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IN OBIECTIV:

SEMĂNATUL IN REGIUNEA

MARAMUREȘ

Se poate 
accelera

In situațiile operative ale Consi
liului agricol regional Maramureș se 
înregistrează zilnic noi și noi unități 
cate termină semănatul porumbului. 
Pină acum au încheiat această lucrare 
cooperativele agricole de producție din 
raionul Sighetu Marmafiei, precum și 
cele din raza orașelor Satu Mare și Si
ghetu Marmafiei. Pe total regiune, 
pină la data de 11 mai s-au însă- 
mînfat cu porumb 82 300 ha ; în 
cooperativele agricole semănatul s-a 
tăcut pe 65,3 la sută din suprafață. 
Mai avansate sînt unitățile din raza 
orașului Baia Mare (95,1 la sută), pre
cum și cele din raioanele Tg. Lăpuș 
și Șomcufa care au realizat 86,5 la 
sută și respectiv 78,7 la sută.

Trebuie spus totuși că în regiunea 
Maramureș se poate lucra într-un ritm 
mai susținut. Există încă raioane unde 
semănatul se desfășoară nesatisfăcă
tor ca urmare a faptului că în dife
rite unități nu se folosesc din plin 
capacitatea tractoarelor și mașinilor 
agricole, precum și fiecare oră priel
nică. in raionul Oaș, bunăoară, trac
toarele ies tîrziu pe ogoare și se 
retrag seara devreme. Unii tractoriști 
pleacă să ia masa de prînz acasă, 
în sat, pierzînd astfel timp prețios. 
Oare era atît de greu să li se asi
gure hrana la fața locului, pe ogoare? 
Intr-una din zilele trecute la Com- 
lăușa, tractoarele erau utilizate în 
alte scopuri. în acest raion, ca de 
altfel și in allele, în timp ce unele 
unități realizează viteza ziinică de în- 
sărhînțâre, în altele, vecine, lucră
rile se desfășoară anevoios. Numai 
astfel se poate explica de ce la Ti- 
ream, Berveni și Urziceni, din raionul 
Cărei, bunăoară, s-a reușit să se în- 
sămințeze într-o zi între 70—100 ha, 
iar alături, la Lucăcești, abia 29 ha.

Sînt și cazuri cind totul se amină 
pentru cind va fi vreme frumoasă. In 
această primăvară, în cooperativa a- 
gricolă de producție din Chereușa, 
raionul Cărei, ploile au provocat multe 
neajunsuri. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că aici nu s-a cunoscut întot
deauna starea terenului. Așa s-a în- 
timplat într-una din zilele trecute. 
Cerul era înnorat și pe ici-colo chiar 
plouase. De lucrat nici vorbă. La o 
cercetare mai amănunțită a solului 
s-a constatat că se putea semăna pe 
unele parcele Imediat s-a trecut, cu 
3 mașini, la semănatul porumbului. 
Deci nu ploaia era de vină.

in acest raion, în care se însămîn- 
țează cu porumb suprafețele cele mai 
mari din regiune, se semnalează și 
alte deficiențe. în toiul campaniei, 
președintele și inginerul agronom de 
la Cehăluț erau plecați din localitate. 
Urmarea : ieșiți la cimp, tractoriștii 
au irosit aproape întreaga zi pentru 
că nu a avut cine să-i îndrume ; 4 
tractoare au stat degeaba la sediul 
unității, deși existau terenuri zvîntate, 
care puteau fi arate și discuite.

J Nimic de zis, în raionul Cărei, ca 
■Jele altfel și în alto locuri din regiune, 
timpul nefavorabil a influențat negativ 
asupra desfășurării lucrărilor agricole. 
Cu toate acestea dacă peste <of s-ar 
f' folosit din plin fiecare oră bună 
de lucru, dacă tractoarele, mașinile 
agricole și atelajele ar fi fost utili
zate la întreaga lor capacitate, rezul
tatele la semănatul porumbului pu
teau fi mult mai bune, raionul nu 
s-ar situa pe ultimul loc Timpul, de 
acum, e foarte înaintat. Este de da
toria organelor de partid, consiliilor 
agricole regional și raionale și con
ducerilor unităților agricole să ia de 
urgență toate măsurile necesare pen
tru terminarea in citeva zile a se
mănatului porumbului

loan VI.ANGA 
coresp „Scînteii"

ÎNTRECEREA ÎN CINSTEA
CONGRESULUI PARTIDULUI

COLOSUL
DE BETON
A

IȘI 
ÎNALTĂ 
FRUNTEA
• Angajamentele con- 
structor'lor hidrocentralei 
de pe Argeș devin fapte
• 1200 mc beton peste 
plan turnați în prima de
cadă a lui mai • Depă
șiri de plan la loturile 
Rotunda, Aref și Corbeni-

aval

H Prin Telefon de la trimisul nostru I. MARGINEANU

CORBENI 11 (prin telefon)—• 
Privită de pe cofa cea mai 
înalfă a barajului, primăvara 
arată altfel decît în parcurile 
bucureșfene. Esfe încă poso
morită, ostenită parcă după 
coborîșul de pe crestele mun
ților. Pe după stînci mai stau 
înfrigurate petice de zăpadă, 
spre uimirea berzelor ce se 
rotesc agale ca niște planoare. 
Aici, între versanții abrupți ai 
Vidrarului, unde Argeșul va 
întîlni penfru întîia oară în 
milenaru-i drum sfavila de be
ton zidită de mina de meșter 
a omului, te simți însă în pli
nă vară fierbinte. Metafora a- 
ceasfa au făurit-o cu munca 
lor avînlaiă și căldura inimii 
constructorii hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej'‘, 
din eforturile cărora răsar zi 
de zi florile succeselor înmă
nuncheate în buchetul ce-l 
pregătesc pentru cel de-al 
IV-loa Congres al partidului.

Colosul de beton al bara
jului își înalță fruntea mereu 
mai sus, ajungînd, la ceasurile 
cind transmit, la 110 metri. 
Astăzi, cînd eram chiar lingă 
corpul barajului, a sosit ves
tea că în prima decadă a lui 
mai au fost turnați încă 10 575 
m.c, cu 1 200 mai mult decît 
era înscris în plan, l-am vă
zut pe vîrful lamelei 29 pe be- 
toniștii din schimburile lui 
Gherasim Rus, Eugen Porumb 
și Vasile Dănilă. in întrecerea 
cu timpul ei munceau cu hăr
nicie și artă, nu numai pentru 
a menține, dar și a depăși rit
mul de 127 bene turnate rea
lizat de schimbul maistrului 
Costache Crețu. Lingă ei, șeful 
de lot, inginerul Marius Mă
lai, controlează vibrarea și o- 
mogenizarea, confruntîndu-ie 
cu analizele sosite de la la
boratorul instalat în incinta fa
bricii de betoane. Aici, cuvin- 
tul calitate este cu adevărat la 
înălțime.

în vreme ce dulgherii lui 
Gheorghe Blinduță își mută 
mereu frontul de lucru, unde
va, pe peretele stîncos, alți- 
oameni pregătesc drumul vii
toarelor șarje. Sînt minerii lui 
Constantin Prisăcaru, rămas a- 
celași femerar alpinist, așa cum 
l-am cunoscut din vremea cînd 
tăia în roca dură șoseaua pe 
a cărei panglică zboară acum 
neosfeniții cărăbuși. Din înal- 
turi coboară într-una benele. 
Legănarea le esfe urmărită de 
maistrul Ștefan Topală, cunos
cut pe șantier sub simbolicul 
nume de „tatăl macaralei". 
Din ziua cînd au fost aduse 
pe creste cele dinții piese, el 
a participat la montaj, la in
stalarea cablelor, iar astăzi la 
mersul fără răgaz al benelor.

L-am înlîlnit pe platforma 
din vecinătatea fabricii de be- 
foane pe Vasile Bălan, secre
tarul organizației de partid a 
lotului baraj. Lingă el, o altă 
veche cunoștință : tînărul ingi
ner Stelian Mazilu, venit pe 
șantier cind la Vidraru mai tre- 
băluiau geologii și topografii. 
Pe atunci lucra la malul stîng, 
avîndu-l ca partener de între
cere pe colegul și prietenul 
său Adrian Popovici, de pe 
malul drept. Astăzi, cei doi 
ingineri conduc schimburi di
ferite și își predau în fiecare 
seară, unul altuia, și ștafeta, 
și succesele.

îl întreb pe Vasile Bălan 
care esfe angajamentul con
structorilor barajului în cin
stea Congresului partidului.

— Să realizăm peste plan 
3 000 m c de betoane. Din a- 
cestea, așa cum ați auzit, am 
și obținut 1 200. Cum s-ar 
zice, am pășit cu dreptul în 
îndeplinirea angajamentului a- 
nual de a scurta termenul de 
execuție. La 30 octombrie, și 
poate chiar mai devreme, ba
rajul va atinge cofa sa ma
ximă : 165 metri.

La despărțire, inginerul Ma
zilu ține să adauge :

— Să știți că va trebui să 
dați o rectificare.

Văzindu-ma nedumerit, com
pletează :

— Pină mîine, cînd va a- 
pare în ziar cifra privind rea
lizările de la baraj, alte sute 
de mefri cubi se vor a- 
□ăuga.

