo
dărire?! Dar cu acest fel de 
a gîndi se poate oare realiza 
o deservire la nivelul cerințelor ac
tuale ? După cum prea bine se știe, 
Aprozarul este o organizație comer
cială cu o rază întinsă de activita
te, care se ocupă cu vînzarea unei 
game largi de produse alimentare, 
legume, zarzavaturi, fructe, păsări, 
ouă etc Atunci se pune întrebarea: 
oare magazinele de desfacere a a- 
tîtor produse alimentare pot rămî- 
ne mai prejos decît celelalte uni
tăți ale comerțului socialist ? Dim
potrivă, specificul lor cere o cît mal 
bună aprovizionare cu mărfuri de 
calitate, proaspete, prezentate în 
localuri de o curățenie exemplară. 
Așa se cuvine să fie la Aprozar. 
Este de datoria 
rului Comerțului 
lor populare să 
rîre mentalitatea 
prozar nu se poate mai bine", după 
care aceste unități comerciale sînt 
de tip interior. Ele 
concentreze atenția 
nătățirea activității 
de acest gen, să 
dă de mai multă

Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
București (9; 12; 15; 18; 21), Grivița (9; 
12; 15; 18: 21). Fata în doliu : Republica 
(10: 12,15, 14,30; 17; 19; 21), Excelsior (10; 
12: 14; 16; 18,15: 20,30). Cu bicicleta spre 
Lună : Luceafărul (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 văduve : Capitol (9: 11; 13; 
15; 17; 19. 21). Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Joe limonadă — cinemascop: 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), 
Feroviar (9,30; 1145; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (10; 12; 15, 17: 19; 21), Aurora
(9; 11; 13). Doi băieți ca pîinea caldă : 
Victoria (10; 12; 14: 16; 18,15; 20.30). Unde 
ești acum, Maxim ? — cinemascop: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30: 16,30; 18.30; 20,45), 
Ferentari (16; 18 15' 20.30). Strigătul Cor
lei : Lumina (10- 12.30: 15; 18; 20.30L Ti
tanic vals . Union (16; 18.15; 20,30). Pa
risul vesel : Doina (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) Pe drumurile Africii — Secre
tul diamantului — Sănătate — Toco — 
Venițl cu noi : Timpuri Noi (10; 11,45; 
13,45; 15.30; 17,15; 19,15; 21). Scaramouche 
— cinemascop ; Giulești (10; 12; 14; 16; 
1.8; 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 în oraș: Cultural (15,30; 
18: 20,30). Progresul (19.30, 18; 20,15), Lira 
(10.30; 15,30; 18: 20.30). Spărgătorul — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11,45; 14: 16,15; 
18.45; 21). Animalele : Buzestd (14,15; 
16,30; 18,45 21) O stea cade din cer — 
cinemascop: Cosmos (16: 18; 20)., Ucigașii 
de femei : Bucegi (10; 12; 14: 16; 18; 20), 
Flacăra (1.0: 14,30: 16.30: 18,3(1; 20.30), Au
rora (16; 18.15. 20.30). Vieți uscate : Uni
rea (16; 18.15; 20.30). Mă iubește, nu mă 
iubește : Vitan (16: 18: 20). Nevasta nr. 
13 : Munca (10; 14.30: 16.45; 19: 21.15). Co- 
trbeeni (15,30; 18: Legea.și forța:
Popular (16; -18 15: 20,30). Colentlna (16; 
18,15: 20,30). Pădurea ȘjțJtnzuraMlor — ci
nemascop (ambele serii) : Arta (16; 19.30), 
Moșilor (16; 19,30), Pacea (16: 19). Săru
tul : Crîngași (16- 18.15:. 20.30). Un eno
riaș, cțudat; 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 cîr.tecelor : Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30).

și fructe

fie operativă, 
cumpărătorilor 
ochii. „Sînteți 

i-a zis careva.
1 s-a răs-

organelor Ministe- 
Interior, a sfaturi- 
combată cu hotă- 
după care „la A-

transportul îngrășă-

Gh. MUSCALOIU 
tehnician

trebuie să-și 
spre îmbu- 
magazinelor 
dea dova- 

fermitate și
perseverență în Introducerea forme
lor de deservire noi, perfecționate. 
De asemenea, ele au datoria să ia 
măsuri eficiente care să asigure 
prezentarea mărfurilor în cele mai 
igienice condiții și în același timp 
într-un mod atractiv, folosirea pe 
scară largă a ambalajelor practice 
și frumoase. Exemple bune există. 
Există și experiența valoroasă a 
multor unități Aprozar. Trebuie nu
mai să se treacă — fără întîrziere 
— la generalizarea ei.

Gheorghe GRAURE

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,20 — Pentru copii : Calul Fury (III) — 
Veterinarul 19.45 — Clubul tinereții.
21,00 — Emisiune de știință : Filmul do
cumentar „Atenție, Luna" 21,20 — Ac
tualitatea cinematografică. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum va fi vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit in

stabilă în Ardeal, Banat, nordul 
Moldovei și vestul Olteniei, unde ce
rul a prezentat înnorări accentuate 
și au căzut ploi temporare și sub 
formă de averse însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice. în celelalte 
regiuni vremea a fost în general 
frumoasă și cu cer variabil. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul sudic. 
Temperatura aerului a scăzut în ju
mătatea de nord-vest a țării, iar în 
rest a crescut ușor, înregistrîrț'.i la 
ora 14 valori cuprinse între 7 grade 
la Huedin și orașul Dr. Petru c-roza 
și 23 grade la Bâilești, Giurgiu. . ale
xandria și Tr. Măgurele. în Bucu
rești : Vremea a fost în general fru
moasă, cu cer variabil. Temperatura 
maximă a atins 23 grade.

Timpul probabil pentru următoa
rele trei zile în țară : Vreme schim
bătoare, cu cer variabil, mai mult 
noros la sfîrșitul intervalului. Vor 
cădea ploi mai ales sub formă de 
averse Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere Minimele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar 
maximele între 13—23 grade, mai 
coborîte în a doua parte a interva
lului. In București : Vreme schimbă
toare, cu ceî temporar noros. Tem
peratura în creștere la început, apoi 
în scădere.

La rin
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Gospodărirea 
fondurilor materiale 
și bănești în întreprinderi

• Ce producție se obține la 100 lei fonduri 
fixe și cu ce preț de cost? e Relația dintre 
nivelul tehnic și rezultatele economice e Pre
textele solicitării de resurse suplimentare 
e Avantajele accelerării vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante

Consecințele teoriei
„mai bine să prisosească"

Problema folosirii cit mai rațio
nale a fondurilor de producție și 
de circulație ale întreprinderilor 
are o deosebită însemnătate eco
nomică. Aceste fonduri, utilizate în 
mod judicios, contribuie la crește
rea continuă a produsului social, 
la asigurarea reproducției socia
liste lărgite și la ridicarea nive
lului de trai al poporului. în in
dustria noastră socialistă, fondu
rile fixe reprezintă peste 82 la sută 
din totalul fondurilor de producție 
și de circulație. înfăptuirea consec
ventă a amplului program de in
vestiții inițiat de partid a făcut 
posibilă, în perioada 1950—1964, 
creșterea de 3,5 ori a fondurilor 
fixe productive în industrie și spo
rirea de 5.7 ori a volumului pro
ducției globale industriale.

Care sînt căile de sporire în 
continuare a eficienței utilizării 
fondurilor de producție și de cir
culație ? Reducerea volumului fon
durilor fixe aflate în rezervă sau 
conservare, prin limitarea la stric
tul necesar, în strînsă concordanță 
cu sarcinile de plan, a numărului 
mașinilor, instalațiilor și agrega
telor de intervenție, grăbirea pu
nerii în funcțiune a noilor obiec
tive industriale construite dar ne
date în producție, redistribuirea 
rațională și operativă a fondurilor 
fixe care devin disponibile în 
unele întreprinderi contribuie la 
creșterea ponderii fondurilor fixe 
în funcțiune în totalul fondurilor 
din economia națională, la realiza
rea unei producții sporite cu capa
citățile de producție existente.

Introducerea pe scară tot mai 
largă a tehnicii moderne și folo
sirea ei din plin, perfecționarea 
metodelor de organizare a produc
ției și muncii, extinderea aplicării 
procedeelor tehnologice avansate 
măresc posibilitățile de valorifica
re superioară a resurselor mate
riale, de îmbunătățire a activității 
economice a întreprinderilor. De 
aceea, este necesar ' ca unitățile 
economice și organele de resort 
din ministere să urmărească obți
nerea unei producții sporite la fie
care sută de lei fonduri fixe aflate 
în exploatare. La uzina chimică „9 
Mai" din Capitală, bunăoară, fon
durile fixe în funcțiune au sporit 
în perioada 1960—1964 cu 28,8 la 
sută, iar producția globală indus
trială cu 69,7 la sută. Realizări si
milare s-au înregistrat și la Fabri
ca de confecții și tricotaje Bucu
rești. La unele întreprinderi sau 
secții noi însă atingerea capacități
lor proiectate depășește termenele 
planificate, iar indicatorul produc
ție realizată ce revine la 100 de lei 
fonduri fixe se menține la un nivel 
nesatisfăcător.

Creșterea gradului de înzestrare 
tehnică a întreprinderilor trebuie 
să ducă nu numai la sporirea can
titativă a producției ce revine la 
100 de lei fonduri fixe în funcțiu
ne, ci și la ieftinirea sistematică a 
acesteia. întreprinderile industriale 
noi, judicios amplasate, dotate cu 
fonduri fixe moderne, folosind teh
nologii avansate și avînd o orga
nizare rațională a producției, 
au toate condițiile pentru a fabrica 
produse de calitate superioară cu 
cheltuieli de producție mai mici. 
Reducerea prețului de cost se re
flectă pozitiv asupra activității 
economice-financiare de ansam
blu a întreprinderilor respective. în 
mod normal, rata acumulărilor bă
nești nu poate deci să manifeste 
decît o tendință de continuă creș
tere. Ca urmare a interacțiunii fi
rești dintre acești factori economici, 
acumulările bănești sporesc mai ra
pid decît valoarea fondurilor fixe 
In funcțiune.

Meritorie este orientarea în acest 
sens a conducerii tehnico-adminis- 
trative și a economiștilor de la 
Uzinele de construcții de mașini 
Reșița. în ultimii ani, la această 
uzină au intrat în producție secții 
noi, iar cele existente au fost reu- 
tilate și modernizate. Specialiștii 
de aici au inițiat un șir de măsuri 
tehnico-organizatorice care vizau 
un obiectiv precis : asigurarea unei 
concordanțe cît mai depline între 
gradul de înzestrare tehnică a uzi
nei și rezultatele economice-finan
ciare. Ca urmare, în 1964, în timp 
ce fondurile fixe în funcțiune au 
crescut cu 15,8 la sută, producția 
globală în prețuri comparabile a 
sporit cu 32,9 la sută, producția 
marfă realizată — cu 34,9 la sută, 
iar rentabilitatea s-a dublat. Rea
lizarea de la an la an a unui vo
lum sporit de acumulări bănești 
cu aceleași fonduri fixe face posi
bilă scurtarea termenului de recu
perare a valorii acestora.

între volumul, structura, nivelul 
tehnic al fondurilor fixe și nece
sarul de mijloace circulante al în
treprinderilor există o strînsă le
gătură. Experiența multor între
prinderi a demonstrat că dezvolta
rea și modernizarea fondurilor fixe 
productive contribuie la scăderea 
relativă a necesarului de mijloace 
circulante. Construirea de între
prinderi cu parametri tehnico-eco- 
nomici avansați, reducerea consu
murilor specifice scurtează durata 
de timp pentru care întreprinde
rile trebuie să-și constituie stocuri 
materiale în vederea producției 
și reduc, totodată, cheltuielile de 
fabricație.

Modernizarea întreprinderilor, 

extinderea folosirii procedeelor 
tehnologice moderne și fructifica
rea altor multiple posibilități de 
creștere a productivității muncii 
favorizează reducerea necesarului 
de mijloace circulante ale între
prinderilor și scurtarea ciclurilor 
de fabricație. în urma utilării unor 
fabrici de țigle și cărămizi cu cup- 
toare-tunel s-a micșorat simțitor 
ciclul de ardere. La întreprinderea 
de încălțăminte „Pionierul" din 
București, prin perfecționarea pro
cesului tehnologic la talpa crupon 
— înlocuirea tăbăcirii vegetale a 
pieilor crude cu tăbăcirea combi
nată cu crom — ciclul de fabrica
ție s-a redus cu 13—15 zile. Redu
ceri ale ciclului de fabricație s-au 
obținut și în industria construcții
lor de mașini.

în ultimii ani, a crescut eficien
ța folosirii mijloacelor circulante 
în cadrul industriei noastre socia
liste. Este semnificativ faptul că 
pentru producția realizată în anul 
1964 au fost necesare fonduri bă
nești cu peste 12 miliarde lei mai 
reduse decît cele corespunzătoare 
vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante din anul 1959. Cu alte 
cuvinte, creșterea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante a fă
cut posibilă eliberarea unor im
portante fonduri materiale și bă
nești, care au putut fi folosite 
pentru finanțarea altor nevoi ale 
economiei naționale.

Stabilirea volumului de mijloa
ce circulante la strictul necesar, în 
raport cu condițiile concrete de a- 
provizionare, producție și desfa
cere ale întreprinderilor, valorifi
carea rezervelor existente în do
meniul accelerării vitezei lor de 
rotație constituie o problemă de o 
deosebită însemnătate economică. 
Din păcate, însă, cu prilejul stabi
lirii necesarului de mijloace circu
lante, nu toate întreprinderile valo
rifică astfel de rezerve. La în
tocmirea lucrărilor de planificare 
financiară pe 1965, întreprinderea 
de piese auto Colibași, în loc să 
propună accelerarea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante, co
respunzător progreselor înregis
trate, a solicitat resurse supli
mentare sub pretextul prelungirii 
ciclurilor de fabricație la produse 
aflate de ani de zile în fabricația 
de serie și la care nu se prevedeau 
modificări constructive sau tehno
logice, care să justifice astfel de 
prelungiri.

Practica dovedește că pentru ac
celerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante întreprinderile 
trebuie să acționeze pe un front 
larg. Altfel, rezultatele bune obți
nute într-un domeniu — de pildă, 
în producție — pot fi diminuate 
de neajunsurile care se manifestă 
în domeniul aprovizionării sau 
desfacerii. Este revelator din a- 
cest punct de vedere exemplul u- 
zinelor textile „30 Decembrie" din 
Arad, care în 1964 au îndeplinit și 
depășit indicatorii producției 
globale și marfă, sarcina de redu
cere a prețului de cost și benefi
ciul planificat; în schimb, uzina a 
avut stocuri supranormative ne
creditate de bancă, mai ales de 
produse finite, care au diminuat 
eficiența utilizării mijloacelor cir
culante.

Pentru evitarea imobilizării 
unor resurse materiale și bănești 
în stocuri exagerate, este necesară 
efectuarea de analize comparative 
ale activității întreprinderilor cu 
profil și condiții de aprovizionare- 
desfacere similare. Studierea și ge
neralizarea experienței pozitive 
acumulate de întreprinderile frun
tașe în ce privește organizarea a- 
provizionării tehnice-materiale, 
gospodărirea valorilor materiale și 
bănești ar putea să determine 
unele unități economice să nu-și 
mai creeze stocuri exagerate și de : 
prisos. Organele de resort din mi- ' 
nistere și cele financiar-bancare au 
datoria de a urmări cu mai multă 
perseverență problemele raportului 
dintre gradul de utilare tehnică și 
necesarul de mijloace circulante al 
întreprinderilor. în mod firesc și 
necesar, progresele realizate în do
meniul introducerii și folosirii teh
nicii moderne trebuie să ducă la 
accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante.

Sînt și cazuri cînd, deși la în
ceputul anului normativele de 
mijloace circulante au fost ju
dicios determinate, în cursul 
realizării planului ele sînt de
pășite. Cauzele trebuie căutate 
în nerespectarea contractelor eco
nomice de către furnizori, în des
fășurarea neritmică a producției, 
în refuzarea de către beneficiari a 
produselor care nu corespund nor
melor de calitate sau comenzilor, 
în fabricarea unor mărfuri fără 
a avea asigurată desfacerea.

întreprinderile au datoria ca, o 
dată cu îmbunătățirea calității pro
duselor, să aplice măsuri care să 
contribuie la folosirea eficientă a 
fondurilor de producție și de cir
culație, la reducerea sistematică a 
prețului de cost, asigurînd astfel 
economisirea muncii sociale, dez
voltarea în ritm susținut a econo
miei naționale.

Iulian VACAREL
candidat în științe economice 
secretar general 
în Ministerul Finanfelor

Însemnări pe marginea unei cârti

Se poate trece 
la sistemul analitic?
Lucrarea „Probleme ale amorti

zării fondurilor fixe în R.P.R." de 
Robert Katz, recent apărută în Edi
tura științifică, tratează principalele 
probleme teoretice și practice ale 
stabilirii și planificării amortizării 
fondurilor fixe pe ansamblul econo
miei noastre, pe principalele ramuri, 
precum și în cîteva zeci de între
prinderi, folosind un vast material 
cifric, numeroase date, care dau, un 
fundament solid concluziilor expri
mate.

în prima parte a lucrării sînt ex
puse problemele teoretice generale 
ale amortizării, examinîndu-se pe 
larg uzura fizică și uzura morală, 
modul specific de folosire a legii 
valorii în domeniul amortizării, pier
derea de valoare a mijloacelor de 
muncă ce se transferă asupra pro
duselor, ca bază obiectivă pentru 
stabilirea amortizării. Considerăm 
interesante, deși susceptibile de 
discuții, părerile expuse cu pri
vire la deosebirile existente între 
prețuri și amortizare în privința fo
losirii legii valorii. Autorul susține 
ideea că amortizarea trebuie să re
flecte fidel uzura fondurilor fixe și 
de aceea nu este justificată din 
punct de vedere economic abaterea 
ei de la valoare, adică de la partea 
din valoare pe care o reprezintă u- 
zura, spre deosebire de prețuri care, 
de regulă, se abat de la valoare. Sin
gura excepție o constituie — după 
părerea autorului — abaterea amor
tizării de la uzură determinată de 
necoincidența prețurilor mijloacelor 
de muncă cu valoarea acestora. 
După părerea noastră, în lucrare 
trebuia să se acorde mai mult spa
țiu problemei recuperării în timp 
cît mai scurt a valorii mașinilor, 
instalațiilor și agregatelor. în con
dițiile dezvoltării rapide a tehnicii, 
recuperarea grabnică a valorii mij
loacelor de muncă, pe calea amorti
zării, are o deosebită însemnătate 
economică, întrucît asigură premi
sele materiale ale reînnoirii aces
tora înainte de a se ajunge la limita 
uzurii lor morale.

Examinînd în partea a doua a lu
crării normele și sistemul de amor
tizare în vigoare, autorul arată une
le deficiențe ale acestora pentru a-și 
fundamenta apoi propunerile de 
perfecționare a metodologiei actua
le. Astfel, pe baza datelor sintetice 
pe economie și pe principalele ra
muri și a cifrelor referitoare la nu
meroase întreprinderi, se cercetează 
pe larg fenomenul amortizării peste 
valoarea (prețul) și sub valoarea 
mijloacelor de muncă, identificîn- 
du-se cauzele care îl generează. Se 
arată, de asemenea, efectele negative 
ale acestui fenomen asupra stabilirii 
juste a prețului de cost și a renta
bilității producției.

în cel de-al treilea capitol sînt 
formulate și fundamentate propu
neri de perfecționare a metodelor de 
stabilire și planificare a amortizării 
fondurilor fixe în țara noastră. O 
propunere foarte utilă este aceea de 
a se adopta un sistem nou de nor
me analitice de amorfțzare și, o dată 
cu acesta, o metodologie nouă de 
calcul și de planificare a fondului de 
amortizare. Din punct de vedere teo
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retic, aceasta înseamnă ca în cheltu
ielile de producție ale întreprinde
rilor să se includă nu amortizarea 
medie pe ramură, ci amortizarea in
dividuală reală din fiecare unitate, 
care — desigur — diferă de cea me
die. Sistemul normelor analitice 
permite ca fiecare întreprindere 
să-și determine — pe baza grupelor 
și normelor analitice de fonduri 
fixe — amortizarea corespunzătoare 
mijloacelor de muncă de care dis
pune, asigurîndu-se astfel reflec
tarea în amortizare a uzurii reale 
individuale.

Trecerea la sistemul analitic de 
stabilire și planificare a amortizării 
ar necesita însă un volum de muncă 
suplimentar. Pentru a înlătura acest 
inconvenient, autorul propune o 
nouă metodă care permite ca, după 
calcularea fondului de amortizare pe 
baza normelor analitice, aceasta să 
nu se mai repete în perioadele ur
mătoare ; începînd cu cel de-al doi
lea calcul (de plan sau realizări), 
normele analitice s-ar aplica numai 
pentru mijloacele de muncă ce intră 
și ies din funcțiune, ceea ce nu pre
zintă nici o dificultate.

în lucrare se propune, de aseme
nea, ca sistemul de amortizare ce 
se va adopta să dea posibilitatea — 
în anumite situații limitate, preci
zate în lucrare — de a reduce nor
mele de amortizare sau de a le ma
jora în funcție de depășirea sau 
nerealizarea duratelor de funcționa
re prevăzute pentru mijloacele de 
muncă respective. Adoptarea aces
tor propuneri ar da un caracter mai 
elastic prevederilor noului sistem de 
amortizare, care . astfel s-ar putea 
adapta diferitelor situații ce se 
creează pe parcurs și care nu pot 
fi prevăzute inițial, la stabilirea 
normelor.

Lucrarea ar fi avut de cîștigat 
dacă s-ar fi acordat un loc mai 
important examinării diferitelor as
pecte ale reevaluării fondurilor fixe, 
care are o importanță deosebită pen
tru economia națională și o legătură 
directă cu amortizarea. Aceasta ar 
fi dat posibilitate să se dezvolte, de 
exemplu, problemele referitoare la 
corelarea valorilor de înlocuire a 
mijloacelor de muncă, cele cu pri
vire la determinarea gradului de 
uzură a fondurilor fixe etc. De ase
menea, apreciem că analiza mai am
plă a materialului cifric prezentat 
în lucrare și îndeosebi în tabelele 
anexă ar fi îmbogățit fără îndoială 
lucrarea. Considerăm că studierea 
și aprofundarea în continuare a 
diferitelor aspecte ale amortizării 
fondurilor fixe ar trebui să facă în 
mai mare măsură obiectul preocu
părilor economiștilor, date fiind ac
tualitatea și importanța deosebită a 
acestei probleme.

Prin cercetările efectuate în mod 
temeinic și, îndeosebi, prin con
cluziile și propunerile pe care le 
cuprinde, lucrarea îmbină armonios 
latura teoretică și cea practică a 
problemei amortizării fondurilor 
fixe, fiind utilă atît pentru lucrăto
rii din economie, cît șl pentru stu
denții și cercetătorii economiști.

Conf. univ. Paul ALEXIU

Respectarea contractelor economice 
constituie un imperativ al realizării 
exemplare a planului de stat și oferă 
întreprinderilor certitudinea că produc
ția va avea continuitate, că în fiecare 
trimestru, lună și decadă se va lucra 
ritmic. Bineînțeles, atunci cînd conți
nutul contractelor reflectă întrutotul 
necesitățile reale ale producției nu nu
mai în momentul încheierii contrac
telor, ci și în perioada îndeplinirii lor.

îndeplinirea contractelor și livrarea 
produselor la termenele stabilite nu 
trebuie să ducă la crearea stocurilor su
pranormative sau fără întrebuințare. 
Spunem aceasta întrucît unele între
prinderi dintr-o prevedere exagerată e- 
zită să renunțe la anumite comenzi, la 
sortimente oare, ne
îndoielnic, nu le sînt 
necesare. E drept, 
și unele termene la 
care întreprinderile 
au dreptul de a re
nunța la anumite 
comenzi nu sînt sta
bilite rațional — și 
de aceea împing a- 
desea la crearea și 
efectuarea de mane
vre cu stocuri supranormative. Asemenea 
situații există încă în practica unor în
treprinderi. Anul trecut, în iulie, Uzina 
mecanică de utilaj chimic București a 
primit de la Baza de aprovizionare nr. 
5 Arad tablă inoxidabilă în valoare de 
aproape 4100 000 lei. Aprovizionarea 
cu acest material s-a făcut luîndu-se în 
calcul consumurile specifice realizate 
în anii precedenți. Aparent, pînă acum 
totul este normal. Economiștii uzinei au 
omis însă un element esențial : ei au 
întocmit planul de aprovizionare fără 
a cunoaște cererile efective de produ
se ale beneficiarilor. Cum s-ar spune, 
întreprinderea a încheiat contracte fără 
o analiză prealabilă a sarcinilor de pro
ducție. E greu de crezut că economiștii 
uzinei nu și-au dat seama de consecin
țele economice ale unei asemenea apro
vizionări. După nominalizarea produc
ției, conducerea întreprinderii a avut 
posibilitatea să cunoască precis nece
sarul de materii prime și materiale. 
Firesc ar fi fost să se renunțe la apro
vizionarea cu tablă inoxidabilă. Dar a- 
cest lucru nu s-a întîmplat. Uzina a 
respectat literă cu literă contractul, 
conștientă fiind că materialul nu-i tre
buia. De aici începe „ghemul" în
curcăturilor. Două luni mai tîrziu, în 
septembrie, Baza de aprovizionare nr. 
1 din București a preluat această tablă 
de la uzină, dar numai scriptic, fiindcă 
în fapt materialul a rămas mai departe 
în depozitul întreprinderii, în custodie, 
urmînd să fie redistribuită în cel mai 
scurt timp posibil. La 31 decembrie 
însă, baza respectivă a facturat tabla 
din nou : dar nu unei alte întreprinderi, 
ci... tot Uzinei mecanice de utilaj 
chimic.

Evident, Direcția generală utilaj chi
mic, energetic și metalurgic și Direcția 
generală de aprovizionare și desfacere 
din Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini au cunoscut din timp că uzi
nei bucureștene îi prisosea tabla cu 
care se aprovizionase. Firesc ar fi fost 
ca aceste direcții generale să ia măsuri 
pentru ca tabla să nu mai fie trans
portată de la Arad la București, ci să 
rămînă în depozitul bazei arădene. S-ar 
fi evitat cheltuielile de transport, de 
încărcare și descărcare, de depozitare 
a tablei. Iată cum s-a putut ajunge la 
o situație bizară: o întreprindere a 
avut și repartiții și tablă, dar nu a avut 
ce face cu ele, iar altele poate nu 
și-au realizat planul deoarece acest 
material le-a „lipsit". S-ar putea crede 
că întreprinderea bucureșteană n-a 
avut decît de cîștigat. Dar, în cele din 
urmă, a trebuit să plătească 100 000 lei 
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dobînzi penalizatoare întrucît tabla fi
gurase ca stoc supranormativ, fără în
trebuințare.

Cum acest exemplu nu este singular, 
se desprinde concluzia că dispersarea 
unor materii prime și materiale la di
ferite întreprinderi duce la neajunsuri 
în realizarea planului de aprovizionare, 
la risipă de fonduri materiale și bă
nești. Punem conducerii întreprinderii, 
celor două direcții generale și bazelor 
de la Arad și București întrebarea : 
care a fost rațiunea unei astfel de a- 
provizionări ? Practica bazei de apro
vizionare din București de a prelua ta
bla de la întreprindere și de a o re- 
factura contravine dispozițiilor în 
vigoare și nu este decît o manevră cu 

stocuri supranor
mative. Uneori, în
suși modul defec
tuos de redistribui
re a materiilor pri
me, materialelor 
sau semifabricate
lor duce la forma
rea unor stocuri 
supranormative în 
alte unități econo
mice ; în acest caz 

nu se lichidează efectiv neajunsurile, 
ci ele sînt doar transferate de la o în
treprindere la alta.

Dacă stocurile supranormative ar 
proveni numai dintr-o singură sursă 
ele ai putea fi ușor înlăturate. Dar, 
uneori, condițiile pentru formarea aces
tor stocuri sînt create chiar de cadre 
tehnice și economice ale întreprinderi
lor, ale forurilor de resort, care 
gîndesc așa: „mai bine să priso
sească !“ Și aceasta fără o analiză te
meinică a necesităților reale ale pro
ducției. în trimestrul I al acestui an, 
planul producției globale al uzinei „Au
tobuzul" din Capitală a fost restructu
rat, prevăzîndu-se ca anumite produse 
să fie realizate în trimestrele următoa
re. La materialele contractate pentru 
trimestrul II, întreprinderea n-a mai 
putut renunța, întrucît nu s-ar fi „în
cadrat" în termenul prevăzut. Conse
cința : pentru stocurile supranormative, 
uzina plătește în fiecare trimestru do
bînzi de aproximativ 200 000 lei. O si
tuație la fel de nejustificată s-a creat și 
la întreprinderea „Flamura roșie" din 
București, căreia i s-au repartizat obli
gatoriu de către organele de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare diferite 
fire de bumbac, fără a-i fi necesare, 
peste cantitățile prevăzute în plan.

După normele în vigoare se pare că 
e mult mai ușor să se restructureze 
planul unei întreprinderi decît să se re
nunțe la aprovizionări de prisos. Pînă 
unde poate să se meargă totuși cu res
tructurarea unui plan și decalarea sar
cinilor de producție ? Este o întrebare 
pe care nu și-o pun totdeauna unele 
direcții generale din ministere. Dacă 
și-ar pune-o, probabil ar renunța la 
practica de a decala de la un trimestru 
la altul, în cursul aceluiași an, planul 
unor întreprinderi. în unele cazuri se 
ajunge ca producția primelor două tri
mestre să fie pusă în sarcina ultimelor 
două, ceea ce depășește capacitatea în
treprinderii respective, duce la lucrul 
în „asalt", la formarea de stocuri supra
normative. în asemenea situații, con
tractele nu mai constituie un instrument 
eficient de îndeplinire ritmică a planu
lui. întrucît contractele exprimă rela
țiile de colaborare între unitățile econo
mice, ele trebuie să fie adaptate conti
nuu cerințelor reale ale secțiilor de fa
bricație, să sprijine eforturile colective
lor de întreprinderi în realizarea exem
plară a sarcinilor de producție.