...Să coborim însă de la 
plus 100, la minus 100. Nu 
esfe vorba de o simplă ope
rație algebrică, ci de realită
țile de pe șantier. După ce 
am făcuf cunoștință cu oa
menii înălțimilor, cu succese
le lor, iată-ne în adîncuri, sub 
albia rîului, acolo unde Ar
geșul iși va preface apele în 
luceferii luminii, unde va că
lători domol prin noua sa al
bie. La galeria de fugă mi
nerii lotului Rotunda, con
duși de vestiți! brigadieri Tu
dor Moraru și Pavel Oțet, îna
intează metru cu metru în- 
frunfînd rezistența rocii și șo- 
poful izvoarelor subterane. U- 
nii vin din amonte, alții din 
aval. Dar ziua întîlnirii lor, 
cînd ultima pușcătură va în
lătura zidul care îi desparte, 
este mereu mai aproape, fi 
apropie voința și munca eroi
că a oamenilor, hofărîrea lor 
de a înfîmpina Congresul cu 
noi izbînzi. Cei de la Rotun
da s-au angajat ca pînă la 
Congres să excaveze 40 m I 
de galerie în aval și 36 m I în 
amonte, în fiecare lună. Con
ducerea lotului a raportat azi 
dimineajă la grupul de șan
tiere că cea de a 11-a zi a 
lunii mai începe sub semne 
bune : in prima decadă grafi
cele de producție au și înre
gistrat o depășire a planului 
cu 8 ml. Este rodul bunei or- 
qanizări a muncii, al aprovi
zionării fronturilor cu toate 
materialele necesare, dar 
mai ales al hărniciei oame
nilor care transformă cuvîntul

dat în faptă. Depășiri ale pla
nului au raportat astăzi la pri
mele ceasuri ale dimineții și 
colectivele de la loturile Aref 
și Corbeni-aval. Minerii din 
brigada condusă de Pavel Ti- 
haniuc au realizat peste plan, 
in cele zece zile, aproape 
4 ml la excavație și 3 ml la 
betonare.

Mă aflam la redacția zia
rului de șantier — „Făclia hi
drocentralei" — cînd a sunat 
telefonul. în receptorul apa
ratului de campanie s-a auzit 
glasul inginerului Dan Bă- 
descu, șeful lotului castel-a- 
ducțiune.

—x Ați nimerit tocmai bine, 
tovarjșe inginer — spune re
dactorul ziarului, Dan Bițică. 
Este aici un tovarăș de la 
„Scînteia", spuneți-i ultimele 
vești.

Noutățile aflate sînt : la casa 
vanelor a începui betonarea 
ultimului tronson ; brigăzile 
din aval conduse de Irimuș 
și lordache, care realizează 
lucrarea cea mai importantă 
— nodul de presiune — sînt 
hotărîte să încheie lucrările cu 
15 zile înainte de termen, iar 
colectivul din amonte să 
termine befonarea mecanizat 
la 25 mai, în loc de 5 iunie.

— Vă rog să transmiteți din 
partea colectivului nostru că 
sîntem hotărîți să îndeplinim 
cu cinste angajamentul luat în 
cinstea Congresului partidului 
nostru iubit.

Eram pe cale de a termina 
convorbirea, cînd inginerul Bă- 
descu mi-a spus :

— Să nu uitați de fruntașii 
noștri. Merită să amintiți de 
Andrei Seva, Nicolae Bărbu- 
lescu, Gheorghe Moșneanu, 
ing. Gheorghe lonescu și, 
bineînțeles, de minerii lui Iri
muș și lordache. De aseme
nea, de înalta calitate a lucră
rilor.

Nu am uitat, tovarășe ingi
ner.

Un martor ocular transmite 
din Santo Domingo :

In inima fortăreței 
„rebele"
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Corespondențe 
din Atena și Paris

(pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Ion Gheorghe Mau
rer, a adresat celei de-a 5-a întîlniri 
a reprezentanților comitetelor pen
tru colaborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Balcani un 
mesaj în care transmite un salut 
cordial și urări călduroase de succes.

Comitetele de colaborare balcanică 
— se spune în mesaj — aduc un 
sprijin prețios promovării ideilor 
nobile ale coexistenței pașnice, înțe
legerii și .prieteniei, colaborării mul
tilaterale între popoarele din această 
zonă.

Este îmbucurător să constatăm că 
între statele din regiunea balcanică 
au avut loc și continuă acțiuni în 
spiritul apropierii și înțelegerii reci
proce, răspunzînd năzuințelor și in

Un omagiu 
culturii românești

Interviu cu acad, TUDOR ARGHEZI

După cum s-a mai anunțat, academicianului Tudor Arghezi, pre
ședintele de onoare al Uniunii Scriitorilor din R. P. Română, i s-a în- 
mînat recent la Viena premiul literar „Gottfried von Her
der'. După înapoierea sa în țară, acad. Tudor Aighezi a răspuns la 
cîteva întrebări adresate de redactorii „Agerpres" Nicolae Vamvu 
și Al. Brad.

Cum apreciați distincția ce 
v-a fost acordată ?

Țara Mioriței a primit un 
premiu Herder. L-a obținut pentru 
prima dată, în umila mea persoa
nă. Spun aceasta căci socotesc că 
premiul nu mi se cuvine mie, ci 
poporului și țării mele. Cu mine 
laolaltă venea și pămîntul româ
nesc, fără voie, cu griul și porum
bul Bărăganului, cu cîntecele și toa
te bogățiile lui astăzi mult sporite 
și prețuite. Sentimentele de priete
nie și cinstire arătate, prin mine, 
României, m-au emoționat.

Premiul a fost atribuit de Uni
versitatea din Viena, pe unde a po
posit și părintele nostru Mihail 
Eminescu. Universitatea este o 
înaltă școală de rafinament înte
meiată în 1365. Premierea noastră 
a coincis cu sărbătorirea celor șase 
secole ale sale. Medalia celui care 
și-a lăsat numele de Herder la Uni
versitatea austriacă mi-a fost în- 
mînată de rectorul Fellinger, o 
mare somitate medicală. Eu, slavă 
domnului, nu am avut nevoie de 
îngrijirile lui trupești, ci de refle
xele lui sufletești. M-a impresionat 
ceremonia premiilor acordate, în 
tradiția secolelor trecute, în togă, 
cu gulere de hermină. Am fost 
premiați șapte, din atîtea milioane 
de confrați, cîți sînt în toate țările. 
Nu știu cum s-au ales cei șapte. Am 
zis că au început cu mine pentru că 
numele meu începe cu A. Dar ei 
mi-au spus că dacă ar fi început cu 
Z tot mi l-ar fi dat. Nu am orgoliu 
profesional. Doresc ca la anul, în 
loc de unul, să avem doi sau trei 
romîni cel puțin „Von Herder11. 
Nivelul culturii noastre meritînd, 
chiar după spusele lor, toată aten
ția Universității vieneze.

La distincția primită s-a mai a- 
dăugat la premiu un dar adresat 
tineretului universitar de la noi. 
Mi s-a cerut să recomand un stu-

ani care îl știa pe Eminescu în 
limba lui. Se citește așadar mult 
peste hotare și în românește. Edi
turile caută și ele cărți românești, 
ca să Ie traducă.

După cite știm, noi tălmă
ciri din opera dumneavoastră 
vor apărea peste hotare.

Mi se pregătește la Dusseldorf, 
la editura „Suhrkamp11, un volum 
de proză a mea. Mi-au propus și 
alte edituri din R. F. Germană să 
Ie dau cite o carte, mai veche, mai 
nouă, viitoare. Eu nu prea cutez 
să vorbesc despre mine. îmi place 
mai bine să vorbesc cu alții, despre 
alții.

Vă rugăm să vă referiți la 
prezența culturii românești 
peste hotare.

Este o adevărată sete de Ro
mânia. Se revarsă de pretutindeni 
un fluviu de simpatie. Străinii știu
acum că pot găsi în România — 
alături de grîu și petrol — si o lite
ratură bună, o școală de pictură pa
ralelă cu cea de la Barbizon. Trăim 
o viață cu totul nouă și biruitoare. 
Valorile noastre spirituale trec pes
te toate fruntariile țării. Fiindcă 
noi aici, în România, muncim cu 
rîvnă, cu nădejde și cu devota
ment. Nu se putea ca această una
nimă stare sufletească să nu zboare 
mai departe, ducînd cu ea gîndul 
nostru curat de pace și prosperi
tate.

tereselor popoarelor acestor țări de 
a consolida și dezvolta relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare.

România consideră de datoria sa 
să-și aducă contribuția la statornici
rea în această regiune a unor relații 
de bună vecinătate și de colaborare 
pașnică. Propunerile guvernului ro
mân, vizînd înfăptuirea unei înțele
geri multilaterale interbalcanice, își 
păstrează pe deplin actualitatea. 
Realizarea lor ar fi în interesul tu
turor popoarelor din regiunea noas
tră geografică și ar reprezenta o 
contribuție de seamă la destinderea 
internațională.

Guvernul și poporul român vor 
milita și în viitor cu aceeași consec
vență pentru traducerea în viață a 
acestor nobile idealuri.

Tn laboratorul de mașini al Ba
zei de cercetări din Timișoara 
a Academiei R. P. Române în 

timpul unei experimentări

Foto : Agerpres

întoarcerea de la Praga a delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. Române

dent român care să facă un an de 
studii superioare la Viena. Alege
rea n-a fost ușoară. Prieteni aveam 
foarte mulți și prietenii mei au 
foarte mulți copii. Am preferat pe 
studenta Mihaela Tonitza, nepoata 
pictorului, pentru că are un nume 
care ține de marea artă româneas
că. Studentă în anul al IV-lea de 
filologie, ea va urma, începînd din 
toamna aceasta, cursurile de filolo
gie clasică ale Universității vieneze.

Ce noi impresii v-a prile
juit revederea Vienei ?

De la întîia mea vizită la Vie
na au trecut într-adevăr 60 de ani. 
Vedeți că am început să mă apropii 
și eu de veacuri. Pe urmă am tre
cut în fiecare an. prin Viena, fără 
să stau. Vizita de acum m-a făcut 
să cunosc spiritul vienez în totali
tatea lui. Orașul are caracteristica 
lui ca și în vremea lui Beethoven; 
atmosferă caldă, amicală, cultiva
tă, rafinată, cu fine transparențe 
intelectuale. Am fost înconjurat cu 
atenție și generozitate. M-a impre
sionat adînc că -pretutindeni mi s-a 
vorbit românește. Cu tinerii stu- 
denți vienezi, fete și flăcăi, m-am 
înțeles bine în românește. Mi-am 
amintit atunci că la Paris am întîl- 
nit nu de mult o femeie de 50 de

SEMNALE NERECEPȚIONATE
Răsfoim scrisori sosite la redac

ție. Iată ce ne scriu...
LUCIAN STOENESCU din Con

stanța : „In noiembrie anul trecut 
am cumpărat un aparat, de radio 
„Modern", fabricat la „Electroni
ca" . A funcționat pină la 10 fe
bruarie și s-a defectat. De 
atunci, sînt mereu pe drumuri pen
tru a-l repara...".

VICTOR PĂTRAȘCU. din Piatra 
Olt, raionul Slatina : „Sînt mecanic 
pe o locomotivă Diesel-electrică. 
Este o plăcere și o mindrie să lu
crezi pe o asemenea mașină, reali
zata de industria noastră, de mun
citorul nostru la cel mai înalt ni
vel calitativ. Te mâhnește însă 
cind întâlnești produse livrate ne
glijent. consumului de cite o între

prindere : Este cazul colectivului 
de la fabrica „Electronica"...

Asemenea semnale privind cali
tatea aparatelor de radio și televi
zoarelor primește și uzina producă
toare, „Electronica". Ele nu au sosit 
din eter, pe calea undelor, ci prin 
scrisori. In primul trimestru ai aces
tui an, pe adresa întreprinderii au 
sosit 940 de scrisori de reclamații. 
Cum au fost „recepționate" aceste 
semnale, ce s-a întreprins în uzină 
pentru ca în rețeaua comercială să 
nu mai pătrundă aparate cu de
fecte de fabricație ?

Am vizitat uzina „Electroni
ca", unde tov. ing. CONSTANTIN 
FAUR, directorul uzinei, ne a făcut 
următoarea declarație îmbucură
toare :

— Uzina-noastră a cunoscut o e- 
voluție rapidă, dictată de necesita
tea asimilării Și fabricării unor a- 
parate*moderne. Au fost cheltuite 
fonduri importante pentru constru
irea de noi secții spațioase și lumi
noase, care oferă condiții optime de 
lucru. Utilaje și aparatură de înalt 
nivel tehnic ne permit să realizăm 
produse de bună calitate, să efec
tuăm cele mai dificile probe și ex
perimentări în vederea ridicării 
performanțelor tehnice și calitative 
ale produselor. Prin restrîngerea 
numărului de tipuri de aparate de 
radio au sporit posibilitățile uzinei 
în ce privește specializarea produc
ției.

— In magazine ajung insă și 
produse de calitate nesatisfăcătoa
re. Unele cooperative meșteșugă

rești au serios de lucru cu repara
țiile la aparate aflate în ter
men de garanție. Cum explicați 
acest lucru ?

— Este drept că unele aparate, 
cînd ajung la cumpărători, au mici 
defecte, inevitabile (sublinierea 
noastră) datorită specificului pro
ducției. în fiecare aparat sînt sute 
de piese foarte sensibile. Este im
posibil să poată fi evitate integral 
micile defecte.

— Totuși, care sînt cauzele aces
tor defecte 1

— Uneori, din cauză că între
prinderea de piese radio și semi
conductor! Băneasa ne livrează cu 
întîrziere tranzistori. rezistențe, 
condensatori, sîntem nevoiți să lu
crăm neritmic ceea ce are reper
cusiuni asupra calității. Există și

lipsă de atenție la executarea u- 
nor operații. Am luat nume
roase măsuri menite să asigure 
o continuă îmbunătățire a calității 
și, în special, eliminarea defectelor 
care apar la cumpărători. Am asi
milat noi tipuri de difuzoare, s-au 
concentrat operațiile de lipire a 
circuitelor imprimate, au fost e- 
laborate instrucțiuni de reglaj și 
de control.

Infrucît aparatele livrate poartă 
ștampila „C.T.C.", care garantează 
buna lor funcționare, ne-am adre
sat inginerului WILI SCHWARTZ, 
adjunctul șefului serviciului con
trol tehnic de calitate. De la bun 
început, interlocutorul a căutat să 
ne asigure că fiecare produs trece 
printr-un „filtru" care nu permite 
ieșirea defectelor pe porțile uzi
nei, că s-a făcut tot ce este posibil 
pentru eliminarea defectelor.

Gheorghe RADEL

(Continuare în pag, III-a)

Marți după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Praga, de-

| legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de tovară- 

I șui Ion Gheorghe Maurer, membru 
i al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 

președintele Consiliului de Mi
niștri, care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia și a guvernului R. S. Ceho
slovace, a luat parte la sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Iosif Banc, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Mureș-Autonomă 
Maghiară al P.M.R., general-locote- 
nent în rezervă Mihail Corbuleanu 
și Gheorghe Nițescu, ambasadorul 
R. P. Române la Praga.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, 
Petre Blajovici, Gheorghe Gaston 
Marin, Gheorghe Rădoi, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului, activiști de partid.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro-

mână și alți membri ai Corpului di
plomatic.

★

La plecarea de pe aeroportul din 
Praga, delegația a fost condusă de 
Jozef Leriart, membru al Prezidiu
lui C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele guvernu
lui R. S. Cehoslovace, Otakar Simu- 
nek, membru al Prezidiului C.C. a) 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, vicepreședinte al guvernului, 
Vaclav David, ministrul afacerilor 
externe, Josef Kudrna, ministrul 
afacerilor interne, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale și organizații
lor obștești.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Române la Praga, 
Gh. Nițescu, și membri ai amba
sadei.

★

In timpul zborului deasupra teri
toriului Republicii Populare Ungare, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
transmis tovarășului Janos Kadar, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitorese-țărănesc ungar, per
sonal, și poporului frate ungar un 
călduros salut și urări de noi suc
cese în activitatea sa. (Agerpres)

întoarcerea de la Berlin a delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. Române

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Române condusă de 
tovarășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, la invitația 
C.C. al P.S.U.G., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, a participat la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Germaniei de sub jugul 
fascist, s-a înapoiat marți după- 
amiază în Capitală. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Matei Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Argeș al P.M.R., general-loco- 
tenent Petre Constantinescu și Ște
fan Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mâne la Berlin.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Alexandru 
Moghioroș, Gogu Radulescu. Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor

externe, membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului, activiști de partid.

Au fost de față Ewald Moldt. am
basadorul R. D. Germane în R. P. 
Română, și membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul Schonefeld din Ber

lin, delegația a fost condusă de 
Georg Ewald, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Alexander Abusch, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Heinz Kuhrig, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului pentru agri
cultură, Hans Wittik, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului economiei na
ționale, Georg Stibi, locțiitor al mi
nistrului de externe, și alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei R. P. Române 
în R. D. Germană și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)
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UN STUDIU

AL COMISIEI 

ECONOMICE
în secțiile de prelucrare meca

nică ale uzinelor „Progresur-Brăi- 
la, Șantierului Naval și Uzinei 
Mecanice din Galați se iviseră 
unele gîtuiri în procesul de 
producție, ceea ce iniluența ne
gativ asupra ritmicității. La indi
cația comitetului regional de 
partid, comisia economică a între
prins recent un studiu privind fo
losirea intensivă a mașinilor de 
prelucrat. S-a constatat cu acest 
prilej că la uzinele „Progresul’ 
mașinile de găurit și frezat, nu
meroase strunguri nu erau bine 
folosite în toate schimburile, da
torită lipsei unui număr suficient 
de muncitori calificați; în schimb 
alte mașini erau supraîncărcate. 
Din studiul făcut și în alte între
prinderi, îndeosebi în atelierele 
și secțiile mecanice, a rezultat că 
o parte din mașini nu sînt încăr
cate la întreaga lor capacitate. 
Pe baza constatărilor făcute, con
ducerile întreprinderilor au fost 
îndrumate să întreprindă acțiuni 
pentru ridicarea calificării mun
citorilor, extinderea cooperării în
tre diferite întreprinderi. Pentru 
înlăturarea gîtuirilor în pro
ducție, s-a stabilit ca, pînă la pu
nerea în funcțiune la uzina „Pro
gresul" a capacităților de pro
ducție prevăzute pe 1965, unele 
piese necesare acestei uzine să 
fie confecționate la întreprinderea 
de utilaj siderurgic Galați, „Lami
norul" și întreprinderea orășe
nească de industrie locală de Ia 
Brăila. La propunerea comitetului 
regional de partid, ministerele de 
resort au inclus unele piese și 
repere de la aceste unități în pla
nurile de cooperare ale altor în
treprinderi din țară. în felul a- 
cesta s-a ajuns la realizarea unei 
mai bune ritmicități a producției.

ORGANIZAȚII

DE PARTID

PUTERNICE LA SATE
De la începutul acestui an, or

ganizațiile de partid din satele 
regiunii Galați au primit în rîn- 
durile membrilor și candidaților 
de partid aproape 3 300 de țărani 
cooperatori, mecanizatori, ingi
neri, oameni legați direct de 
procesul producției agricole, de
votați trup și suflet politicii par
tidului nostru. Ca urmare a creș
terii continue a numărului co
muniștilor, în ultimul an s-au 
constituit 425 de organizații de 
bază în brigăzile permanente de 
producție. în prezent din cele 
1 710 brigăzi din cooperativele a- 
gricole de producție în 1 393 acti
vează organizații de bază. Ridi
carea nivelului politic și profe
sional al candidaților și noilor 
membri de partid constituie o 
preocupare principală a organi
zațiilor de bază ; ei au urmat 
diferite cursuri ale învățămîntu- 
lui de partid și cursuri agrozoo
tehnice ; în organizațiile de bază 
se țin periodic expuneri despre 
drepturile și îndatoririle membri
lor de partid, profilul moral al 
comuniștilor și despre probleme 
actuale ale politicii partidului. 
Marea majoritate a noilor mem
bri și candidați de partid se află 
în fruntea luptei pentru dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Mereu ilămind

OPINII

CUI SĂ ÎNCREDINȚĂM 
ÎNDRUMAREA PRACTICII 
PEDAGOGICE

în decursul anilor, partlcipînd la 
practica pedagogică a studenților, 
am avut de nenumărate ori pri
lejul să deslușesc pe fețele lor 
bucuria sinceră, generată de reu
șita obținută în conducerea unei 
lecții sau a unei alte activități e- 
ducative. Pe măsură ce asemenea 
trăiri se acumulează, viitoarele ca
dre didactice se conving, prin pro
pria lor experiență, că talentul ps- 
dagogic nu este „înnăscut", ci este 
rodul unei munci perseverente în
chinate cu dragoste copiilor.