Gheorghe MUȘATESCU 
directorul sucursalei orașului 
București a Băncii de Stat
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UNITATE DE CONCEPȚIE $1 MESAJ
Spectacolul de teatfu este pro

dusul unei elaborări creatoare co
lective. Actori — autori — regi
zori — scenografi și o armată în
treagă de tehnicieni realizează 
împreună, și nu separat, specta
colul Cu cît legătura dintre acești 
creatori este mai strînsă, mai or
ganică, cu atît mai aproape de 
succes este munca lor. To
tuși, se pare că în cronicile de 
teatru se face o separare aproape 
de neînțeles între diverșii factori 
component! ai spectacolului, cro
nicarul preferind să se ocupe în 
mod deosebit de analiza literară 
a textului și de contribuția regi
zorului, cu totul trecător de actori 
și aproape deloc de scenograf, 
căruia i se acordă în cel mai fe
ricit caz un mărunt adjectiv la 
sfîrșitul cronicii. S-ar putea ca pre
tențiile mele în privința cronicii de 
teatru să fie într-un fel exagerate 
(majoritatea cronicarilor provenind 
din critici literari și nu de specia
litate) dar cred că se impune a- 
naliza procesului complex de 
creație a spectacolului înțelegînd 
și apreciind contribuția fiecărui 
factor. Spectatorul înțelege mult 
mai bine unitatea spectacolului și 
nu este deloc dispus să separe 
factorii componenți ai acestuia. 
Este de altfel aproape tmnosibil. 
Nu știi niciodată unde sfîrșește 
contribuția regizorului și unde în
cepe cea a actorului, nu poți știi 
niciodată ce anume a ajutat la 
declanșarea unei puternice emoții, 
actorul, efectele de sunet, lumina 
sau cadrul scenei. Cînd unul din 
factorii componenți iese de sine 
stătător în evidență și se desprin
de de unitatea spectacolului, acest 
fapt este întotdeauna în detrimen
tul lui. Cînd un regizor depune 
prea mult zel pentru a-și de
monstra originalitatea, face aceas
ta întotdeauna în detrimentul pie
sei, transformă jocul actorului în 
teatru de marionete etc. Scenogra
ful care vrea să arate că este în 
pas cu vremea, la curent cu ulti
mele îndrăzneli de ordin grafic 
sau din domeniul organizării de ex
poziții economice internaționale 
(sîrme, fotografii, colaje, sfori, ny
lon etc.), aplicînd acest modern ar
senal de elemente deopotrivă pen
tru Aristofan, Cehov, Goldoni, Dela- 
vrancea, se îndreaptă în mod ine
vitabil împotriva unității specta
colului.

Tinere scenograf, stai liniștit, nu 
te enerva încă la citirea acestor 
rînduri. Noi trebuie să-ți mulțumim 
pentru multe lucruri bune pe care 
le-ai făcut pentru teatrul nostru. în 
primul rînd, pentru izgonirea natu
ralismului plat și inexpresiv, a ru
tinei adormitoare a decorului lipsit 
de idei și fără mesaj. Pentru ex
pulzarea încărcăturii de detalii 
inutile aduse, păsămite, în nume
le realismului. Pentru spulberarea 
ideii că realismul în teatru se 
poate confunda cu magazinul de 
consignație.

în procesul de perfecționare a 
teatrului nostru, scenografia a fost 
aceea care, cu un ceaB înaintea

Librăria e unul din locurile 
cele mai frecventate astăzi in 
țara noastră. Oamenii caută a- 
vid noutățile — și nu o dată se 
întîmplă ca o carte bună să se e- 
puizeze în numai cîteva ore. 
Cu toate că tirajele cresc de la 
an la an cu milioane de exem
plare, la multe titluri cererea 
întrece necontenit oferta.

Să intrăm în cîteva librării, să 
vizităm cîteva standuri...

Ce se cere în librării
Vînzătorii de la Librăria Aoademiei 

ne-au vorbit despre marea cerere de 
carte politică. Documentele de partid, 
Declarația C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964, sînt solicitate cu mult interes. Lu
crări ca „Formarea statului național 
român. Lupta poporului român pentru 
independență națională", Dicționarul 
enciclopedic vol. II s-au bucurat de 
multă căutare. Vitrina librăriei nr. 43 
din cartierul 13 Septembrie îți atrage 
numaidecît atenția. Sînt expuse aci 
noutăți editoriale : Lenin — Opere voi. 
40, volumul VII al scrierilor lui Ar- 
gbezi, „Probleme de fizică" ș.a. Maga
zinul e bine aprovizionat cu literatură 
romînă și străină. Poți găsi aici și re
cent apăruta monografie „Vasile 
Alecsandri" de G. Călinescu, și 
opere ale lui Sadoveanu, Tolstoi, Goga 
sau Stendhal, apărute în Biblioteca 
pentru toți. Dar cititorii vin adesea să 
ceară și scrieri ale lui Eminescu, Alec
sandri, Coșbuc, Creangă, opere ale li
teraturii noastre contemporane ca „Se
tea" de Titus Popovici sau „Moromeții" 
de Marin Preda, și nu le găsesc. La li
brăria Mihail Eminescu din București 
poți întîlni numeroși studenți care cau
tă culegeri de probleme, dicționare, lu
crări de mecanică cuantică, teoria 
cîmpului, chimie generală, mica chirur
gie etc. Tov. Gh. Bacșiș, cercetător 
principal la I.C.C.P.T.-Fundulea, căuta 
„Introducerea în genetica moleculară". 
Spicuim din caietul de sesizări și su
gestii : „Am venit din Brașov să cumpăr 
„îndreptar de diagnostic și tratament în 
pediatrie", deoarece în orașul nostru nu 
se mai găsește. Nu am găsit-o nici 
aici"; „S-au editat în cursul anului 1964 
și la începutul anului 1965 o serie de 
metodici pentru învățămîntul general de 
opt ani. Tirajul nu a satisfăcut însă ce
rințele cadrelor didactice". Semnează 
profesoara Olga Cucu.

Poezia e căutată de cititorii de toate 
vîrstele. Cumpărătorii solicită librarilor, 
difuzorilor din întreprinderi volume de 
Arghezi, Topîrceanu, Minulescu sau 
Labiș, recenta ediție a versurilor lui 
Adrian Maniu, volumele valoroase ale 
poeților noștri contemporani etc. Dar 
nu orice volum de versuri se vinde, li
nele plachete mai slabe ale tinerilor 
s-au stocat în cantități destul de mari. 
Poate că editura ar trebui să fie mai 
selectivă, să tipărească numai culegerile 

J. PERAHIM 
maestru emerit al artei

acel curent de

regizorilor, stilu
lui de joc al ac
torului, tehnicii 
scenice, instruc
ției primite în In
stitutul de arte 
plastice, a pornit
îmbogățire, transformînd decorul 
într-un element de promovare a 
ideilor, a capacității de emoțio- 
nare, de influențare a publicului, 
de activizare afectivă a lui. Nu 
putem să nu recunoaștem valoa
rea transformatoare a scenografiei 
regretatului Toni Gheorghiu, ino
vația în decorurile lui Paul Bort- 
novski, Liviu Ciulei sau în unele 
Izbutite realizări ale unor sceno
grafi mai tineri : Adriana Leo- 
nescu. Ion Oroveanu, Dan Nem- 
țeanu, Popescu Udriște. Dificultăți
le întîmpinate de transformarea și 
îmbogățirea teatrului cu noi sen
suri nu au fost puține și nici ușor 
de depășit. Și piedicile au fost de
seori acelea create de regizorul

REFLECȚII DESPRE SCENOGRAFIE

însuși. Mă refer la acei regizori ce 
nu pot înțelege valoarea determi
nantă a scenografiei care, în ac
cepția ei largă, nu cuprinde de
corul decît ca unul din factorii 
componenți. Scenografia include 
un complex de elemente, cadrul, 
spațiul vertical și orizontal al sce
nei, mișcarea elementelor pe sce
nă și determinarea mișcării acto
rului, culoarea, lumina, îmbrăcă
mintea interpreților și elementele 
de recuzită ; principala ei calitate 
și menire este aceea de a deter
mina unitatea de stil a întregului 
spectacol.

Desigur că în vederile regizo
rului format în spiritul teatrului se
colului XIX, teatrului Kamerspiell, 
nu intră utilizarea acestor date noi 
ale spectacolului contemporan. 
Sau se opune, în mod hotărît, ten
dința de poetizare a spectacolu
lui, sau (și mai rău) consideră că 
aceste date ale transformării tea
trului aparțin exclusiv scenografu
lui și atunci el să-și facă meseria 
așa cum îl taie capul. Pentru regi
zorii de această categorie, re^ia 
unui spectacol se limitează la sta
bilirea celor cîtorva uși prin care 
să introducă sau să scoată in- 
terpreții din scenă, restul aparți- 
nînd, cu totală libertate și indife
rență, scenografului.

Teatrul este una din cele mai 
avansate tribune artistice de dez
bateri a lumii noastre. El alege 
din literatura universală acele o- 
pere care, depășind sfera secolu
lui sau a mediului, vin alături de 
noi să discute cele mai acute pro
bleme ale contemporaneității. Pe 
scenă, aceste opere capătă o a- 
nume transfigurare, o interpretare 
prin intermediul căreia se traduce 
în limbajul de azi conținutul ope
rei vechi. în teatrul nostru, în mo- 

Raid ancheta

CARTEA PE CARE 0 CĂUTĂM
unor poeți care și-au cîștigat, prin ver
surile publicate în reviste, aprecierea 
publicului. „în colecția „Cele mai fru
moase poezii" au apărut și culegeri ale 
unor autori puțin cunoscuți — ne 
spune responsabilul librăriei „G. 
Coșbuc" din Capitală. Or, în aceasta 
colecție de mare tiraj ar trebui cu
prinse cu adevărat „cele mai frumoase" 
dintre versurile poeților coăsacrați, in- 
trați în patrimoniul culturii, opere pe 
care cititorii noștri le-au îndrăgit, pe 
care doresc să le aibă cu orice preț în 
bibliotecă".

Dumitru Boțîrlăianu, tehnician la Uzi
nele „23 August", este de șase ani di
fuzor voluntar în secția mecanică. „în 
această perioadă, ne-a spus el, am vîn- 
dut cărți în valoare de sute de 
mii de lei. Mulți muncitori au 
început să citească cumpărând cărți 
de la mine. Am mulți prieteni, 
dar mi-am făcut și „dușmani": cărțile 
bune vin deseori în prea puține exem
plare și nu-i pot satisface pe toți. Am 
primit numai zece exemplare din volu
mul „Rezistența materialelor" de Gh. 
Buzdugan, care e foarte cerut în uzină, 
în schimb ni s-au dat 30 de exemplare 
din volumul „Acvaristica și pescuitul 
sportiv", care nu se vînd. Am multe e- 
xemplare din volumul „De la piatră la 
hîrtie" de Aurel Dîmboiu, o carte ti
părită în 20 000 de exemplare, dar pe 
care n-o caută nimeni; în schimb nu 
se găsește „Renașterea" de A. Oțetea. 
Nu se vînd albumele „București" sau 
„Romînia", tipărite de Editura Meri
diane, care cuprind fotografii banale, de 
calitate scăzută, tipărite nereușit.

Tiraje insuficiente 
și... stocuri

Din discuțiile redactorilor și cores
pondenților noștri cu un mare număr 
de cititori, librari, difuzori voluntari re
zultă că tirajele unor cărți de mare va
loare și interes actual sînt insuficiente, 
în vreme ce se cheltuiesc hîrtie, muncă 
și spațiu tipografic pentru unele lucrări 
slabe, depășite sau pentru reeditări mai 
puțin necesare. Elevii, de pildă, caută 
scrierile cuprinse în programa analiti
că ; tirajele (deși mari) ale „Bibliotecii 
școlarului" sînt cu totul insuficiente, 
dar pe de altă parte în Biblioteca pen
tru toți au fost reeditate în zeci de 
mii de exemplare lucrări din literatura 
universală care existau deja în librării 
și biblioteci, în cantități îndestulătoare. 
Desigur că în Biblioteca pentru 
toți își au locul și lucrări care au mai 
fost tipărite, dar în funcție de capaci

mentul de față 
există această 
tendință, de alt
fel tendință prin
cipală a teatru
lui romînesc con

temporan, exprimată ou talent și 
pricepere de o seamă de regizori 
care întîmplător sînt și tineri. Am în 
vedere pe Ciulei, Mugur, Esrig, 
Cernescu, Pintilie, Giurchescu.

Cînd aportul creator al regizoru
lui și scenografului se produce în- 
tr-o strînsă colaborare, limitele în
tre genurile de muncă se topesc, 
acestea devenind în spectacol un 
tot unitar. De aceea consider sce
nografia pentru „Opera de trei pa
rale" (Oroveanu — Ciulei), pe sce
na Teatrului „Bulandra", „Vizita 
bătrînei doamne" pe scena tea
trului din Brașov (Paul Bortnovski), 
„Tigrul" (Dan Nemțeanu), pe scena 
mică a Teatrului „Nottara", — ulti
mele două spectacole în regia lui 
Dinu Cernescu — exemplele cele

mai strălucite ale unității organice 
între regie și scenografie.

Fidel principiului potrivit căruia 
scenograful este chemat, alături 
de regizor, să scoată în eviden
ță ideile profunde ale operei 
dramatice, el recurge la o in
finitate de mijloace. în sprijinul 
unei cît mai puternice expresivi
tăți, el nu-și reduce limbajul de 
dragul propriei afirmări, ci preia 
din întreaga experiență a teatrului 
modalitățile cele mai adecvate. 
Stilizarea, simplificarea pînă la e- 
sență, expresionismul, detaliul na
turalist, barocul, fotografia, cola
jul, grafica publicitară sînt deo
potrivă utile și eficiente pentru a 
promova esența ideilor operei dra
matice puse în scenă.

De asemenea, cînd analiza spec
tacolului nu este suficient de bine 
dusă la capăt, cînd nu se stabileș
te o unitate de concepție între re
gizor și scenograf, acest fapt de
vine vizibil și supărător în spec
tacol. Așa s-a petrecut în specta
colul „Inima mea este pe înălțimi' 
de Saroyan (Teatrul „Bulandra"), 
unde Bortnovski a făcut un strălu
cit decor plin de sentimente amare 
și dezolante, iar regizorul Pintilie 
a transformat dezolarea și firul 
subțire de poezie într-o dulceagă 
și veche melodramă. Același regi
zor face însă în „Biedermann și in
cendiatorii" o strălucită demon
strație a unității spectacolului.

De ce unele spectacole, care a- 
parent cuprind toate datele nece
sare succesului, devin niște mani
festări confuze, sofisticate, fără ca 
pînă la urmă să militeze pentru 
ceva ?

Personal sînt și mă declar un 
partizan al inovației, al îndrăzne
lii, al experimentului în toate do
meniile de activitate și în special

tatea reală de absorbție. Netrebuincioase 
s-au dovedit reeditări ca „Fundătura 
îngerilor" de Priestley, „Rossini" de 
G. Sbîrcea, „Haendel" de M. Nicoles- 
cu ș.a.

— „Din volumul „Viața lui Emines
cu" de G. Călinescu am primit mult 
mai puține exemplare decît am cerut, 
ne spune tov. Vasile Bălan, directorul 
Centrului regional de librării și difu
zare a cărții București. în schimb s-a 
găsit hîrtie pentru reeditarea unei căr
ticele de iluzionism a lui Iosefini. Nu 
se mai găsește cartea „Organe de ma
șini" de Gh. Manea, foarte mult solici
tată de ingineri și tehnicieni, dar s-a 
publicat pe aceeași temă o lucrare de 
Reșetov, care cuprinde elemente depă
șite. Unele cărți nu țin seama de pu
blicul căruia 1 se adresează. De pildă 
lucrările din colecția Radio și televi
ziune nu au peste tot căutare : ele sînt 
de un nivel nesatisfăcător pentru un 
specialist, dar nici nu sînt pe înțelesul 
publicului larg. Se impune ca editura 
să tragă concluzii cu privire la profilul 
colecției.

Constatările făcute pe teren arată că 
în fixarea tirajelor trebuie să se țină 
seama într-o mai mare măsură de ni-

— Sînt Ja a doua poezie a mea, 
mi se spune de acum „maestre" și 
mi s-a propus editarea în colecția 
„Luceafărul".

Desen de Eugen TARU 

în artă. Doresc cu pasiune să 
aplaud orice fel de manifestare 
care să izgonească rutina și îm
pietrirea, care să învioreze și să 
anime spiritualitatea contempora
nului nostru. Nu am prejudecăți de 
nici un fel, de nici o natură. Dar 
îmi este imposibil să înțeleg ino
vația fără mesaj, îndrăzneala fără 
țintă, experimentul lipsit de con
ținut.

Am asistat, acum cîteva seri, la 
un spectacol pe scena unui teatru 
cu faimă, unde au fost puse în 
scenă cîteva schițe de Caragiale, 
unul din cei mai mari umoriști ai 
lumii, și piesa lui Eugen Ionescu 
„Cîntăreața cheală". Au existat 
pentru acest spectacol toate pre
misele unui mare succes : autori 
mari, verificați pe toate scenele 
lumii, actori deosebit de talentați 
și cu o mare personalitate (Olga 
Tudorache, Tudorel Popa), una 
dintre scenografele de seamă ale 
teatrului nostru (Adriana Leones- 
cu) — și totuși, punctul meu de ve
dere personal este că din pricina 
unei înflăcărate îndrăzneli tînărul 
regizor, dornic să-și expună pro
priile inovații, a sacrificat umorul 
unor idei interesante, dar greu de 
descilrat. La piesa lui Ionescu, în
țelegînd pe dos conținutul incisiv 
al autorului, regizorul a anulat 
incisivitatea și rîsul. Tot efortul 
depus de Adriana Leonescu pentru 
a sublinia ideile de conținut ale 
spectacolului mi s-a părut cu totul 
inutil. Ea a înțeles însă mai bine 
decît regizorul că în tehnica tea
trului lui Ionescu, detaliul natura
list este acela care joacă un 'ol 
deosebit de important, șl nu stili
zarea expresionistă

Un fapt interesant, demn de sub
liniat, în scenografia actuală din 
țara noastră, este acela că mulți 
dintre creatorii talentați și cu un 
real simț inovator provin din alte 
ramuri ale artei și nu de pe băn
cile Institutului de arte plastice. O 
privire mai atentă a trăsăturilor și 
calităților unui scenograf care să 
corespundă sarcinilor teatrului con
temporan, așa cum se conturează 
el pe scenele noastre, te face să 
constați existența unui anumit ana
cronism în învățămîntul de specia
litate. Pretindem scenografului să 
aibă o largă și temeinică informa
re, să cunoască istoria stilurilor, 
să cunoască succesiunea curente
lor, istoria teatrului, istoria costu
mului, inovațiile în tehnica scenei, 
grima, instalațiile și modalitățile 
de iluminare, să facă analiza tex
tului literar. Absolventul secției de 
scenografie din Institutul de artă 
plastică termină însă această înal
tă școală cunoscînd destul de pu
țin din toate acestea, pentru că 
programele analitice au rămas îm
pietrite de pe vremea cînd în acest 
institut de specialitate un sceno
graf trebuia să lucreze cinci ani 
teme de nud sau figură cu drape
rie. Consider că este momentul să 
se revadă programele analitice ale 
acestei secții și să fie adaptate la 
realitatea zilelor noastre.

velul cultural în rapidă creștere al pu
blicului nostru. Iată un fenomen sem
nificativ: unele dintre broșurile din 
colecția C.R.C.C.S., sărace în conținut, 
superficiale, nu se vînd, deși sînt foarte 
ieftine; în schimb studiul savantului J. 
Bernal „Știința în viața societății" este 
cerut cu insistență în librării.

Au sporit și pretențiile cititorilor față 
de aspectul grafic al cărților. Tov. 
Traian Niculescu, maistru constructor, 
într-o scrisoare adresată redacției noas
tre, sugerează ca și o bună parte din 
tirajul Bibliotecii pentru toți să se pre
zinte în coperți legate, mai frumoase 
și mai rezistente. Corespondentul arată 
că în cuprinsul aceluiași volum se în- 
tîlnesc uneori mai multe calități de 
hîrtie, ceea ce le dă o înfățișare ineste
tică, așa cum e cazul cu ultima ediție 
din operele lui Vlahuță. Asemenea se
sizări am mai primit chiar cu privire 
la ediții de lux, cum ar fi „Povestirile 
din Canterbury" de Chaucer. Și alți 
cititori sau difuzori ne-au vorbit despre 
coperțile și ilustrațiile urîte ale unor 
cărți.

Cum se învechește 
o carte înainte 
de a apărea

Lucrările tehnice tipărite nu țin tot
deauna pasul cu modernizarea rapidă 
a procesului de producție. Cărți care 
prezentau un mare interes la data in
cluderii în planurile editoriale se do
vedesc învechite la apariție. „Ciclul de 
elaborare a unei lucrări mai mari (scrie
rea sau traducerea ei, redactarea în edi
tură, tiparul etc.) este destul de înde
lungat — cîțiva ani", ne spune în a- 
ceastă privință tov. Al. Tomuța, redac
tor șef la Editura Tehnică. Această 
situație e oare firească ? Nu s-ar putea 
găsi mijloace de a accelera procesul de 
producție în edituri, în tipografii ?

Reeditările necesare se realizează, de 
asemenea, extrem de încet. Mulți lu
crători din rețeaua de difuzare a cărții 
propun să se păstreze zațurile și să se 
scoată tiraje succesive, în funcție de 
cerințe Acest sistem, foarte răspîndit 
în străinătate, ar permite să se sondeze 
mai exact necesității j reale, evitînd 
astfel cheltuieli inutile, și să se satis
facă la scurt interval comenzile supli
mentare. La centrala editurilor se 
obiectează însă că nu există spații 
de depozitare a zațurilor. Iată un lucru 
paradoxal ■ cum de se găsesc spații 
pentru depozitarea a zeci de mii de 
exemplare nevandabile, din lucrări ale

AL CIUCURENCU Natură statică

ION JALEA Țărancă

căror tiraje au fost fixate în mod ar
bitrar ?

Volumele diferite ale unor lucrări 
apar deseori la intervale foarte mari și 
în tiraje inegale ; din această cauză, 
o parte din cititori rămîn cu seria des
completată.

Cînd „Desenul tehnic 
industrial" ajunge la sate

Dacă uneori cartea căutată nu ajun
ge la timp în mîna cititorului, e și pen
tru că repartizarea se face cîteodată la 
întîmplare. Librăria nr. 5 din Craiova 
a primit 60 de exemplare din „Cozma 
Răcoare" de Sadoveanu și după scurtă 
vreme, cu toate că nu le vînduse, i 
s-au mai trimis încă 30, pe cînd la alte 
librării din oraș existau cerințe. La 
standul Uzinelor Electroputere, din Cra
iova, zace „Mecanica cuantică", foarte 
solicitată în librării de către studenți și 
cadre didactice. Recartările (redistri
buirea cărților pe bază de cerințe) se 
desfășoară greoi. Biblioteca comunală 
din Sîngiorz, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, a fost aprovizionată în ianua
rie 1965 cu două lucrări de oftalmolo
gie, una din Chirurgia rectului, dar 
unele cărți cerute de țărani lipsesc.

Mulți cititori își exprimă dorința de 
a fi mai bine și mai prompt informați 
asupra noilor apariții. „Se anunță în 
ziare unele titluri pe care le găsești în 
librării abia după cîteva luni, sau dim
potrivă, apar recenzii ale unor cărți la 
cîteva luni de la publicarea lor", spune 
Marian Avram, șef de echipă la Uzi
nele „23 August". Nu s-ar pu
tea organiza — întreabă unii cititori — 
un sistem de „carte prin poștă" și pen
tru mediul urban, așa cum există cea 
pentru sate ?

★
Ancheta noastră arată că editurile 

trebuie să acorde o atenție sporită po
liticii de editare, în funcție de impor
tanța și actualitatea temelor, de valoarea 
lucrărilor, de necesitățile culturale, eco
nomice și tehnico-științifice, de cererea 
publicului, precum și stabilirii științifice 
a tirajelor O condiție importantă pen
tru buna aprovizionare a rețelei de des
facere o constituie ritmicitatea muncii 
în edituri și tipografii. Organelor de 
difuzare le revine obligația de a asi
gura justa repartiție teritorială a cărții, 
în scopul satisfacerii necesităților reale 
ale diverselor categorii de cititori, pen
tru lichidarea fenomenelor artificiale de 
stocare și în același timp de nesatisfa- 
cere a unor cereri. Este o problemă cu 
aspecte multiple în legătură cu care 
sînt binevenite opiniile și sugestiile din 
partea cititorilor, autorilor, a lucrători
lor din edituri și din rețeaua de difu
zare, menite să contribuie la îmbunătă
țirea activității de răspîndire și popu
larizare a cărții.

Sorin MOVILEANU 
Adrian ANGHELESCU 
Radu CONSTANTINESCU

Convorbiri cu

Salvatore
QUASIMODO,

Carlo
LEVI

DOLCI

SCRIITORUL, 
PROBLEMELE 
SOCIALE
Șl CONTEMPO
RANEITATEA

Un mare poet, un prozator du
blat de un pictor de talent, un 
publicist. Trei nume, trei perso
nalități de seamă ale culturii ita
liene contemporane. Salva
tore Quasimodo trăiește și lucrea
ză la Milano. Carlo Levi la Roma, 
iar Danilo Doici într-o mică așe
zare siciliană, la Partinico.

„Dare e avere"
în inima marelui oraș indus

trial Milano, pe Corso Garibaldi 
la nr. 16, într-un apartament -ie 
la etajul 4 de unde ai în fața 
ochilor imaginea celebrului Duom, 
locuiește laureatul premiului No
bel pentru literatură, poetul Sal
vatore Quasimodo. Un birou mic, 
pe care foile de manuscris stau 
risipite într-o ordine impresionan
tă. Pereții sînt acoperiți cu raf
turi pline ochi cu cărți. Printre 
ele, ediția în limba romînă a poe
ziilor lui Quasimodo, volume în 
limba romînă ale lui Arghezi, o 
antologie a poeziei romînești a- 
părută în italiană. Surprinzîn- 
du-mi privirile, maestrul intră di
rect în subiect :

— Sînt un prieten și un admi
rator al Romîniei. In 1961, cu pri
lejul unei vizite făcute în țara 
dumneavoastră, am putut să-mi 
dau seama că dragostea pentru 
cultură este vie în Romînia, una 
din țările lumii contemporane cu 
o dezvoltare cetățenească și poli
tică dintre cele mai avansate. 
Mi-a făcut o mare plăcere să a- 
dresez urări cordiale pentru o 
prezență tot mai puternică a 
Romîniei printre marile națiuni 
ale civilizației lumii de astăzi.

— în urmă cu cîțiva ani v-ați 
exprimat dorința de a tălmăci în 
italiană poeziile maestrului Ar
ghezi.

— Iar dorința am transpus-o 
în fapte, răspunde îndată Quasi
modo. De curînd am terminat 
traducerea a 1 500 de versuri din 
opera lui Tudor Arghezi, o mare 
personalitate poetică, un adevă
rat inovator al versului, un mare 
artist al metaforei. De fapt, tra
ducerea este o mică antologie ar
gheziană, pe care m-am străduit 
să o prezint cititorilor din Italia 
la nivelul originalului. Desigur, 
nu mi-a fost ușor, dar sper că Ar
ghezi, căruia i-am trimis un e- 
xemplar, va fi mulțumit. Cartea 
va apărea foarte curînd în editu
ra Mondadori, în cadrul colecției 
„Lo Specchio" renumită nu nu
mai în Italia dar și în Europa.

Quasimodo trece apoi la alt su
biect.

— Multe din poeziile pe care 
le-am scris din 1958 pînă astăzi, 
evident cele care mi s-au părut 
demne de a fi figurat într-un nou 
volum, le-am reunit sub titlul 
simbolic „Dare e avere" (A da și 
a avea). Nu aparțin nici unui 
partid politic, dar iubesc nespus 
de mult omul, sensibilitatea lui. 
visurile lui. Aceasta înseamnă 
așadar, tînărul meu prieten, că 
eu consider că poezia trebuie să 
slujească marile idealuri ale u- 
manității. Sînt ferm convins că 
niciodată cultura nu poate fi în
vinsă de nici un fel de arme, ari
cit de perfecționate ar fi ele. A 
scrie pentru viață, pentru om în
seamnă a nu fi un asociat pre- 
mediat al violenței și distrugerii. 
Au dovedit-o aceasta toți marii 
scriitori și poeți ai lumii, și nu-ți 
voi cita decît pe Dante, pe Ibsen, 
pe Goethe, Tolstoi și Eminescu. 
După părerea mea, o cerință tot 
atît de vitală pentru un poet 
cum- este aerul și apa pentru om, 
este aceea de a nu fi inert, de a 
fi legat prin toate fibrele sensi
bilității sale de popor. Altfel, 
făuritorul de poezie care nu este 
înțeles și prețuit de omul sim
plu, se transformă într-un lite
rat de salon. Ceea ce mi se pare 

odios. Civilizația mondială nu 
poate cunoaște bariere. Ea este a 
tuturor. Cu atît mai mult, cu cît 
omul se schimbă în fiecare zi.