După părerea mea, în ultimii ani 
s-au făcut pași importanți în tot 
mai buna organizare a practicii 
pedagogice, totuși, așa cum s-a 
remarcat și în cadrul unor dezba
teri organizate de minister, precum 
și în articolul colegului nostru conf. 
C. Marinescu, prorector al Institu
tului pedagogic din Galați, publi
cat recent în ziarul „Scînteia", ex
periența arată că trebuie studiate 
în continuate cîteva aspecte ale 
acestei laturi esențiale a procesu
lui de pregătire a noilor promoții 
de cadre didactice.

Există păreri, cred pe deplin în
temeiate, după care în prezent 
este necesar să se adapteze orga
nizarea practicii pedagogice unei 
realități care se impune evident. 
Este vorba de creșterea continuă 
a numărului studenților practicând. 
Dacă în anul de învățămînt 1958— 
1959, de exemplu, la Universitatea 
din București erau 800 de studenți 
practicanți, în anul de învățămînt 
1959—1960 numărul lor a crescut la 
1 450, iar în acest an fac practică 
circa 2 500 de studenți. Asemenea 
situații există și în celelalte centre 
universitare din țară.

îndrumarea zecilor și zecilor de 
grupe de practică pedagogică (o 
grupă de studenți este formată de 
obicei din 10—15 studenți) face 
deosebit de acută următoărea pro
blemă : cine să conducă efectiv 
practica ? Unii pedagogi optează 
pentru ideea ca întreaga organi
zare și îndrumare a acestor acti
vități să revină cadrelor didacti
ce din îrivățămîntul superior, care 
să îndeplinească sarcina de con
ducători de grupă. Practic, după 
cîte se pare, propunerea nu poate 
fi însă aplicată, deoarece nu
mărul unor asemenea cadre di
dactice este, în mod firesc, mal 
mic decît numărul grupelor de 
studenți. Un alt punct de vedere 
este cel care consideră necesară 
încredințarea acestei munci în ex
clusivitate profesorilor din școlile 
de cultură generală. Formula a- 
ceasta nu este lipsită de interes, 
datorită faptului că studenții prac
ticanți ar avea astfel posibilitatea 
să se formeze ca viitori profesori 
sub conducerea directă a unor ca
dre cu valoroasă experiență di
dactică. Cred însă că nu se poate

trece cu ușurință peste dezavanta
jul pe care l-ar implica o aseme
nea organizare. Practica ar fi oare
cum ruptă de teorie, întrucît este 
evident că profesorii din școlile de 
bază nu participă la pregătirea 
teoretică pe care o capătă studen
ții în institutele de învățămînt su
perior.

După părerea mea, lzvorîtă din 
experiența pe care o posed în or
ganizarea și îndrumarea practicii 
pedagogice timp de mai mulți ani, 
conducerea practicii poate fi în
credințată atît cadrelor didactice 
universitare, cît și profesorilor de 
școală medie, cu condiția ca ei să 
colaboreze larg ; desigur, profe
sorii din școlile de bază trebuie 
să fie ținuți în permanență la cu
rent cu obiectivele instructiv-edu- 
cative din diferitele etape ale 
cursului universitar. Din păcate, 
catedrele de specialitate nu par
ticipă satisfăcător la rezolvarea 
problem1 lor practicii pedagogice. 
Cu toate că, după cum se știe, 
peste 90 la sută din absolvenții 
universităților devin cadre didac
tice, totuși unele facultăți au o 
slabă legătură cu școlile în care 
se desfășoară practica pedago
gică, cu profesorii pe lingă care 
lucrează studenții, ceea ce influ
ențează negativ asupra rezultate
lor practicii pedagogice.

Multiple sînt posibilitățile de 
realizare a unor legături strînse, 
menite să contribuie la îmbunătă
țirea continuă a acestor activități 
universitare. Iată numai cîteva : 
invitarea profesorilor din școlile 
de cultură generală la cursurile de 
metodică, la dezbaterea unor pro
bleme teoretice în catedrele de 
specialitate, la unele analize de 
cursuri, la efectuarea unor cerce
tări științifice pe teme cu caracter 
pedagogic, la dezbaterile sesiu
nilor științifice etc., precum și 
participarea cadrelor didactice din 
învățămîntul superior la lucrările 
consiliilor pedagogice, ale comisi
ilor metodice și la activitățile ex- 
trașcolare.

Pe linia îmbunătățirii continue 
a practicii pedagogice s-ar în
scrie, desigur, și elaborarea unei 
programe. Părerilor judicioase ex
puse în articolul înainte citat din 
„Scînteia" cred că li s-ar mai 
putea adăuga dezideratul ca a- 
ceastă programă generală, care 
ar urma să fie adaptată la condi
țiile practicii pedagogice specifice 
fiecărui tip de instituție, să fie în
soțită și de îndrumări metodice 
pentru activitățile didactice și e- 
ducative ale studenților.

Prof. dr. Ion BERCA
șeful catedrei de metodică 
și practică pedagogică 
de la Universitatea 
București

TEATRE CINEMATOGRAFE

PE URMELE ARTICOLELOR 
„SCÎNTEII"

în obiectiv: CERINȚELE 
CETĂȚENILOR

AU CUVÎNTUL
instituțiile vizate
LOGICA CERTIFICATELOR’

Vom elimina 
formalitățile inutile

Articolul cu titlul de mai sus 
semnala o serie de deficiențe 
în privința procedurii de elibe
rare a certificatelor, adeverin
țelor și altor acte la unele ser
vicii ale sfaturilor populare ra
ionale din Capitală. Reacțio- 
nînd prompt, Comitetul executiv 
al sfatului popular al Capitalei, 
subliniind — într-o scrisoare 
de răspuns — că sesizările fă
cute în articolul respectiv i-au 
fost de un real ajutor în îm
bunătățirea muncii, arată că a 
analizat deficiențele semnalate 
și, pe această bază, s-au luat 
o serie de măsuri pentru sim
plificarea procedurii de elibe
rare a actelor, precum și în 
ce privește sporirea operati
vității în rezolvarea diferitelor 
cereri.

In articol se arăta, de 
pildă, că mulți cetățeni în- 
tîmpină greutăți serioase pen
tru că sînt nevoifi să în
deplinească o seamă de for
malități destul de complica
te pentru a-și putea înscrie în 
spațiul locativ soția — sau so
țul — și copiii. In legătură cu 
această problemă Comitetul 
executiv al sfatului popular al 
Capitalei arată că s-au dai in
strucțiuni Secției de Gospodă
rire a localurilor și Locuinfelor 
(S.G.L.L.) — care la rîndul ei 
a discutat aceste instrucțiuni 
cu salariafii resoartelor raiona
le de spațiu locativ — ca in
trarea soțiilor sau a copiilor 
minori in spațiul locativ să se 
facă numai pe baza unei ce
reri și a certificatelor de căsă
torie, respectiv de naștere.

Articolul amintit mai semna
la că la eliberarea ac
telor de deces se cere, de 
asemenea, completarea unor

formulare destul de compli
cate în care se dau tot felul 
de relații privitoare la bunu
rile mobile și imobile pe’ care 
le-a lăsat decedatul, precum și 
alte asemenea date privitoare 
la deschiderea acțiunii succe
sorale etc. In răspunsul primit 
se menționează : „Completarea 
unor asemenea formulare cu 
ocazia declarării decesului s-a 
făcut in mod obișnuit la servi
ciile de stare civilă pe baza 
unor normative mai vechi. A- 
nalizindu-se situația semnalată 
în articol, s-a hotărît ca pe vii
tor să nu se mai ceară decît 
datele strict legate de întoc
mirea certificatului de deces".

In legătură cu actele nece
sare la înfiere „s-a luat măsu
ra să nu se mai ceară celor ce 
solicită să li se aprobe înfie
rea unor persoane certificate 
de stare materială de la sec
țiile financiare. Singurul act 
care urmează a fi depus este 
adeverința de la locul de mun
că cu specificarea salariului. 
Celelalte date vor fi procurate 
prin grija serviciilor de preve
deri sociale.

Comitetul executiv al sfatu
lui popular al Capitalei — se 
subliniază în scrisoarea de răs
puns — va urmări și pe viitor 
eliminarea acelor formalități 
care nu sînt strict necesare la 
eliberarea unor acte.

In același spirit răspund și 
Comitetele executive ale sfatu
rilor populare ale raioanelor 
„30 Decembrie" și „V. I. Le
nin", care arată că măsurile a- 
mintite mai sus au fost aduse 
la cunoștință tuturor salariaților 
care lucrează în serviciile de 
stare civilă.

TIMPUL CUMPĂRĂTORULUI

Extinderea formelor 
avansate de comerț

La acest articol, care ridica 
o serie de probleme privitoare 
la asigurarea unei deserviri mai 
lesnicioase, mai operative in 
rețeaua d^mercială, am primit 
o amplă scrisoare de răspuns 
din partea Direcției comercia
le a Sfatului popular al Capi
talei, din care redăm :

„Aspectele critice semnalate 
au constituit obiectul unei cer
cetări atente a colectivului di
recției noastre. întrucît articolul 
menționat s-a referit in princi
pal la modul în care se extind 
cele mai importante forme de 
deservire — vinzarea fără bo
nuri, autoservirea și expunerea 
deschisă a mărfurilor — ne 
vom ocupa în răspunsul nostru 
de fiecare din aceste forme în 
parte.