La despărțire, Quasimodo a 
transmis cititorilor „Scînteii" sa
lutul de mai jos :

<, faert

SALVATORE QUASIMODO,
Cu multe urări afectuoase și „la
tine" pentru cititorii „Scînteii", din 

Milano, oraș industrial

Carlo Levi este cunoscut citi
torilor din țara noastră prin tra
ducerea romanului său „Cristos 
s-a oprit la Eboli' în care vigu
roasele accente sociale pun în 
adevărata lor lumină problemele 
sudului Italiei, viața grea a lo
cuitorilor de pe aceste melea
guri. întreaga operă a scriitorului, 
din care cităm „Orologiul", 
„Cuvintele sînt pietre”, „Viitorul 
are un suflet vechi”, este puter
nic ancorată în realitățile sociale 
ale tării sale, înfățișînd emoțio
nant și dramatic lupta omului 
simplu pentru existență. împotri
va nedreptății. Ultima sa carte, 
„Tutto il miele e finito" apărută 
în Editura Einaudi este închinată 
oamenilor Sardiniei, muncitori si 
emigranți, minerilor din Carbonia.

L-am întîlnit la Roma.

A exprima viu
și emoționant realitatea

Biroul e năpădit de cărți, d » 
manuscrise, abandonate pentru 
moment de renumitul romancier. 
Carlo Levi stătea într-o încăpere 
alăturată, cu ferestrele mari des
chise spre albastrul cerului, ți
nea în mînă paleta de culori iar 
de pe șevalet te întîmpina chipul 
dîrz al pictorului mexican David 
Alfaro Siquieros. Aflat în acele 
zile la Roma, Siquieros și-a văzut 
tabloul, considerînd că nici el 
n-ar fi Izbutit să-și facă mai bine 
autoportretul. Atelierul de lucru 
al scriitorului-pictor e plin de 
tablouri Cele mai multe dintre 
ele înfățișează luptători din Re
zistență, la care și Levi a parti
cipat activ.

— Cred că în timpurile noas
tre, problemele sociale sînt fun
damentale pentru un scriitor 
— ne spune Carlo Levf. 
Prin aceasta nu înțeleg ca scrii
torul să se transforme într-un 
simplu sociolog, ci de a exprima 
viu și emoționant realitatea, fil
trată prin propria personalita S 
o realitate însă autentică, neal S- 
rată de metafore și gratuități sti
listice. Cititorul trebuie să se re
cunoască în cutare sau cutare 
erou, să exclame după ce a citit 
ultimul rînd : „da, este o proble
mă de viață". Ceea ce presupune 
ca scriitorul să fie părtaș la 
bucuriile și necazurile omului 
simplu Aceasta m-a îndemnat ca 
în Sardinia să trăiesc cot la cot 
cu viitorii eroi ai cărții, să merg 
împreună cu ei, să mănînc la a- 
ceeași masă Unii critici spun : 
Levi este prea dur în ceea ce 
scrie Iar eu le răspund : nu eu 
sînt dur ci viața aspră pe care o 
duc acești oameni, nedreptățile 
sociale care îi apasă.

Ion MARGINEANU

(Continuare în pag. V-a)
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Secția de electroliză cu catod de mercur din cadrul Combinatului chimic Borzeșii
Foto : Agerpres

Adunări festive 
consacrate zilei de 1 Mai

In Capitală și în alte localități din 
țară au continuat să aibă loc 
miercuri numeroase adunări festive 
consacrate zilei de 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc.

La adunarea care s-a ținut la 
Uzina „Autobuzul" din Capitală au 
luat parte peste 2 000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari 
din întreprindere.

Despre importanta zilei de 1 Mai 
a vorbit tov. Ion Iozefide, secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. Vorbitorul a trecut, tot
odată, în revistă succesele în pro
ducție cu care constructorii de auto
vehicule din această uzină întîm- 
pină sărbătoarea internațională a 
oamenilor muncii. Planul producției 
marfă, pe perioada care a trecut din 
acest an, a fost depășit cu 1,8 la sută. 
Prin gospodărirea rațională a mate
riilor prime și materialelor ei au 
realizat în același timp circa 630 000 
de lei economii peste plan.

O adunare asemănătoare a avut 
loc la clubul întreprinderii de con- 
strucții-montaj nr. 1, unde în fața a 
sute de muncitori a luat cuvîntul 
tov. Gh. Șerbănescu, președintele 
Consiliului sindicatelor din construc- 
ții-București.

La adunarea care a avut loc la 
Combinatul de îngrășăminte cu a- 
zot Piatra Neamț a vorbit Gheor- 
ghe Roșu, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Bacău al P.M.R.

Sărbătoarea oamenilor muncii de 
pretutindeni, a subliniat vorbitorul, a 
fost întîmpinată de chimiștii acestui

BASCHET

Au început meciurile decisive 
ale campionatului feminin

In sala Tractorul din Brașov a 
început turneul final al campiona- 

‘lui republican feminin de baschet, 
^inform regulamentului, la acest 
t irneu, care va desemna echipa 
campioană, iau parte primele șase 
clasate în urma disputării celor 18 
meciuri ale campionatului, adică, în 
ordine: Rapid (care a totalizat 35
puncte), Știința București (33 punc
te), Voința București (30 puncte), 
Mureșul Tg. Mureș (29 puncte), 
Constructorul București (26 puncte) 
și Voința Brașov (26 puncte).

Cele trei partide de ieri s-au în
cheiat cu victorii scontate : rapidis-

Ieri la fotbal
PLOIEȘTI. — Echipa Petrolul a ju

cat ieri după-amiază cu reprezenta
tiva secundă a R. P. Bulgaria. Deși 
a prezentat o formație lipsită de o-, 
portul a patru titulari, Petrolul a cîș
tigat cu 3—0 (1—0). Autorii goluri
lor : Mocanu (2) și Moldoveanu.

IAȘI. — Formația braziliană Bon 
Successo, care se află într-un turneu 
în țara noastră, a susținut un meci 
cu formația C.S.M.S. Ieșenii și-au a- 
sțgurat victoria prin punctul înscris 
de Cuperman în min. 20. Spectatori : 
12 000.

PITEȘTI. — Partida internațională 
dintre Dinamo Pitești și Dynamo 
Berlin s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(1—0). Au marcat : Naghi (min. 19) 
pentru piteșteni și Wolf (min. 85) 
pentru berlinezi.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Miercuri după-amiază, în prezența a 
circa 5 000 de spectatori, a avut loc 
la Baia Mare partida internațională 
de fotbal dintre „Minerul" din locali
tate și echipa cehoslovacă Spartak 
Trnovo. Meciul s-a terminat cu sco
rul de 4—2 (2—1) pentru localnici.

★
Echipele Spartak Plovdiv și Farul 

Constanța au terminat nedecis : 
1—1 (0—0) primul lor meci disputat 
ieri la Plovdiv în cadrul Turneului 
balcanic de fotbal intercluburi. Go
lul* echipei romîne a fost înscris de 
Biikossi în minutul 83. 

combinat cu angajamentele îndepli
nite și depășite. Planul producției 
globale a fost depășit de la începu
tul anului cu aproape 5 500 000 de 
lei, iar la producția marfă cu peste 
5 milioane lei. Ei au realizat peste 
prevederile planului 1 800 de tone 
azotat de amoniu, 800 de tone amo
niac, iar economiile peste plan la 
prețul de cost și beneficiile se ridică 
la peste 9 milioane de lei.

La adunarea care a avut loc la 
Uzina cocso-chimică a Combinatului 
siderurgic Hunedoara a vorbit tov. 
Solomon Selejan, secretarul comi
tetului de partid al sectorului coc- 
serie. Lucrătorii acestei uzine au li
vrat furnaliștilor de la începutul a- 
nului peste prevederi 2 300 tone 
cocs metalurgic, cu 1 300 de tone mai 
mult față de angajamentul luat în 
cinstea zilei de 1 Mai. întreaga can
titate de cocs produs anul acesta a 
întrunit rezistența mecanică și cei
lalți indicatori de calitate necesari 
utilizării cu rezultate bune în pro
cesul de elaborare a fontei la fur
nalele mari automatizate.

Adunări în întîmpinarea zilei de 
1 Mai au mai avut loc la Șantierul 
naval din Constanța, unde a vorbit 
tov. Ion Vîlsan, președintele Con
siliului regional al sindicatelor Do- 
brogea, la Uzinele „1 Mai" Ploiești, 
unde a vorbit tov. Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Ploiești al P.M.R., la Uzina de 
utilaj greu „Progresul" din Brăila, 
laminorul de tablă subțire din 
Galați, Institutul pedagogic de 3 ani 
din Suceava și în alte întreprinderi 
și instituții. (Agerpres) 

b o x „TURNEUL CELOR 4“

tele au cîștigat cu 50—30 meciul cu 
Mureșul, Voința București a între
cut cu 42—38 pe Voința Brașov, iar 
Știința — deținătoare a titlului la 
ultimele două ediții ale campionatu
lui — cu 69—53 pe Constructorul.

Gospodarii nu-s acasă...
în aceste zile de primăvară, terenu

rile de sport cunosc din plin animația 
caracteristică sezonului în aer liber. 
Bunii gospodari au pregătit din vreme 
locurile de desfășurare a antrenamen
telor și competițiilor, făcîndu-le utile 
și atrăgătoare pentru sportivi și spec
tatori. Asemenea exemple pot fi des 
întîlnite. Bineînțeles, ele nu constituie

Sesiune științifica
Ieri a avut loc la Institutul de stu

dii și proiectări forestiere o sesiune 
tehnico-științifică, cu prilejul îm
plinirii a 15 ani de activitate. Au 
participat specialiști de la institute 
de studii și proiectări din Capitală, 
Institutul de cercetări forestiere, In
stitutul politehnic Brașov, cadre de 
conducere din Ministerul Economiei 
Forestiere. Sesiunea â fost deschisă 
de Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere. în referatele prezentate 
cu acest prilej s-a arătat printre al
tele că, în cei 15 ani de activitate,

Orarul unităților comerciale 
între 29 aprilie și 2 mai

în perioada 29 aprilie — 2 mai, uni
tățile comerciale din Capitală vor func
ționa după următorul program :

Unitățile de produse alimentare cu 
un schimb de lucrători vor fi deschise 
JOI, 29 APRILIE, în cursul dimineții, 
oa de obicei, iar după-amiază, între 
orele 16—21 ; VINERI, 30 APRILIE, 
dimineața, orar obișnuit, după-amiază, 
între orele 16—22. Magazinele de car
ne și legume, fructe, precum și halele 
și piețele (magazinele alimentare și de 
legume-fructe) vor funcționa JOI, 29 
APRILIE, între orele 6,30—12 și 16—21, 
și VINERI, 30 APRILIE, dimineața, 
după același program, iar după-amiază, 
între orele 15—22. Magazinele de pîine 
cu un singur schimb sînt deschise JOI, 
29 APRILIE, între orele 6—12, 16—20;

Competiția pugilistică denumi
tă „Turneul celor 4“ se încheie 
astă seară în sala Floreasca. După 
cum s-a anunțat, în cele trei gale 
ale turneului specialiștii federa
ției urmăresc boxerii susceptibili 
de a face parte din lotul romîn 
care va participa la campionatele 
europene de la Berlin. Pînă acum 
meciurile nu s-au ridicat la un 
nivel corespunzător, numeroși

ceva ieșit din comun, întrucît întreți
nerea corespunzătoare a bazelor spor
tive este o obligație firească. Există 
însă, din păcate, și altfel de situații.

încadrată de siluetele zvelte ale noi
lor blocuri din oartierul Sergent Nițu 
Vasile, Școala medie nr. 30 din Ca
pitală, de construcție recentă, dispune 
de o curte spațioasă, prevăzută cu gră
dină și un microstadion : teren de 
fotbal înconjurat cu pistă pentru aler
gări, două terenuri de volei și unul de 
baschet. Prin urmare, condiții optime 
pentru activitate sportivă în aer liber. 
Sau, mai precis, așa ar trebui să fie, 
căci, după aspectul său actual, micro- 
stadionul de la „30“ constituie un ve
ritabil exemplu de... cum nu trebuie 
să fie întreținută o bază sportivă ; unui 
panou de baschet îi lipsesc două scîn- 
duri și inelul (fotografia alăturată), te
renul de fotbal nu are porți și este 
denivelat, presărat cu pietroaie și cutii 
de conserve, pe cele două terenuri de 
volei se joacă fotbal redus, iar pista 
de atletism ar fi potrivită mai degrabă 
pentru... curse de motocros. Pe scurt, 
microstadionul în discuție ilustrează 
elocvent nepăsarea manifestată la Școa
la medie nr. 30 față de activitatea 
sportivă. Surprinde și faptul că această 
indiferență nu a atras atenția secțiunii 
de învățămînt a raionului „N. Bălces- 
cu“. în aceeași ordine de idei, credem 
că o bună colaborare a școlii respec
tive cu clubul raional „Constructorul" 
ar avantaja ambele părți, căci, prin po
sibilitățile (nevalorificate) de care dis
pune, școala ar putea desfășura o acti
vitate rodnică de depistare și inițiere 
în sport a copiilor talentați.

Constantin ANI

Informații
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
La 28 aprilie, George Macovescu, 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit în audiență pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Demo
crate Germane la București, Ewald 
Moldt, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★

La invitația Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor a 
sosit în Capitală o delegație de spe
cialiști ai Ministerului Poștelor și 
Telecomunicațiilor și Ministerului 
Comunicațiilor din R. P. Chineză, 
condusă de Ciun Fu-sian, adjunct al 
ministrului poștelor și telecomunica
țiilor. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de Grigore Marin, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor. Au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Miercuri dimineața, membrii dele
gației au avut o întrevedere cu 
D. Simulescu, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, și cu 
membri ai conducerii ministerului.

(Agerpres)

lucrătorii de la I.S.P.F. au adus o 
bogată contribuție la dezvoltarea 
patrimoniului forestier și la valorifi
carea superioară a lemnului. Ei au 
elaborat peste 13 000 de studii și 
proiecte ale unor lucrări privind a- 
menajarea și cultura pădurilor, ame
liorarea terenurilor degradate și co
rectarea torenților, au proiectat di
ferite instalații de transport fores
tier și pentru exploatări, numeroase 
obiective industriale de prelucrare a 
lemnului. Institutul a fost dotat cu 
aparatură din cea mai modernă.

VINERI, 30 APRILIE : 6—13, 16—21. 
Cele cu două schimburi sînt deschise 
joi între orele 5,30—13, 13,30—21 ; vi
neri de la 5,30—22.

Depozitele de desfacere a vinului 
pentru acasă sînt deschise VINERI, 30 
APRILIE, între orele 9—13 și 15—22. 
Restul unităților de desfacere din toate 
sectoarele vor funcționa după orarul 
obișnuit al zilelor de joi și vineri.

în ziua de 1 MAI vor fi deschise 
numai magazinele de pîine (orele 
5—10), centrele de desfacere a laptelui 
și gheței, care își încep activitatea la 
orele 5 dimineața, și tutungeriile, care 
vor fi deschise dimineața cel mult 4 
ore. DUMINICĂ, 2 MAI, vor funcționa 
toate unitățile care în mod obișnuit au 
program de duminică.

boxeri — chiar și din cei decla
rați învingători — preferind 
schimburi dure de pumni în lo
cul boxului tehnic.

Astă seară pe ring vor urca, 
printre alții, Gruiescu—Costescu, 
Gîju — Covaliov, Buzuliuc — 
Stanev, Niculescu — Mîrza, 
Ghiorghioni — Mariuțan. Primul 
meci începe la ora 19.

Sportivi romini in întreceri 
internaționale

HANDBAL. — în zilele de 1 șl 2 
mai, selecționata masculină de hand
bal (tineret) a orașului București va 
participa la tradiționalul turneu de 
la Sarajevo, alături de cel mai buni 
handbaliști iugoslavi reprezentînd 
selecționatele orașelor Belgrad, Za
greb și Sarajevo.

★
MOTOCICLISM. — Pe pista sta

dionului Dinamo din Capitală dumi
nică este programată prima între
cere internațională de dirt-track a a- 
nului. La concurs vor participa mo- 
tocicliști fruntași din R. P. Bulgaria, 
U.R.S.S. și R. P. Romînă. întrecerile 
vor începe la ora 10 dimineața. 
Miercuri 5 mai, pe aceeași pistă, are 
loc o nouă reuniune.

★

SCRIMA. — în zilele de 15 și 16 
mai floretlstele noastre fruntașe vor 
participa la tradiționala competiție 
„Floreta de argint", care va avea 
loc în Italia, la Como. La 29 mai, e- 
chipa romînă va evolua la Paris în 
turneul pentru „Cupa Jantie". Din lo
tul selecționabilelor fac parte Olga 
Orban Szabo, iostă campioană mon
dială, Maria Vicol, Marina Stanca, 
Suzana Tasi, Ileana Drîmbă, Ana 
Ene și campioana mondială de tine
ret Ecaterina Iencic.

★

FOTBAL. — O selecționată divizio
nară de fotbal va pleca astăzi în 
Italia pentru un turneu de două 
jocuri. Fotbaliștii romîni vor evolua 
la 2 mai la Foggia și la 5 mai la 
Verona.

Scriitorul, 
problemele sociale 
și contemporaneitatea
(Urmare din pag. IV-a)

— Cunoașteți Romînia ?
— Din păcate, numai din lec

turi. Știu că țara dumneavoastră 
are o literatură umanistă, mari 
scriitori preluați astăzi de cultura 
universală. Știu, de asemenea, cit 
de mari sînt schimbările petre
cute în viața poporului. Sper că 
nu va trece mult și voi avea ma
rea bucurie să văd cu propriii 
ochi toate acestea.

Infuzie de energie
Partinico. Un orășel sicilian a- 

flat în vecinătatea mării. Mă 
primește un bărbat înalt, cu 
ochelari. în jur, cinci copii. 
Trei fete și doi băieți. Cel mai 
mic abia a împlinit doi ani. In
trăm într-o cameră modest mobi
lată, cu pereții tapetați cu un fel 
de rogojină. Pe masă și pe bufet, 
obiecte de ceramică siciliana. 
Un întreg raft este ocupat cu căr
țile lui Doici apărute în diferite 
limbi : suedeză, germană, fran
ceză, rusă, engleză.

— Aștept să-mi completez co
lecția și cu ediția romînă a „An
chetei la Palermo", îmi spune 
Doici. Bărbatul acesta cu privi
rea deschisă, prietenoasă, cu 
miinile mari, fără astîmpăr, este 
unul dintre marii publiciști ai jă- 
rii sale și ai lumii, cunoscut pen
tru opera sa consacrată popu
lației foarte sărace din Mezzo- 
giorno. A bătut neostenit drumu
rile Palermo-ului și Siciliei, a stat 
de vorbă cu sute și sute de 
„braccianti", păstori, emigranți, 
șomeri. Și din răspunsurile lor 
fidel reproduse, Danilo Doici a 
realizat vestitele sale anchete.

— Adevăratul autor al cărților 
mele este omul anonim. Tăcut de 
secole, a avut pentru prima 
oară prilejul să vorbească despre 
el, despre existența lui, despre 
marile -lui probleme. Așa s-au 
născut „Anchetă la Palermo", 
„Convorbirile", „Povestirile sici
liene". Țăranii vorbesc cu multă 
poezie. Dar cît de amară este a- 
ceastă poezie.

— Care este formula pe care 
o folosiți la anchetele dumnea
voastră ?

— De fapt, nu e propriu-zis o 
formulă. Las mai întîi omul să 
vorbească. îl ascult cu atenție. 
Peste două sau trei zile reiau 
discuția, antrenez apoi în con
versații și pe alții și în felul a- 
cesta se naște un dialog în lanț, 
ca să-l numesc așa. Uneori folo
sesc și magnetofonul. Sufăr 
însă, nespus de mult la a- 
parițta cărților mele cînd știu că 
cei mai mulți dintre eroii lor nu 
le vor putea citi. Sînt analfabeți. 
Atunci, fac eu lectura. Și oamenii 
plîng, recunoscîndu-și propriile 
gînduri. Am simțit că e de dato
ria mea să lupt alături de 
acești oameni. Așa am făcut-o 
în acțiunile împotriva Maffiei, 
așa am făcut recent cu digul 
de la Rocamila sau cînd am 
construit un mic' drum de țară 
din vecinătatea localității Parti
nico, pentru a atrage atenția 
autorităților asupra șomajului. 
Totul a reprezentat pentru mine 
o adevărată infuzie de energie.

Danilo Doici este laureat al 
premiului Lenin și, după cîte am 
aflat la Roma, a fost propus și 
la premiul Nobel pentru pace. Un 
om care și-a închinat viața și ta
lentul omului, aspirațiilor sale. Un 
scriitor militant.

Roma, aprilie 1965

în urma ploilor puternice care au căzut in ultimele zile. In Austria s-au 
înregistrat mari inundații. Pentru a trece strada, locuitorii așezării Burg 

(în fotografie) au fost nevoiți să recurgă la plute

„DETECTORUL DE MINCIUNI" 
SUSPENDAT

La Washington s-a anunțat că au
toritățile amerioane au suspendat în 
mod provizoriu folosirea aparatului 
denumit „detectorul de minciuni", 
încă în luna martie, într-un raport al 
unui subcomitet al Camerei repre
zentanților se arăta că acest aparat 
nu funcționează satisfăcător. Rapor
tul recomanda să nu mai fie folosit 
pînă cînd nu va fi supus unui contfol 
amănunțit.

POET Șl GRAVOR

Cunoscutul poet spaniol Rafael Al
berti, care de cîțiva ani trăiește în Ita
lia, este și un mare artist gravor. El a 
expus, la o galerie de artă din Roma, 
10 gravuri ilustrînd sonete ale lui 
Gioacchino Belli.

100 000 ANI VECHIME

O interesantă descoperire a fost 
făcută în grota din localitatea La
zarete de lingă Nisa, de către Octo- 
bon, președinte de onoare a! Institu
tului de arheologie și preistorie al 
Alpilor Maritimi. Este vorba de un 
craniu al unui om ce ar fi trăit acum 
100 000 de ani.

A 20-A aniversare a victoriei

ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE

„OPERAȚIA-DEBREȚIN"
Am vizitat în aceste zile nume

roase localități din pusta ungară, 
în orașele și satele prin care am 
trecut — la Debrețin, Nyiregyhâ- 
za, Nagy Râbâ, Nagybajom, Să
rând Hajduboszărmeny, Tiszalok, 
bătrîni și tineri mi-au vorbit cu 
recunoștință despre eroismul 
ostașilor armatei sovietice și ai 
armatei romîne, care au luptat 
prin aceste locuri.

Din documente și din relatările 
locuitorilor am aflat amănunte 
privind operația Debrețin, care a 
marcat o strălucită victorie a ar
matei sovietice, aflată în plină o- 
fensivă împotriva armatelor hitle- 
risto-horthyste. Umăr la umăr cu 
mari unități sovietice, au acționat 
pe aceste meleaguri diviziile ro
mîne 3 munte și „Tudor Vladimi- 
rescu". în sprijinul trupelor teres
tre, au îndeplinit eroice misiuni 
unitățile corpului aerian romîn. 
Oamenii cu care am stat de vor
bă ne-au povestit episoade ale 
acțiunilor desfășurate de trupele 
romîne. Infrîn- 
gînd rezistența 
înverșunată a i- 
namicului, tru
pele sovietice și 
romîne au pă
truns în ziua de 
19 octombrie
1944 în oraș, iar a doua zi — 
după grele lupte — Debreținul a 
fost eliberat.

Această victorie a pecetluit 
soarta trupelor fasciste în estul 
Ungariei. Pierzând cel mai mare 
centru administrativ și nod de co
municații din această parte a ță
rii, ele au fost silite să-și mute 
linia defensivă pe malul de vest 
al rîului Tisa.

Un locuitor al orașului, bătrînul 
Szabâ Pâtâr, mi-a vorbit despre 
episoade de luptă și despre osta
șii romîni pe care i-a cunoscut.

— A trecut mult timp de atunci, 
dar îmi mai amintesc unele amă
nunte ale luptelor pentru elibera
rea orașului nostru. Trupele fas
ciste au amenajat toate casele, 
cît de cît rezistente, transformîn- 
du-le în puncte de apărare pre
văzute cu cuiburi de mitralieră. 
La încrucișările de străzi instala
seră tunuri care au prefăcut în 
mormane de ruine multe clădiri 
din oraș. Dar toate acestea nu 
le-au fost de folos. Trupele elibe
ratoare au pătruns în oraș. Primii 
ostași romîni pe care i-am văzut 
erau, după uniforme, vînători de 
munte.

în acele vremuri — continuă 
să-și depene amintirile Szabâ 
Pâtăr — locuiam într-un beci, 
unde ne-am adăpostit pentru a fi 
feriți de bombe. Zile în șir am stat 
acolo în frig și umezeală. Soția 
mea s-a îmbolnăvit grav. După 
ce orașul a fost eliberat, m-am 
dus la o unitate militară romînă 
și am cerut să vorbesc cu coman

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

DE PRETUTINDENI

Grota din Lazarete este cunoscută 
încă din anul 1880, cînd s-au făcut 
primele săpături. Ea e compusă din 
trei săli, dintre care cea mai adîncă 
se află la nivelul mării. Mult timp 
ea a fost folosită de pescari pentru 
a-și adăposti vasele, ceea ce a în
greunat cercetările. Acum ea e de
clarată monument istoric.

PESCUITUL DIN MAREA NORDULUI 
PERICLITAT ?

Făptași necunoscuți au aruncat în 
Marea Nordului, de-a lungul coastei 
olandeze, o combinație a cuprului, care 
nu dăunează oamenilor și păsărilor, 
dar este în schimb extrem de otră
vitoare pentru pești. Sute de mii de 
pești morți au fost aduși de valuri 
la mal. Vînturi puternice din sud-vest 
duc apa otrăvită spre nord. Experții 
se tem să nu fie contaminate și apele 
din jurul insulelor Frize unde se află 
importante bancuri de pești. Astfel, 
pescuitul din Marea Nordului poate 
să fie periclitat în mod serios.

SENZAȚIE MEDICALA

După opt luni de adînc leșin, au
tomobilistul suedez de curse, Ernst 
Paulsson, care era internat în spita
lul Goteborg și-a revenit Medicii 

dantul ei. Am fost condus la un 
ofițer înalt, spătos, cu ochi blînzi. 
I-am explicat ce necazuri mă a- 
duc la el și l-am rugat ca un 
medic romîn s-o consulte pe 
soția mea. Mi-a spus să aștept ■■ 
puțin. Nu după multă vreme a 
intrat un ofițer, care, după cum 
am aflat apoi, era medic și, îm
preună cu el și cu militarul care 
a tălmăcit rugămintea mea co
mandantului, am plecat acasă. 
Cinci zile în șir doctorul Mircea 
a venit la noi zilnic să vadă de 
sănătatea soției și să-i dea medi
camente. Doctorul era un om de 
aur, avea o voce caldă și o ini
mă bună. Adesea, cînd venea, 
ne aducea pîine și conserve. 
Oriunde ar fi el acum, îi trimi
tem gîndurile și urările noastre 
cele mai bune.

*
...A doua zi după eliberarea 

Debreținului, divizia 3 munte ro
mînă, luptînd împreună cu unități 

sovietice, a eli
berat orașul Haj- 
duboszărmâny.

— înainte de 
a părăsi orașul, 
îmi snunea zilele 
trecute pensio
nara Csiha Mar- 

git, fostă directoare a unei școli 
de cultură generală din locali
tate, fasciștii au jefuit și apoi 
au incendiat fabrica de ciorapi, 
singura întreprindere industrială 
din oraș, în cate, de bine de rău, 
își cîștigau existenta 600 de femei.

După eliberarea orașului, la 
noi — a continuat ea — au fost 
găzduiți militari romîni. în răs
timpul acesta, vreo trei săptă- 
mîni, ne-am împrietenit.

Ulterior, ei au plecat, frontul 
trecuse departe; a sosit în sfîrșit 
și vestea îmbucurătoare că răz
boiul s-a încheiat Intr-o bună zi 
ne-am pomenit cu niște militari la 
poartă. Erau cei pe care-i găz- 
duisem — Radu, Gheorghe și U- 
zora — care, întorcîndu-se de pe 
frontul din Cehoslovacia, au ținut 
să ne vadă. Reintîlnirea ne-a pro
dus o mare bucurie.

La TiszalSk, fapta vite
jească a eroului Eftimie Croi- 
toru, care a salvat cu prețul vie
ții podul minat de trupele hitle- 
riste, este cunoscută de toți locui
torii. în zile de sărbători, nume
roși oameni, vîrstnici ca și pio
nieri, duc buchete de flori la mo
numentul eroului romîn, căzut în 
lupta împotriva fascismului. Ace
leași buchete de flori, împrospă
tate mereu, pot fi văzute la monu
mentele și mormintele ostașilor 
noștri din multe orașe și sate, a- 
duse în semn de omagiu milita
rilor romîni care au contribuit cu 
prețul vieții lor la eliberarea Un
gariei.

Aurel POP

consideră cazul drept o senzație me
dicală Participînd la un concurs vara 
trecută Paulsson a suferit un accident, 
fiind grav rănit la cap.

CUI ADUC ȚINȚARII BENEFICII

în statul brazilian Guanabara a 
început ofioial lupta împotriva țînța- 
riloi Dar aceste insecte minuscule se 
țin tari pe poziții și nu cedează pînă 
acum decît în fața cortinelor protec
toare instalate deasupra patului com- 
batanților-victime. întrucît pentru 
procurarea unei instalații de protec
ție în bugetul unui individ trebuie 
rezervată suma de 70 000 cruzeiros 
(salariul minim lunar stabilit aici 
recent este de 66 000 cruzeiros) 
se apreciază că adevărații victorioși în 
lupta ou țînțarii sînt fabrioanții de 
plase speciale.

Renumitul turn din orașul belgian 
Bruges (Beffroi de Bruges), con
struit intre secolele XIII—XV, va H 
supus unor lucrări de restaurare, 
care vor dura aproximativ 5 ani
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DUPĂ DISCURSUL
Tensiune în Cipru

PREȘEDINTELUI
Discursul radio-felevizal rostit mărfi 

seara de președintele de Gaulle este co
mentat pe larg de cercurile politice și 
de presă atît în Franfa cit și peste hota
rele ei.