1. In ce privește vinzarea 
fără intocmire de bonuri, cu 
plata directă la vînzător. 
Faptul că pînă acum n-au fost 
folosite în întregime rezervele 
ce există în această privinfă 
in rețeaua magazinelor alimen
tare s-a datorat in principal 
următoarelor cauze :

Pînă nu de mult, potrivit dis
pozițiilor Ministerului Comer
țului Interior, aplicarea siste
mului de vînzare fără întoc
mire de bonuri era limi
tată doar la magazinele cu 
cel mult 4 lucrător), inclusiv 
șeful unității.

Nu s-a acordat întotdeauna 
atenția cuvenită selecționării 
celor mai corespunzătoare ele
mente care să gestioneze uni
tățile sau raioanele de vînzare 
cu plata directă și din această 
cauză am intîmpinat unele ne
ajunsuri.

Recent, Ministerul Comerțului 
Interior a elaborat noi norme 
care extind posibilitatea apli
cării vînzării fără bonuri în 
toate unitățile indiferent de 
numărul lucrătorilor.

2. Sistemul de vînzare pe 
bază de autoservire. Pentru a- 
nul acesta sînt prevăzute a fi 
date în folosință alte 24 ma
gazine cu autoservire din care 
15 prin reamenajarea unor u- 
nități ce funcționează în loca
luri mai vechi. Printre acestea 
se numără magazine cu mare 
capacitate de desfacere, cum 
sînt cele din str. Berzei nr. 
52, Victoriei 143, Calea Mo
șilor 291, str. Calafi nr. 98, 
Bd. Muncii 90 și altele.

3. In ce privește extinderea 
sistemului de vînzare pe bază 
de expunere deschisă a mărfu
rilor, în afara celor 71 unități 
organizate pînă acum, anul a- 
cesta vor fi reamenajate și vor 
funcționa pe baza acestui sis
tem alte 27 unităfi pentru des
facerea de țesături, articole de 
galanterie, incălfăminte, con
fecții etc.*.

In ultimul timp ziarul nostru a publicat un număr 
de articole care puneau în discuție o serie de pro
bleme de interes cetățenesc : modul în care sînt 
deserviți oamenii muncii în unitățile comerciale 
și policlinici, în rețeaua transportului în comun 
și în hoteluri, despre relațiile cu publicul ale diferi
telor secții și servicii din cadrul sfaturilor populare, 
despre activitatea unităților specializate în prestarea 
de servicii pentru cetățeni etc. în articolele amintite 
era vizată în mod concret activitatea unor organe și 
foruri care răspund nemijlocit sau care îndrumă și 
controlează munca în sectoarele respective. Cum au 
reacționat acestea la semnalele ziarului ? Ce măsuri 
au luat ele pentru a asigura soluționarea corespun
zătoare a problemelor ridicate ? Să pornim pe urmele 
cîtorva din articolele mai importante publicate în ziar 
în prima jumătate a lunii aprilie.

Dat fiind interesul larg 
pe care îl prezintă o ase
menea problemă și, mai a- 
les, ținînd seama că în ar
ticol erau semnalate unele 
aspecte ce priveau întrea
ga rețea comercială, am fi 
dorit să informăm pe ci
titorii noștri și asupra mă
surilor pe care intenționea
ză să Ie ia pe această linie

Ministerul Comerțului In
terior. Nu putem face a- 
cest lucru pentru că pînă 
la această dată Direcția de 
resort din cadrul ministe
rului amintit nu ne-a pus 
în posesia unei scrisori de 
răspuns, deși de la publi
carea articolului au trecut 
mai bine de cinci săptă- 
mini.

DE CE E BANALĂ 
RECLAMA COMERCIALĂ?

Perspective „luminoase"
In schimb Ministerul Comer

țului Interior, Direcțiunea Orga
nizării Comerțului, ne-a răspuns 
la un articol — cel cu titlul 
de mai sus — publicat mai de 
curînd în ziarul nostru (la data 
de 25 aprilie). In scrisoare se 
arată printre altele :

„Jnsușindu-ne ideea care stă 
la baza articolului, și anume că 
uneori reclama comercială nu 
se ridică la nivelul cerințelor 
actuale, considerăm și noi că 
este necesar să se marcheze o 
îmbunătățire in această direc
ție ; în acest scop Ministerul 
Comerțului Interior a luat și ia 
în continuare o serie de mă
suri. Prin Direcția organizării 
din cadrul ministerului au fost 
luate unele măsuri pentru sim
plificarea avițării materialelor 
de reclamă. Este în curs de 
elaborare o nouă reglemen
tare pentru aplicarea unui nou 
sistem de avizare care să con
tribuie la creșterea operativi
tății și a răspunderii pentru 
calitatea reclamelor.

„I.S. Recom" a primit indica
ția să țină un contact permanent 
cu uniunile de creație pentru a 
atrage colaboratori specializați. 
De altfel în luna decembrie 
1964 a avut loc o consfătuire 
cu creatorii recomandați de U- 
niunea Scriitorilor și de Uniunea 
compozitorilor. De asemenea, a 
avut loc și un concurs de mij
loace de reclamă organizat de 
„I.S. Recom" la care au luat 
parte și membri ai uniunilor 
de creație.

La apelul repetat adresat de 
către „I.S. Recom" uniunilor de 
creație nu au răspuns însă un 
număr suficient de autori de 
specialitate”.

In continuarea scrisorii sînt 
enumerate o seamă de norme 
și principii pe baza cărora este 
organizată activitatea în dome
niul reclamei comerciale de că
tre Direcția de specialitate din 
Ministerul Comerțului Interior. 
Sînt de asemenea arătate unele 
măsuri de îmbunătățire a activi
tății comerciale în general.

Ambianța noilor cartiere

în folosință numai dacă 
sînt terminate și lucrările 
exterioare aferente.

In continuare, autorul scri
sorii ne pune în fața unei 
alte probleme și cere să fie în
țeles. „Noi — redăm textu
al — sîntem executării și lu
crăm în condițiile care ne 
sînt create de beneficiar, exe- 
cufînd, în primul rind, lucrările 
cerute cu prioritate".

Bizar fel de a gîndi 
al unui conducător de 
întreprindere! Dv. sînteți 
constructori, și încă con
structori ai socialismului, 
pe care trebuie să-i inte
reseze direct felul cum 
sînt gospodărite fondurile 
importante pe care statul 
nostru le investește pen
tru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. 
Pe dumneavoastră trebuie 
să vă doară inima pentru 
fiecare leu irosit cu ase
menea lucrări de refaceri, 
recanalizări, repavări etc.

In afara acesfor „motive o- 
bieclive" rețin atenția conclu
ziile la care, din fericire, 
conducerea întreprinderii a- 
mintite ajunge în finalul 
scrisorii. (Aceste concluzii 
vin ele înseși să dărîme toa
tă argumentația ce ne-a fost 
servită mai înainte). Scrisoa
rea arată în încheiere : „Ți- 
nind seama de prevederile 
H.C.M. nr. 1 003 / 1964, de 
faptul că prin respectarea or
dine: de execuție a lucrărilor 
se evită cheltuieli suplimenta
re și că darea în funcțiune 
a locuințelor împreună cu 
toate lucrările aferente com
plet terminate asigură noilo' 
cartiere de locuințe un aspect 
mai frumos, sîntem hotărîfi să 
respectăm în totul dispozifiu- 
nile legale și directivele foruri
lor superioare. In acest scop, 
vom stărui ca termenele de

Pledoarie neconvingătoare
Operativ este și răspunsul 

pe care-l trimite ziarului no
stru întreprinderea Consfruc- 
ții-Montaje nr. 2 din Ca- 
pifală. In articolul cu titlul 
de mai sus se semnala că 
unele lucrări edilitare — ca
nalizări, conduefe de apă, de 
termoficare, cabluri electrice 
și telefonice etc. — se exe
cută după ce o parte din lu
crările de drumuri, în special 
pavajele, au fosf gafa ; se ară
ta, de asemenea, că unele 
blocuri de locuințe sînt date în 
folosință înainte ca spațiile în
conjurătoare să fi fost complet 
amenajate, ceea ce face ca 
împrejurimile acesfor noi lo
cuințe să prezinte un tablou 
urît, să poarte amprenta negli
jenței.

„Aceasta este consecința 
unor cauze obiective" — se 
arată în scrisoarea de răspuns.

Despre ce „cauze obiecti
ve” este vorba ? Pentru intro
ducere, tov. ing Constantin 
Popa, directorul întreprinderii 
amintite, ne pune în fața ur
mătoarei... dileme : „Cum e 
mai bine ?“ — ne întreabă to
varășul director, „să se res
pecte ordinea de execuție a 
lucrărilor și construcțiile să 
se execute în perioada de 
timp normată, astfel incit locu
ințele să fie date în folosin
ță mai tîrziu cu 4—6 luni, sau 
să se intervertească, în parte, 
ordinea de execuție a lucrări
lor, ceea ce — aparent — 
comportă unele cheltuieli su
plimentare, dar în acest caz 
locuințele să fie date în fo
losință cu 4—6 luni mai de
vreme (cu o parte din lucră
rile exterioare neterminate) ?“

Cum e mai bine ? Cel

mai bine este să se respec
te dispozițiunile legale în 
vigoare și, mai concret, 
prevederile Hotărîrii Con
siliului de Miniștri nr. 
1 003/1964 care stabilesc 
clar că locuințele se dau

predare să fie stabilite conform 
normativelor pentru toate lucră
rile ; vom interveni la benefi
ciari ca documentația lucrărilor 
edilitare să fie predată înaintea 
celei pentru lucrările de bază, 
astfel ca anterior acestora să se 
poată executa lucrările edili
tare subterane și drumurile de 
acces".