„Paris Jour“ a publicat textul discursu
lui sub titlul „De Gaulle: mai întîi inde
pendentă nafională". Ziarul reia in sub
titlu următoarea frază a președintelui: 
„Oricit de mare ar fi paharul care ni se 
oferă din afară, noi preferăm să bem din 
al nostru, ciocnind insă cu cei din jur".

In comentariul viefii politice, pe care-l 
transmite zilnic, agenția „France Presse" 
arată, de asemenea, că tema discursului 
rostit de șeful statului a fost indepen
denta națională in toate domeniile: poli
tic, economic, militar.

Comentînd discursul, J. Baumel, secre
tarul general al partidului guvernamental 
U.N.R., a spus că „afirmarea voinței de 
independentă națională a Franfei era 
necesară în momentul în care „escala
darea" militară din Vietnam riscă să a- 
tragă lumea intr-o uriașă tragedie".

Referindu-se la discursul lui de Gaulle 
ziarul parizian „Combat" a scris: „Nicio
dată integrarea politică europeană nu a 
fost atit de net refuzată, niciodată nu 
s-a spus atît de limpede că alianța at
lantică nu este capabilă să ne apere din 
punct de vedere militar".

La rîndul său, „l’Humanite" scrie că 
schimbarea raportului de forfe în lume și 
ascufirea contradicțiilor pe arena interna
țională îl fac pe șeful statului „să adop
te, în legătură cu un anumit număr din 
probleme, vederi mai conforme cu rea
litatea". Chiar dacă cuvintele sale — 
scrie ziarul — sînt dictate de conjunc
tură, și chiar dacă ele poartă marca unei 
virtufi tardive impuse de necesitate, nu 
putem decît să fim de acord cu șeful 
statului cind el afirmă „că nici o hege
monie exercitată de indiferent orice fără, 
nici o intervenfie străină in afacerile in
terne ale unui stat, nici o interdicfie im
pusă vreunei fări de a întreține relații 
pașnice cu oricare altă (ară nu poate fi 
justificată — sau cind el proclamă repro
barea sa față de războiul din Vietnam".

Dintre ecourile din străinătate mențio
năm pe cele din Anglia. Ziarul „Times” pu
blică discursul sub titlul „De Gaulle afirmă 
din nou independenta și dezaprobă războ
iul din Vietnam". In subtitlu ziarul relevă 
„mai multe proiec'e de colaborare cu 
Anglia în producția de avioane". Zia
rul observă că „punctul central al dis
cursului a fost pericolul pentru Franfa 
de a li absorbită de un sistem atlantic. 
De Gaulle — scrie ziarul — a revenit 
la tema independentei franceze pe un 
ton mal ridicat care pare să fie adre
sa* mai mult ca oricînd Statelor Unite".

Din Bonn se transmite că discursul a 
fost primit acolo cu oarecare reticență. 
„Unii consideră — arată corespondentul 
A.F.P. — că pozifia expusă de genera
lul de Gaulle poate fi neplăcută pen
tru viitor, deoarece riscă să vină în con
tradicție cu politica externă a R.F.G., 
bazată pe relații strînse cu S.U.A., pre
cum și pe crearea unei Europe (occi
dentale) care să se dezvolte intr-un ca
dru atlantic".

„Exprimînd în mod public reprobarea 
față de războiul din Vietnam, generalul 
de Gaulle a înăsprit pozifia sa față de 
atitudinea americană în Asia de sud-est", 
scrie „Gazette de Lausanne".

Presa americană manifestă o oarecare 
dezamăgire față de cuvintarea lui de 
Gaulle. Astfel, „New York Herald Tri
bune” scrie : „Punînd accentul pe de
zaprobarea războiului din Vietnam, ge
neralul de Gaulle a repetat tema sa 
favorită : nevoia unei independențe a 
Franței".

Al. GHEORGHIU

Dezacord la întrunirea 
ambasadorilor

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai Statelor Unite, Ma
rii Britanii și Franței s-au întrunit 
din nou la Washington pentru a în
cerca să coordoneze politica celor 
trei puteri occidentale în problema 
germană. Această reuniune consti
tuie urmarea insistențelor depuse 
de guvernul vest-german pe lingă 
cele trei puteri privitoare la o nouă 
„inițiativă" în problema germană. 
Associated Press relevă că nici 
marți nu s-a putut cădea de acord 
asupra unui text comun.

NEW YORK. Consiliul O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare a hotărît 
marți să țină cea de-a doua sesiune 
între 24 august și 14 septembrie la 
Geneva. în același timp, s-a căzut 
de acord ca, prin consultații care vor 
avea loc în luna iunie, să se stabi
lească componența grupului de lucru

NICOSIA 28 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că tensiu
nea politică din Cipru continuă să 
se agraveze. Cauza înrăutățirii si
tuației, în special la Nicosia, o con
stituie, după cum transmite agen
ția France Presse, ordinul primit de 
către contingentul turc staționat în 
apropierea cartierului ciprioților 
turci din Nicosia de a se deplasa în 
apropierea zonei „liniei verzi", unde 
a fost încălcat recent acordul de în
cetare a focului.

Ziarele cipriote informează că ne
gocierile pentru preluarea de către 
forțele O.N.U. din Cipru a „liniei 
verzi" de la Nicosia au intrat în im
pas, fapt care a determinat pe ci
prioții turci să reînceapă construirea 
unei șosele care să lege Kyrenia cu

localitatea Temblos. Această șosea 
ar avea o importanță strategică deo
sebită, permițînd ciprioților turci să 
exercite controlul asupra unei vaste 
regiuni. „Phileleftheros" subliniază 
că „săptămînile care urmează vor fi 
cele mai periculoase pentru criza ci
priotă".

La 28 aprilie, generalul Grivas, co
mandantul forțelor armate cipriote 
grece a remis un protest generalului 
Thimaya, comandantul forței O.N.U. 
din Cipru, în legătură cu reînceperea 
de către ciprioții turci a construc
ției unei șosele care să lege locali
tatea Kyrenia de satul turc Temblos. 
în nota de protest se subliniază că 
această măsură, luată de ciprioții 
turci, riscă să agraveze și mai mult 
tensiunea în insulă.

Lucrările Comisiei economice 0. N. U 
pentru Europa
Intervenția reprezentantului R. P. Romîne

GENEVA 28. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite :

In ședința de miercuri după-amia- 
ză a început analiza activității de 
ansamblu a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Șeful dele
gației romîne, C. Murgescu, după ce 
s-a referit la importanța activității 
comisiei în promovarea cooperării 
economice și tehnico-științifice între 
țări cu sisteme economice și social- 
politice diferite, a spus:

Politica externă a R. P. Romîne, 
îndreptată spre menținerea și conso
lidarea păcii în lume, ne determină 
să subliniem pericolul pe care îl re
prezintă acțiunile agresive săvîrșite 
de forțele militare ale S.U.A. împo
triva unui stat suveran și indepen
dent — R. D. Vietnam. Guvernul 
romîn a condamnat aceste acte a- 
gresive

Vorbitorul a arătat apoi că pentru 
ca studiile cu caracter tehnico-eco- 
nomic elaborate de Comisia econo
mică O.N.U. pentru Europa să re
prezinte o sinteză multilaterală a 
experienței cîștigate de țările parti
cipante în domeniile respective, ar 
fi indicat ca la elaborarea lor să fie 
antrenați în mod consecvent experți 
din toate statele respective. în ace
lași timp, credem că un plus de ope
rativitate ar mări eficacitatea studii
lor. Delegația romînă ia act cu 
satisfacție de programul pe termen 
lung al călătoriilor de studii întoc
mit potrivit unei rezoluții adoptate 
la sesiunea trecută. Sîntem bucuroși 
că R. P. Romînă va găzdui două a- 
semenea călătorii.

Vorbitorul a exprimat părerea ca

șpecialiști din țările în curs de dez
voltare din afara Europei să poată 
participa la aceste călătorii spre a 
cunoaște experiența îndelungată e- 
xistentă în țările continentului nos
tru.

Referindu-se Ia rezultatele Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare de la Geneva și 
la contribuția delegației romîne la 
această conferință, vorbitorul a re
levat că înfăptuirea sarcinilor care 
revin Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare al O.N.U. este legată în 
bună măsură și de strînsa lui conlu
crare cu comisiile regionale ale 
O.N.U. Problemele importante care 
se pun în acest domeniu fac nece
sară elaborarea de recomandări, prin 
care țările europene să contribuie ia 
eliminarea obstacolelor care împie
dică lărgirea comerțului reciproc 
dintre țările europene și schimburi
lor cu țările din afara continentului 
lor.

în legătură cu colocviul interna
țional privind industrializarea, vor
bitorul a relevat că în ultimele două 
decenii multe țări europene care 
înainte de război erau rămase în 
urmă, între care și Romînia, au fă
cut un uriaș efort în direcția dez
voltării lor industriale, efort pe care 
studiile elaborate sub egida Secre
tariatului Comisiei l-au consemnat 
an de an. El a subliniat că dato
rită acestui proces se lărgește per
manent cîmpul colaborării econo
mice intereuropene, face să devină 
tot mai numeroase și mai variate 
posibilitățile colaborării dintre di
ferite țări.

Confruntări

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE ROMÎNE 
ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ

Primirea de către tovarășul A. Novotny
PRAGA 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite : Dele
gația militară romînă, condusă de 
generalul de armată Leontin Sălă- 
jan, ministrul forțelor armate ale 
R. P. Romîne, care întreprinde o 
vizită prietenească în R. 
slovacă, a fost primită 
28 aprilie de 
prim-secretar al 
Cehoslovacia, 
Cehoslovace.

Au fost prezenți generalul de 
mată Bohumir Lomsky, ministrul 
apărării naționale al R. S. Ceho
slovace și adjuncți ai acestuia. A 
participat, de asemenea, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. la Praga, prof. Gheorghe Ni- 
țescu. întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, prietenească.

în aceeași zi, generalul de armată 
Bohumir Lomsky, ministrul apără
rii naționale al R. S. Cehoslovace, a 
înmînat generalului de armată 
Leontin Sălăjan medalia comemo
rativă „Insurecția națională din 
Slovacia", acordată de președintele 
R. S. Cehoslovace.

Medalia comemorativă „Insurec
ția națională din Slovacia" va fi a- 
cordată, de asemenea, unui număr 
de 500 de foști combatanți romîni, 
în semn de recunoștință pentru con
tribuția armatei romîne, care, ală
turi de armata sovietică, corpul de

S. Ceho- 
miercuri 
Novotny, 
P.C.

Ântonin
C.C. al 

președintele R.
din 

S.

ar-

armată și partizanii cehoslovaci, a 
participat la eliberarea Cehoslova
ciei de sub jugul fascist.

★
în comuna Banov din raionul 

Uherske-Hradiste, Moravia de sud, 
s-a sărbătorit cea de-a 
versare a eliberării ei de 
fascist. La festivități a 
și o delegație din R. P.
foștilor combatanți din războiul an
tifascist, formată 
zervă Georgescu 
Ionel în rezervă 
comandanți de 
participat la eliberarea localității. 
Secretarul Comitetului raional al 
P.C. din Cehoslovacia, Jan Kozubik, 
a subliniat contribuția armatei ro
mîne la eliberarea Cehoslovaciei și 
în special lupta ostașilor romîni 
pentru eliberarea comunei Banov și 
a altor localități din raionul Uher
ske-Hradiste. Din partea ambasa
dei R. P. Romîne la Praga a luat 
cuvîntul primul secretar, P. Tana- 
sie.

Participanții la miting au trimis 
ambasadelor R. P. Romîne și 
U.R.S.S. la Praga scrisori de salut.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea ambasadei R. 
la Praga și din partea 
comunei la Monumentul 
mîni din localitate și la 
tul eroilor cehoslovaci.

20-a ani- 
sub jugul 
participat 
Romînă a

din colonel în re- 
Aureliu și lt. co- 
Cioată Petre, foști 
unități care au

P. Romîne 
locuitorilor 
eroilor ro- 
Monumen-

S U A 4 500 de personalități protestează
împotriva acțiunilor

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
4 500 de cunoscuți activiști pe tărîm 
obștesc din Statele Unite (savanți, 
scriitori, conducători ai sindicatelor 
și ai mișcării pentru drepturile civile 
ale negrilor) au trimis la Casa Albă 
o declarație în care protestează îm
potriva războiului pe care îl duc 
Statele Unite în Indochina. S.U.A., 
se arată în declarație, folosesc mij
loace militare în Vietnam și în alte 
regiuni din Asia de sud-est pentru 
a înăbuși năzuința spre libertate și 
independență politică a popoarelor 
din această parte a lumii. Semnata
rii documentului arată că toate po
poarele de pe pămînt, inclusiv cel 
american, au dreptul inalienabil la 
viață, libertate și fericire și, de 
aceea, „considerăm necesar să între
prindem pași concreți pentru a pre-

în Organizația Unității
De cîteva săptămîni în Africa are loc 

o vie dispută în legătură cu viitoarea con
ferință la nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane, ce urmează să aibă loc în 
septembrie la Accra. Șefii de state ai ță
rilor membre ale Consiliului Antantei — 
organizație regională înființată în 1959 în 
Africa occidentală și grupînd Coasta de 
Fildeș, Nigerul, Volta Superioară, Daho
mey, iar de curînd și Togo — au anun
țat că nu vor participa la amintita reu
niune. In prezent, reprezentanți ai Con
siliului Antantei întreprind — după cum re
latează ziarul parizian „Le Monde" — „un 
turneu de propagandă" cu scopul de a 
explica sensul hofărîrii lor. Arătînd că în
treaga acțiune tinde de fapt să obfină 
„izolarea Ghanei", „Le Monde" redă 
afirmațiile șefilor de stat din Consiliul 
Antantei. Aceștia susțin că „ar fi impo
sibil să participe la întrunirea de la Accra 
în momentul în care în această facă se 
găsesc opozanții lor politici".

Ostilitatea tarilor din Consiliul Antan
tei fa(ă de Ghana nu este formulată pen- 

conferinja de 'a 
de limbă 

Guineea 
reușit să 
un para-

tru prima dată. La 
Nouakchott a țărilor africane 
franceză (la care au lipsit 
și Mali), liderii „Antantei" au 
introducă în comunicatul final 
graf în care se arată că Organizația Co
mună Africană și Malgașe (O.C.A.M.) con
damnă acjiunile unor țări, în special ale

Ghanei, care ar sprijini opozijia din țările 
ce fac parte din această organizație. Cam
pania împotriva Ghanei s-a intensificat 
după recentul atentat 
ședintelui Nigerului,
Potrivit versiunii provenite din cercu
rile guvernamentale ale Nigerului, 
atentatorul ar fi membru al partidului Sa- 
waba, iar unii dintre liderii acestui partid, 
aflat în prezent în ilegalitate, ar 
fi primit azil politic în Ghana. 
Guvernul ghanez a respins cu tărie a- 
cuzafiile formulate.

Observatori: consideră că izvorul aces
tor disensiuni îl constituie de fapt pozi
țiile diferite pe care se situează cele 
două părji atît în mult disputata problemă 
a unității africane, cît și fată de eveni
mentele din Congo (Leopoldville). !n 
campania lor împotriva Ghanei, țările din 
Consiliul Antantei atacă și alte state 
africane care nu împărtășesc punctele lor 
de vedere. De altfel, acest lucru l-a re
cunoscut cu claritate însărcinatul cu afaceri 
congolez la Londra, Joseph Kavemba, 
care a declarat că autoritățile de la Leo
poldville nu vor ezita să încurajeze miș
carea de subversiune împotriva Ghanei 
și a altor fări prietene ale acesteia, cum 
ar fi Sudanul, Algeria, R.A.U. care și-au 
manifestat opozifia față de guvernul 
Chombe și sprijină mișcarea de eliberare 
din Congo.

împotriva pre- 
Hamani Diori.

agresive in Vietnam
întîmpina o catastrofă nucleară și 
un război chimic sau bacteriologic". 
Printre semnatarii declarației se află 
Linus Pauling, laureat al Premiului 
Nobel, Philip Randolph, vicepreșe
dinte al Uniunii sindicatelor ameri
cane (A.F.L.-C.I.O.), Baiard Rustin, 
conducător al mișcării negrilor pen
tru drepturile civile, scriitorul Kay- 
boil, poetul Ferlinghetti etc.

Africane
La conferinja de la Nouakchott, cu toa

tă opozijia unora dintre țările membre 
ale organizației, comunicatul final, redac
tat, de altfel, în termeni destul de vagi, 
acordă sprijin poziției lui Chombe, deși
numele lui nu este pomenit,
ferior însă lucrurile au devenit
clare. O telegramă sosită ieri
nunjă că președintele Voltei Superioare, 
Maurice Yameogo, a cerut „convocarea 
urgentă la Abidjan a șefilor de state 
O.C.A.M., pentru a hotărî admiterea Re
publicii Congo (Leopoldville) în sinul 
acestei organizații". Observatorii de pre
să consideră că admiterea actualului gu
vern congolez în O.C.A.M. ar ascufi con
tradicțiile dintre statele grupului afro- 
malgaș.

In această situafie șeful guvernului Ni
geriei, Abubakar Tafawa Balewa, a trimis 
o telegramă secretarului general al 
O.U.A., Diallo Telli, în care cere convo
carea de urgentă a unei sesiuni ministe
riale extraordinare a organizației. Agen
ția France Presse consideră că „Nigeria 
încearcă, în prezent, să-și impună un rol 
de arbitru în confruntarea dintre anurrtifi 
membri ai O.U.A, și va căuta o solufie 
în scopul de a nu agrava situafia com
plexă existentă".

Augustin BUMBAC

ui- 
mai

a-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA
A JAPONIEI

Astăzi este sărbătoarea națională 
a Japoniei — ziua de naștere a îm
păratului Hirohito.

Japonia, Țara soarelui răsare, este 
un stat industrial-agrar dezvoltat 
Industria japoneză, caracterizată prin 
cel mai înalt ritm de dezvoltare din 
lumea capitalistă, are ca principale 
ramuri metalurgia, construcțiile de 
mașini, industria chimică. Japonia se 
situează pe primul loc în lume în ce 
privește construcțiile navale, pe lo
cul al doilea la producția de fire și 
fibre sintetice, aparate de radio, te
levizoare și autocamioane, pe locul 
al treilea la producția de oțel și ci
ment. Multe din produsele industriei 
japoneze sînt cunoscute și apreciate 
în lumea întreagă datorită înaltului 
lor nivel tehnic.

In agricultura țării, care concen
trează aproximativ 30 la sută din 
populația activă, se cultivă în spe
cial orez, grîu, orz, cartofi, sfeclă de 
zahăr etc.

Comerțul exterior are o mare în
semnătate pentru economia țării, in
dustria bazîndu-se mai ales pe ma
terii prime de import. Cercurile de

DIN VIAȚA Șl LUPTA CLASEI 
MUNCITOARE INTERNATIONALE

ANGLIA

• Aproximativ 3 000 
de 
o 
re 
apropierea 
aparținînd 
lui „British 
Corporation" 
clarat o grevă de pro
test împotriva conce
dierilor în masă efec
tuate de administra
ția uzinei.

muncitori de la 
uzină constructda- 

de avioane din 
Londrei 

concernu- 
Aircraft 
au de-

FRANȚA

• în industria de 
automobile din Fran
ța se semnalează nu
meroase conflicte de 
muncă. 
Peugeot

La uzinele 
direcția a 

refuzat să ia în con
siderare revendicări
le muncitorilor și, ca 
urmare, aceștia au 
hotărît să întrerupă 
zilnic de patru ori lu
crul. Greve s-au mai 
semnalat la „Sud A- 
viation", la uzinele 
de camioane Berliet 
și la alte uzine.

JAPONIA

• Peste 30 000 000 
de cetățeni japonezi

privind prețurile și cotele de cafea 
care urmează să fie puse pe piață. 
Acest comitet urmează să examineze 
și posibilitatea convocării unei noi 
conferințe a O.N.U. în problemele 
cafelei. Consiliul O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare a adoptat, totodată, 
o propunere prezentată de 31 de țări

Birmingham (Alabama, S.U.A.). Demonstranții negri își cer drepturile

membre privind crearea unui grup 
ad-hoc pentru organizarea pe plan 
internațional a comerțului cu materii 
prime. Membrii acestui grup urmea
ză să fie numiți de secretarul gene
ral al conferinței, Râul Prebisch.

CARACAS. în fața unui tribunal 
special din Caracas au continuat au
dierile în procesul intentat fostului 
dictator venezuelean, Marcos Perez 
Jimenez. Cîteva mii de persoane a- 
dunate în fața clădirii tribunalului au 
organizat cu acest prilej o demonstra
ție cerînd pedepsirea lui Jimenez 
pentru crimele de care s-a făcut vi
novat în perioada dintre anii 1948— 
1958, cînd a fost la putere. Manifes- 
tanții purtau pancarte pe care erau 
scrise numele persoanelor asasinate 
de poliția secretă a lui Jimenez. Cu 
toate acestea fostul dictator nu este 
judecat pentru crimele sale, ci numai 
pentru fraudele de care s-a făcut vi
novat în timpul guvernării sale.

RANGOON. La 27 aprilie, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, care face o vizită 
în Uniunea Birmană, a avut o con
vorbire prietenească cu generalul Ne 
Win, președintele Consiliului Revolu

ționar al Uniunii Birmane. în seara 
aceleiași zile, generalul Ne Win a ofe
rit un dineu în cinstea premierului 
Ciu En-lai și a persoanelor care îl 
însoțesc. După cum anunță agenția 
China Nouă la 28 aprilie premierul 
Ciu En-lai și-a încheiat vizita în 
Uniunea Birmană, plecînd cu un a- 
vion special spre patrie. La aeroport 
el a fost condus de generalul Ne Win.

afaceri japoneze manifestă Interes 
pentru extinderea legăturilor comer
ciale cu toate țările. După cum ara
tă cifrele oficiale, în primele 10 luni 
ale anului 1964, comerțul Japoniei *u 
țările socialiste a crescut cu 70 la 
sută în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului 1963.

Relațiile dintre Republica Populară 
Romînă și Japonia se dezvoltă și se 
adîncesc spre tolosul ambelor po
poare. Ca o expresie a acestor re
lații, ambele state au hotărît ridica
rea cu începere de la 1 iunie 1964 
a reprezentanțelor diplomatice la 
rang de ambasade. Colaborarea 
economică și schimburile comercia
le romîno-japoneze au înregistrat în 
ultimii ani o creștere continuă. 
Există posibilități ca ele să se dez
volte și de aci înainte. în acest a 
țara noastră participă la Tîrgul i 
ternațional deschis nu de mult *, 
Tokio.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Japoniei poporul romîn transmite 
poporului japonez urări de prospe
ritate și pace.

Vedere din Capitala Japoniei

Note

n-au putut să foloseas
că miercuri mijloacele 
de transport în comun 
datorită grevei de 24 
de ore declarată de 
muncitorii de la căile 
ferate și liniile de me
tro particulare. Greva, 
la care participă 
220 000 de muncitori, 
este una dintre cele 
mai puternice din cele 
semnalate în ultimii 
ani în Japonia. Mun
citorii revendică îm
bunătățirea condițiilor 
de trai și de muncă.

înnoirea contractului 
de muncă și pentru 
salarii corespunzătoa
re costului vieții.

Alj ube
O infernală închisoare 

salazaristă

CHILE

S. U. A.

• Numărul șomeri
lor americani a a- 
juns la 4,2 milioane 
persoane. Ca urmare, 
procentul șomerilor 
raportat la totalul ior-

o Peste 1 000 de mi
neri de la mina de cu
pru „Disputada de los 
Condes", însoțiți de 
soțiile și copiii lor, au 
participat marți la un 
marș spre capitala ță
rii, Santiago de Chile, 
organizat în sprijinul 
revendicărilor lor sin
dicale. Manlfestanții, 
purtînd pancarte și 
scandînd lozinci, au 
sosit în camioane pînă 
Ia intrarea în capitală 
și apoi au demonstrat 
pe străzile orașului. 
Demonstranții sînt în 
grevă de 44 de zile.

• în luna aprilie a 
avut loc greva celor 
210 000 de feroviari 
italieni. Greva a fost 
organizată 
centrale 
(C. G. I. L„
U. I. L.) în sprijinul ce
rerilor de reluare a 
tratativelor pentru re-

de trei 
sindicale 
C. I. S. L„

ai tramvaielor din Li
sabona au declarat 
grevă, cerînd îmbună
tățirea condițiilor de 
trai.
au 
tru 
reia 
ciocnirilor 
țiștii, mai mulți gre
viști au fost răniți.

Polițiști înarmați 
fost trimiși pen
ai constrînge să 
lucrul. în cursul 

cu poli-

Părinții a 30 de studenți portu
ghezi, arestați pentru „activitate 
subversivă", au adresat ministru
lui de interne al Portugaliei un 
apel comun în care cer elibera
rea copiilor lor. Ei acuză autori
tățile de torturarea arestaților, 
din care unii sînt minori.

In apel se subliniază că „copiii 
lor sînt deținuți, în totală izolare, 
în hrubele infernalei închisori 
Aljube. Asupra lor se exercită 
presiuni, se recurge la promisi
uni false și sînt amenințați că 
părinții vor fi persecutați".

Care este vina lor ?
Ziarul „Frankfurter Rundschau”, 

care relatează cele de mai sus, 
scrie : Guvernul a interzis săr
bătorirea în universități a „Zilei 
studenților" văzînd în aceasta o 
„formă a luptei de clasă, în 
contradicție cu armonia care 
trebuie să domnească în școlile 
superioare". Ca urmare a acestei 
măsuri, studenții s-au întrunit 
într-o adunare de protest. Guver-''' .i 
nul a trimis polițiști înarmați cartv 
au împrăștiat adunarea și au ope
rat arestări.

Ajunși în închisoare, studenții 
au găsit acolo un alt grup de stu
denți deținuți, pe motive simi
lare, încă din octombrie 1964, dar 
al căror proces nu s-a judecat 
nici pînă astăzi.

Din închisoare, 
studenți au reușit 
„Un apel adresat națiunii' 
care se spune: „Guvernul vrea 
să înăbușe dreptul la învățământ 
și la adevăr".

Gh. DASCALU
—------------------------------------------ -

grupurile de 
să strecoare 

1“ în

PARIS. La 28 aprilie primul mi
nistru al Franței, Georges Pompidou, 
l-a primit pe A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. în a- 
ceeași zi ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța, V. Zorin, a oferit un dejun în 
cinstea lui A. Gromîko. Agenția TASS 
menționează că în cuvintarea rostită 
cu acest prilej, ministrul de externe al 
Uniunii Sovietice a declarat : Con

BRUXELLES. Miniștrii de finanțe 
ai celor șase state membre ale Pieței 
comune se vor întruni la 3 și 4 mai 
la Cannes, în Franța, unde vor dis
cuta problemele financiare ale C.E.E. 
în prezența președintelui Băncii cen
trale a celor șase țări, miniștrii se 
vor referi, de ■ asemenea, la mult dis
cutata reformă a sistemului monetar 
occidental. Tot la această ședință vi
cepreședintele Comisiei C.E.E., Mar- 
jolin, va prezenta un raport asupra 
actualei situații conjuncturale a Pie
ței comune.

vorbirile noastre prezintă interes pen
tru ambele țări, căutăm să aducem un 
aport, pe măsura forțelor noastre, la 
cauza păcii generale și slăbirii încor
dării internaționale. Ne exprimăm 
speranța că Franța și U.R.S.S. vor 
acționa în aceeași direcție. îmbună
tățirea relațiilor noastre nu dăunează 
nimănui. Ea va avea un rol pozitiv nu 
numai pentru popoarele noastre ci și 
pentru toate popoarele. în cuvintarea 
de răspuns, ministrul de externe al 
Franței, Murville, a mulțumit pentru 
invitația de a vizita U.R.S.S.

LONDRA. După cum relatează 
agenția Reuter, cabinetul britanic, 
care s-a întrunit marți la Londra, a 
aprobat ultimele detalii și termene 
ale planului de naționalizare a in
dustriei oțelului.

RIO DE JANEIRO. Referindu-se 
la importantul cotidian guvernamen
tal „Jornal do Brasil", agenția France 
Presse anunță descoperirea unui com
plot vizînd asasinarea președintelui 
Castello Branco și a altor personali
tăți ale guvernului brazilian. Ziarul 
citează ca sursă a informațiilor sale 
cercurile militare din Brasilia. Cu 
toate că nu menționează nici o ares
tare, „Jornal do Brasil" precizează 
că, potrivit acelorași surse, complotul 
descoperit a fost complet neutralizat.

VIENTIANE. La 27 aprilie trupe 
rămase fidele fostului vicepremier 
Fumi Nosavan au atacat o poziție a 
armatei guvernamentale, situată la 
15 mile est de orașul Paksane. For
țele guvernamentale au respins cu 
ușurință atacul și au capturat patru 
rebeli. Se crede că grupul rebel a fost 
condus de colonelul Kapkeo, unul

din cei trei conducători ai rebeliunii 
de la Paksane, înăbușită în urmă cu 
trei săptămîni.

SANTO DOMINGO. Postul de ra
dio San Isidro (baza unităților de a- 
viație comandate de generalul Wes- 
sin, considerat conducătorul contralo- 
viturii militare) a anunțat oficial for
marea unei junte militare de guver- 
nămînt.

MOSCOVA. Agenția Novosti trans
mite că la Ministerul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S. a fost semnat con
tractul privind livrarea de către firma 
franceză „Sorreil" a utilajelor nece
sare pentru construirea la Mîtisci, în 
regiunea Moscova, a unei uzine pen
tru producerea de materiale plastice 
stratificate decorative folosite pentru 
finisarea interioarelor și mobilei.

ADEN. Ca urmare a protestelor 
populației și guvernului din Aden, 
autoritățile britanice din acest protec
torat au fost nevoite la 28 aprilie să 
ridice starea excepțională instituită în 
urmă cu o săptămînă.
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