Teatrul de Operă și Balet: întoarcerea 
din adtncuri - (premieră — orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oa
meni și șoareci — (orele 19,30), (sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Intrigă și iubire — (orele 19,30). Tea
trul „C. I Nottara" (sala Magheru) : 
Zizi și... formula el de viață — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Pădurea 
împietrită - (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Cinci schițe și 
CIntăreața cheală — (orele 19,30). Tea
trul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grlgo- 
rescu nr. 24) : Un vis vesel — (orele 16). 
N-ați văzut dv. un tată? — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Katia și crocodilul — (o- 
rele 15 și orele 17), (sala din Str. Aca
demiei nr. 18) ■ Ocheșel și Bălăioara — 
(orele 15 și orele 17). Teatrul satiric-mu- 
zical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revista 
dragostei — (orele 20).

Neamul Șolmăreștllor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21), 
București (9.30: 12,30; 17,30; 20,30). Melo
dia (8,30: 11.15: 16; 19), Flamura (10; 13: 
16,15; 19,30) Casa Ricordi : Republica 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), Capitol 
(8; 10,30; 13,15: 16; 18,45; 21,30), Stadionul 
Dinamo (Șos ștefan cel Mare — orele 
20), Grădina ..Doina" (Str. Doamnei nr. 9 
— orele 20), Tomis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30: la grădină — orele 19,45).
Fernand cow-boy : Sala Palatului R. P. 
Române (seria de bilete 1 437 — orele
19.30) Luceafărul (9.30; 11,45; 14; 16,15;
18,30: 20.45), Feroviar (8,30; 10,45: 13;
15,30: 18; 20,30). Excelsior (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19: 21,30), Grădina .Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Arenele Li
bertății (Str. 11 Iunie — orele 20). Mo
dern (9,45: 12, 14,15; 16,30; 18.45; 21).
Doamna ministru : Carpați (10; 12; 14; 
16). Cronica unui bufon : Festival (9,45; 
12: 14,15; 16,30; 18.45; 21; la grădină — 
Pasajul Eforie — orele 19,45), Buzeștl 
(14; 16.15; 18.45. 21), Moșilor (15,30; 18;
20.30) . Nu te atinge de fericire : Victo

ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grlvlța 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). O stea cade din cer — 
cinemascop : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cîntînd în ploaie : Lu
mina (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Soții în oraș : Union (14,15; 16,30; 18,45; 
21), Munca (14; 16,15; 18,30; 20,45). Anima
lele : Doina (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Unirea (16; 18,15; la grădină — o- 
rele 20,30), Vitan (16; 18; 20,15; la grădină
— orele 19.45) Drumurile celui de-al cin
cilea continent — Comori de artă româ
nească — Rapsodie ungară — Omulețul 
de plastilină : Timpuri Noi (9—15 în con
tinuare ; 17- 19; 21). Fata în doliu : Giu- 
lești (16; 18: 20), Bucegi (10: 12; 16; 18,15;
20.30) , Cosmos (16; 18; 20). Regina cînte-
celor : Cultural (10,30; 15,30; 18; 20,30),
Grădina „Buzești" (Str. Buzeștl nr. 9—11
— orele 20). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10,30; 
15,45; 18; 20.15) Scaramouche — cinema
scop : Dacia (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,45: 
21). Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 57
— orele 20) Floreasca (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Gaudeamus igltur • Crîngașl (16:
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18.15; 20,30). 
Parisul vesel : Flacăra (10: 14,30; 16,30:
18,30: 20,30) Rachetele nu trebuie să de
coleze — cinemascop ; Miorița (10; 12; 
14 15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15; 20,30; 
la grădină — orele 20). Pădurea splnzu- 
raților — cinemascop (ambele serii) : 
Popular (16; 19,30).

TELEVIZIUNE

Orele 18,30 — Universitatea tehnică 
la televiziune. Elastomer!, de ing. Tibe- 
riu Ardelean, director adjunct științific

la ICECHIM-Bucureștl. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Pentru copii : Aven
turile echipajului Val-Vîrtej : Comoara 
faraonului. 20,0’1 — Transmisiune de la 
Teatrul „C. I. Nottara" a piesei „Zizi 
și... formula ei de viață- de Sidonia Dră- 
gușanu. în pauză : Poșta televiziunii, 
în încheiere : buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e
Ieri în țară: Vremea a fost umedă 

și rece, cu cerul mai mult acoperit. 
Au căzut ploi intermitente sub formă 
de averse, însoțite izolat de descăr
cări electrice în sudul și estul țării, 
în munți a nins. Temperatura aeru
lui a continuat să scadă, înregistrînd. 
la ora 14, valori cuprinse între 7 
grade la Turda și 18 grade la 
Băilești. Tn București : Vremea a 
fost rece și umedă cu cerul acoperit. 
A plouat intermitent. Temperatura 
maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 mai. In țară : Vreme rece 
și instabilă la început, apoi în ame-

vremea
liorare. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi locale, mai ales sub formă 
de averse înr.oțite izolat de descăr
cări electrice. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele între 11 și 
21 grade, local mai ridicate la sfîrși- 
tul intervalului. In București : Vreme 
rece și instabilă la început, apoi în 
ameliorare. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi temporare, mal ales sub 
formă de averse în prima parte a in
tervalului. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară.

Răspunsuri ce se lasă 
așteptate

Intr-unui din articolele publicate Ia începutul 
lunii trecute — intitulat „Un angajament de 
onoare — termenul de garanție" — erau ridicate 
un șir de probleme în legătură cu modul în care 
anumite întreprinderi înțeleg să-și respecte obli
gațiile față de posesorii de obiecte pentru care 
sint prevăzute anumite termene de garanție. In 
articol era criticată concret activitatea unor 
unități ale cooperației meșteșugărești și a unor 
întreprinderi din cadrul MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI și 
MINISTERULUI ECONOMIEI FORESTIERE. 
Fină la această dată, atît UCECOM cît și minis
terele amintite nu au răspuns redacției în pri
vința măsurilor luate.

Nu ne-au răspuns încă nici COMITETUL EXE
CUTIV AL SFATULUI POPULAR REGIONAL 
PLOIEȘTI la articolul „Păt-Prumos și drumurile" 
(în care erau semnalate o serie de deficiențe în ce 
privește întreținerea drumurilor în regiune) nici 
MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR și 
MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE la artico
lul „De la expoziție In magazin" (privitor la in
troducerea în producție și în rețeaua comercială 
a unor articole de larg consum, prezentate în 
expoziții). Asemenea probleme interesează mase 
largi de oameni ai muncii și merită cu priso
sință osteneala unui răspuns. A reacționa prompt 
la asemenea sesizări este o indatorire expres 
prevăzută de litera unor hotăriri ale partidului 
și guvernului, care prevăd termene precise în 
cadrul cărora întreprinderile și instituțiile, orga
nizațiile economice și culturale, ministerele au 
obligația să răspundă semnalelor presei.

Arhiva națională de lilme. La masa de montaj se analizează starea unei 
vechi pelicule Foto : Agerpres
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LOCOMOTIVE 
ELECTRICE IN MINE

Spre sfirșitul anului trecut a în
ceput electrificarea liniilor ferate 
industriale la citeva exploatări 
miniere maramureșene. Lucrările 
au continuat incepind cu pri
mele luni ale anului in curs. La 
șapte exploatări miniere din bazi
nul maramureșan s-au intins aproa
pe 20 000 m 1 de cablu electric, din 
care circa 14 000 m 1 numai in 
subteran. După probele tehnologi-

Locomotiva electrică la gura 
minei Baia-Sprie

ce, la Cavnic, Ilba, Herja și Baia 
Sprie noile linii ferate miniere e- 
lectrificate au fost date în exploa
tare. Intr-un stadiu avansat se gă
sesc lucrările la exploatările mi
niere Nistru, Baia Borșa și Suior. 
La unitățile amintite au sosit pri
mele 19 locomotive electrice fa
bricate in (ară. Introducerea loco
motivelor electrice în galeriile sub
terane se Încadrează Intr-un 
complex de măsuri menit să asi
gure modernizarea și sporirea 
capacității de producție a exploa
tărilor din cadrul Trustului minier 
Baia Mare.

V. IOAN

PALETA
CULORILOR DE MAI

tn peisajul primăvăratic al tării, 
mai, luna ilorilor, își desfășoară 
bogata sa paletă de culori, in u- 
nele locuri intilnești rarități ale 
naturii, ocrotite in vaste rezer
vații. La Fintînița-Muriatlar a 
inflorit zambila sălbatică alb-lilia- 
chie. Galbenul auriu al rușcufei 
primăvăratice o însoțește intr-o 
armonie picturală. Aici poți găsi și 
o specie foarte rară de rușcută ori
ginară din stepele Europei răsări
tene. Către marginea de sud a pă
durilor din Deliormanul de nord, 
cimpii întinse sînt înroșite de flo
rile migdalului. Coastele insorite 
ale Dobrogei sînt acoperite acum 
de roșul aprins al bujorului de ste
pă, cu frunze subțiri, pe care îl 
mai găsim tocmai in alt colt al 
tării, la Zaul de Cimpie, in raionul 
Luduș. Un punct de airtcție îl con
stituie și parcul dendroiogic de la 
Simeria, unul dintre cele mai fru
moase ale tării, monument al na
turii. Magnoliile albe sau purpurii 
aclimatizate aici au fost trimise 
pentru a fi plantate in grădinile 
Bucureștiului, ale litoralului și ale 
multor otașe din tară.

In pădurea Frasinul de lingă 
Buzău pot fi văzute lalele pestrițe, 
care înfloresc la începutul lui mai. 
Pentru aceste flori se creează o 
rezervație naturală în lunca Pogo- 
nișului din Banat. La fel de rare, 
laleaua galbenă și irisul galben 
mai cresc doar pe costișele abrup
te de pe malul Dunării.

In întreaga țară înflorește lilia
cul. tn Banat, mai ales pe stîn- 
căriile Cazonelor, ca și in nord- 
vestul Olteniei, acesta ocupă su
prafețe întinse. La Ponoare se 

află un cring de liliac mai mare 
decit Cișmigiul din Capitală.

Narcisele din poienile de la 
Dumbrava Vadului, raionul Făgă
raș, nu mai au nevoie de recoman
dare. Ele au devenit cunoscute și 
peste hotare. Pentru păstrarea in
tactă a unei părți din aceste minu
nate poieni, o recentă dispoziție a 
Consiliului de Miniștri pune sub 
ocrotire specială o suprafață de 
aproape 90 de hectare, dintre cele 
400 ale rezervației.

Aurelia GOLIANU

ACVARIILE 
CEAHLĂULUI

La poalele Ceahlăului, pe firul 
piriului Schit, a fost amenajat un 
complex pentru obținerea puietu
lui de păstrăvi. Numeroase bazi
ne, construite din beton, pline cu 
păstrăvi, s-au integrat peisajului 
montan. Complexul a fost construit 
in scopul populării cu păstrăvi a 
apelor din vecinătate și în special 
a lacului Bicaz. în trei ani, colec
tivul păstrăvăriei de pe Ceahlău 
a deversat in apele repezi de mun
te peste 7 milioane puiefi. Anul 
acesta, capacitatea de producție a 
păstrăvăriei se dublează. S-au pus 
la incubație în această primăvară 
peste 3 milioane icre. Specialiștii 
de pe Ceahlău sînt preocupați și 
de creșterea unor specii de pești 
mai rari — lostrițe și lipani.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

UN AVION CU 500 DE 
„PASAGERI" ÎN PLUS

Spre Neapole
Foto : R. Costin

La prima vedere s-ar părea că 
performanțele de capacitate ale 
avionului care a decolat de pe ae
roportul Băneasa, avlnd ca țintă 
Neapole, au depășit recordul celui 
mai mare aparat de zbor existent. 
Este vorba totuși de un avion obiș
nuit, iar pasagerii în plus sînt 
500 de... porumbei, care se li
vrează pe piețele externe. Anul 
trecut, unitățile cooperației de 
consum au organizat cumpăra
rea porumbeilor de la produ
cători. Criteriile de . selecționare 
sînt : greutatea minimă de 270 de 
grame a fiecărui exemplar și colo
ritul penajului. Anul trecut au fost 
achiziționate și valorificate 80 000 
de asemenea păsări, iar în primele 
patru luni ale acestui an încă 
circa 30 000. Plăcerea creșterii po
rumbeilor este, așadar, și o sursă 
suplimentară de venituri perttru 
crescători.

Const. JALBA

A plecat la Belgrad o delegație a 
Comitetului organizatoric al Vete
ranilor din războiul antihitlerist și 
a Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști din R. P. Română, care va 
face o vizită în Iugoslavia la invi
tația Uniunii asociațiilor luptători
lor din războiul de eliberare națio
nală a Iugoslaviei. Delegația este 
condusă de general-colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului for
țelor armate, vicepreședinte al Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antihitlerist și 
membru al conducerii Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din R.P. 
Română. La aeroport, delegația a 
fost condusă de general-colonel Ion 
Ioniță, adjunct al ministrului forțe
lor armate, Al Buican vicepreședin
te al Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști, ofițeri superiori. Au fost 
prezenți ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Iugoslaviei la 
București, Arso Milatovici, și ata
șatul militar al Iugoslaviei.

★

Marți la amiază a părăsit Capi
tala delegația de specialiști ai Mi
nisterului Poștelor și Telecomunica
țiilor și Ministerului Comunicațiilor 
din R. P. Chineză, condusă de Ciun 
Fu-sian, adjunct al ministrului poș
telor și telecomunicațiilor, care a 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația a fost 
salutată de Grigore Marin, adjunct 
al ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor, și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față Van Tun,

„Cursa Păcii"
BERLIN 11 (Agerpres). — Pe șo

seaua dintre Zittau și Dresda s-a 
desfășurat ieri cea de-a 4-a etapă 
a competiției cicliste „Cursa Păcii". 
Ploaia, care nu încetează din ziua 
startului, a ținut din nou un acom
paniament nedorit concurenților. In 
prima jumătate a etapei animatorii 
au fost belgianul Spriet, împreună 
cu sovieticii Saidhujin și Lebedev, 
clasați pe primele locuri la sprintu
rile intermediare de la Goerlitz și 
Bautzen. Apoi plutonul s-a regrupat 
și doar cu 7 kilometri înainte de 
sosire au reușit să evadeze șapte 
alergători în frunte cu cehoslovacul 
Ladislav Heller, care va trece pri
mul linia de sosire pe stadionul din 
Dresda. Pe străzile orașului, belgia
nul Roger Swerts a fugit și el, cîști- 
gînd 24 de secunde lui Petrov, pur
tătorul tricoului galben. Cicliștii ro
mâni n-au întreprins nici o acțiune 
în această etapă relativ calmă, dar 
s-au menținut toți în pluton.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1.
Heller (R.S.C.) a parcurs 134 kilo
metri în 3 h 25’ 24" (medie orară 
39,200 de km) ; 2. Kudra (R.P.P.) ; 
3. Michiels (Belgia) ; 4. Dohliakov 
(U.R.S.S.) ; 5. Benet (Franța) ; 6.

Azi la București și Constanța

Meciuri internaționale de fotbal
Selecționatele de seniori și ti

neret ale țării noastre susțin astăzi 
partide de verificare în compania 
unor formații de peste hotare. 
Prima reprezentativă va întilni pe 
Borussia Neunkirchen (R.F.G.), iar 
tineretul pe Wismuth Aue (R.D.G.). 
Ambele partide vor avea loc pe 
stadionul „23 August", cu înce
pere de la ora 15,15. 

însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze, și membri ai amba
sadei.

★
Marți la amiază a părăsit Capi

tala David Owen, președinte-direc- 
tor al Biroului de asistență 'tehnică 
al O.N.U., care, împreună cu Ray
mond Etchats, reprezentantul per
manent pentru Europa al Progra- 
rhului lărgit de asistență tehnică și 
Fondului special al O.N.U., a făcut 
o vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe. La 
plecare au fost prezenți Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și funcționari supe
riori din M.A.E.

★
In cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, marți după-amia- 
ză a avut loc la Casa Universitari
lor din Capitală o festivitate consa
crată comemorării a 550 de ani de 
la moartea reformatorului ceh Jan 
Hus, organizată de Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii, Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Co
misia națională a R. P. Române 
pentru U.N.E.S.C.O. și Asociația sla- 
viștilor din R. P. Română. Despre 
viața și opera lui Jan Hus a vorbit 
conf. univ. Pândele Olteanu.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Română, și alți membri ai 
ambasadei.

★

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Pekin, delegația 
Consiliului național al femeilor din

Deenen (Olanda) ; 7. Mickein
(R.D.G.) toți același timp. La dife
rență de 4 secunde a sosit un grup 
de 6 concurenți, iar la 31 de se
cunde grosul plutonului în care se 
aflau și cicliștii români C. Dumi
trescu, Zanoni, Moiceanu, Stoica, 
Ziegler și Ardeleanu.

ÎN CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL nu s-a produs schim
bări importante. Conduce Alexei 
Petrov (U.R.S.S.), urmat de belgie
nii Swerts și Springel la 1’ 46" și 
respectiv 2’ 46". Ludovic Zanoni, 
primul dintre cicliștii români, se 
află la 6’ 24", apoi Dumitrescu la 
7’ 07", Moiceanu la 9’ 54", Ziegler, 
Ardeleanu și Stoica la peste 10 mi
nute.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Ger
mană la 2’ 09" ; 3. Belgia la 5’ 08". 
Echipa R. P. Române ocupă locul 7, 
la 16’ 11". Formația R. D. Germane 
a rămas în 5 alergători. Lothar 
Appier, bolnav, nu s-a mai prezen
tat la startul etapei a 4-a.

Astăzi e zi de repaus la Dresda, 
iar mîine se aleargă etapa a 5-a, 
Dresda—Praga (167 de kilometri).

La Constanța, echipa locală Fa
rul susține un nou meci in Turneul 
balcanic. Partenerii de întrecere 
ai constănțenilor vor fi fotbaliștii 
de la Spartak Plovdiv. Primul meci 
dintre cele două formații, disputat 
la Plovdiv, s-a încheiat la egali
tate : 1—1.

R. P. Română coniduisă de ing. Su- 
zana Gîdea, președinta Consiliului, 
care, la invitația Federației națio
nale a femeilor din R. P. Chineză, 
a făcut o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară. Au fost de față Van 
Tun, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Chineze în R. P. Româ
nă, și membri ai ambasadei.

★

Delegația Consiliului Municipal al 
orașului Copenhaga, condusă de 
Henry Stjernquist, președintele Con
siliului Municipal, a făcut marți di
mineața o vizită la Sfatul popular 
al Capitalei, unde a fost primită de 
Ion Cosma, președintele Comitetului 
executiv. Cu acest prilej, oaspeții 
s-au interesat de unele probleme ale 
dezvoltării orașului București, de 
preocupările Sfatului popular al 
Capitalei pentru modernizarea o- 
rașului, construcțiile de locuințe și 
importanța economică a Capitalei 
ca principal centru industrial al 
țării. In cursul aceleiași zile, mem
brii delegației au făcut vizite prin 
Capitală. Seara, Ion Cosma a oferit 
o masă în cinstea oaspeților.

★
Marți dimineața a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre Paris, o de
legație de ziariști români condusă de 
George Ivașcu, directorul revistei 
„Contemporanul", redactor-șef al re
vistei „Lumea", care va întreprinde 
o vizită de documentare în Franța, 
timip de două săptămîni, în cadrul 
Programului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice dintre R. P. Ro
mână și Franța.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Teatrul Muncitoresc C.F.R. a prezen

tat marți seara in premieră vodevilul 
„Pălăria florentină" de Eugăne La- 
biche, în adaptarea lui Alecu Popo- 
vici. Regia spectacolului este semnată 
de Lucian Giurchescu, scenografia 
aparține Sandei Mușatescu, muzica lui 
Vasile Veselovschi și Radu Șerban.

★

In sala mare a Palatului Culturii 
din Tg. Mureș, Teatrul de stat din lo
calitate a prezentat în premieră piesa 
„Vedere de pe pod" de Arthur Mil
ler. Regia spectacolului aparține lui 
Gh. Harag, iar scenografia este sem
nată de Laszlo Paulovics.

★

Marți seara Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase" a prezentat în sala „Vic
toria", premiera spectacolului de re
vistă intitulat „Veselie la 174", alcă
tuit din cuplete comice, noi melodii de 
muzică ușoară românească și momente 
coregrafice. Autorii noului spectacol 
sînt Angel Grigoriu, Romeo Iorgules- 
cu și Cornel Constantinescu. Muzica 
este semnată de George Grigoriu, care 
asigură și conducerea muzicală, Te- 
mistocle Popa și Mișu Iancu. Regia 
aparține lui Nicolae Frunzetti, iar co
regrafia lui Sandu Feyer. în distribu
ție : Gică Petrescu, Dorina Drăghici, 
Elena Burmaz, I. Antonescu-Cărăbuș, 
Nicolae Nițescu, Radu Zaharescu, 
Ciupi Rădulescu, Mihai Kingsburg și 
alții, precum și un corp de balet al 
teatrului.

★

Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" a prezentat marți seara la Ateneul 
R. P. Române un concert simfonic di
rijat de Mircea Basarab, avînd ca so
list pe violonistul Ivry Gitlis din 
Izrael. Programul a cuprins Uvertura 
la opera „Maeștrii cîntăreți din 
Nurnberg" de Wagner, Concertul pen
tru vioară și orchestră de Mendels
sohn Bartholdy și Concertul pentru 
vioară și orchestră de Geaikovski.

(Agerpres)

ORAȘUL
OPTICIENILOR
ln partea de sud-vest a Republicii De

mocrate Germane, pe frumoasa vale a 
Saalei, în peisajul cu dealuri abrupte și 
platouri smălțuite de flori se află mica 
localitate Jena, bine cunoscută și peste 
hotare.

Jena este un nume cu rezonanțe mai 
vechi. Pentru prima dată, el apare în 
hrisoave în anul 1236. Citeva secole 
mai tîrziu, în 1558, după cum atestă 
un document, la Jena ia ființă o uni
versitate. Printre cetățenii orașului în- 
tîlnim nume ilustre printre care Thomas 
Miinzer, conducătorul răscoalei țărănești 
germane, reformatorul Martin Luther, 
filozoful Hegel. Tot de numele Jenei 
este legată, în parte, activitatea lui 
Goethe și Schiller, care au locuit tem
porar și au lucrat în orașul de pe Saala. 
Aici Schiller a predat istoria...

La fiecare pas, trecutul se îm
pletește cu prezentul, armonizîn- 
du-se, completîndu-se în ceea ce 
orașul are mai semnificativ. La în
ceputul secolului nostru, de pildă, la 
Jena, a fost construită universitatea 
,,Friedrich Schiller" în care s-au format 
generații întregi de valoroși intelectuali. 
Biblioteca de aici oferă oamenilor de 
știință 1 400 000 de volume, printre care 
se află numeroase piese rare, cum sînt, 
de pildă, manuscrisele lui Luther. Tot 
Jena găzduiește vestitul planetarium, a 
cărui cupolă masivă domină împrejuri
mile. Aparatul, construit de profesorul 
Bauersfeld, proiectează în fața doritori
lor de a descifra tainele universului, pe 
un firmament miniatural, evoluția aștri
lor din sistemul nostru solar. El oferă, 
în 60 de minute, spectacolul impresio
nant al drumului pe care-l parcurg pla
netele și stelele mari în mișcarea lor 
veșnică pe bolta cerească.

Jena este nu numai un oraș cu mari 
tradiții culturale, ci și un oraș al teh
nicii. Renumele lui se datoreșfe, în pri
mul rînd, cunoscutelor produse optice 
germane care-și au leagănul în acest 
oraș. începuturile industriei optice da
tează din 1846, cînd Karl Zeiss a 
deschis aci primul atelier de mecanică 
fină. Mai tîrziu, în anul 1880, prin 
contopirea atelierului lui Karl Zeiss cu 
cele ale lui Otto Schott, inventatorul 
sticlei dure, s-a creat o întreprindere 
industrială modernă pentru acele 
vremuri.

Ca și în alte orașe din Republica 
Democrată Germană, războiul a lăsat 
urme puternice și în Jena. 20 la sută 
din fondul de locuințe al orașului a 
fost distrus. 25 la sută din clădirile u- 
zinelor Zeiss au fost complet distruse, 

Jena. Blocuri noi In Inima vechiului oraș

iar parte din clădirile institutelor de 
cercetări și ale facultăților universității 
au fost grav avariate.

Reconstruită în anii puterii popu
lare, Zeiss a devenit cea mai mare 
întreprindere de mecanică fină din 
R.D.G. Datorită uzinelor, Jena este astătei 
un centru al muncii de precizie, migă
loase, întruchipate în microscoape elec
tronice și telescoape uriașe, în obiec
tivele aparatelor de fotografiat, instru- " 
mentele de măsurat și aparatele „la
ser", într-un cuvînt, în cele peste 200 
de tipuri de instrumente optice care 
poartă marca Zeiss și sînt exportate în 
numeroase țări. Sticla pentru optica 
fină și pentru alte ramuri industriale 
este iurnizată de întreprinderea Saale- 
glas. Tot la Jena se află o importantă 
fabrică de produse farmaceutice con
struită cu cîțiva ani în urmă.

In cinstea Zilei eliberării, colec
tivul întreprinderii Zeiss-Jena a rea
lizat planul de producție pe primul 
trimestru în proporție de 101,5 la sută. 
Rezultate deosebite au obținut sec
țiile lentile-foto, scule de diamant 
pentru așchiere, microscoape și aparate 
pentru măsurători analitice.

— Colaborarea strînsă între secțiile 
de producție și cele de cercetări și 
desfacere, care au acum o singură con
ducere, ne-a declarat economistul prin
cipal al uzinelor Karl Zeiss, dr. Tzen- 
reifer, ne permite să putem reacționa ra
pid la noile cerințe ale pieței. La a- 
ceasta contribuie introducerea rapidă în 
procesul de producție a rezultatelor 
obținute de cercetători.

O dată cu uzinele a crescut și ora
șul. El numără astăzi 80 000 de locui
tori, dintre care 8 000 de oameni de 
știință. Statul investește pentru dezvol
tarea orașului, pentru construirea de 
noi locuințe cîte 25 milioane de mărci 
anual.

Pînă în prezent, în cartierele nord-1 
și nord-2 au fost ridicate blocuri cu 
5 000 de apartamente, școli, creșe, ma
gazine. In cartierul gării, în partea de 
est a orașului se înalță, de asemenea, 
construcții noi, care vor oferi, încă în 
acest an, locuințe pentru numeroa
se familii. Noul cartier Jena-Lobeda va 
număra în anul 1970, potrivit prevede
rilor, 2 500 de apartamente. Unele din 
blocurile de aici vor avea intre 9 și 
14 etaje. Toate aceste construcții aduc 
tradiționalului oraș al opticii o nouă 
tinerețe, făurită de constructorii socia
lismului.

ȘT. DEJU

Semnale 
nerecepționate

(Urmare din pag. I-a)

Situațiile statistice aflate in 
uzină infirmă însă această afirma
ție. Din ele reiese că echipa de 
control a Ministerului Comerțului 
Interior respinge adesea destule 
radioreceptoare. De ce? Răspunsul 
l-am aflat în „Buletinul calității" pe 
luna martie, întocmit de serviciul 
control tehnic de calitate. Spicuim :

„Ca și în lunile trecute, sec
țiile de producție 300, 350 și 360 
nu au răspuns sesizărilor din bule
tin. Calibrele tampon pentru M-2 
nu au fost procurate de serviciul 
.aprovizionării. încă nu s-a reparat 
cuptorul pentru preîncălzirea ba- 
zhielitei prin curenți de înaltă frec
vență. Normele pentru ferite nu 
s-au îmbunătățit potrivit valorii 
performanțelor maxime ale șarje
lor executate...." Tot în acest bu
letin se arată că multe rebuturi se 
datoresc schimbării frecvente a 
muncitorilor de la un loc de mun
că la altul, insuficientei instruiri 
și asistențe tehnice la locul de 
muncă, slabei organizări a muncii 
și producției în unele secții.

Faptul că în magazine ajung a- 
parate cu defecte aie, deci, și alte 
explicații decît cele pe care le dau 
tovarășii din conducerea uzinei. In 
multe cazuri, aceste defecte pro
vin din nerespectarea cu strictețe 
a tehnologiei de fabricație — de 
pildă, la elaborarea șarjelor de fe

rită. La atelierul de strunguri au
tomate, reglorii nu urmăresc ca 
piesele sa se execute la toleranțele 
din desene, iar maistrul Ion Bucu- 
renciu insistă pe lîngă controlorii 
de calitate să aplice ștampila 
„C.T.C.", pe produse care nu în
trunesc condițiile de calitate. Și din 
cauza atenției insuficiente pe care 
o acordă unii controlori și reglori 
problemei calității, unele aparate 
ajung la controlul final cu defecte. 
Lotul S-643 de radioreceptoare a 
fost respins deoarece controlorii 
Ilie Năstase, Nicolae Marinescu, 
Gheorghe Bărbat admiseseră să 
treacă mai departe aparate de ra
dio avînd ștechere nefixate, indi
catoare optice de acord strîmbe etc.

Există părerea, la unii maiștri, că 
loturile respinse la control pot fi 
introduse din nou la supracontrol 
fără a se face în prealabil repa
rațiile necesare.

Secretarul comitetului de partid 
al uzinei, tovarășul IONEL RADU- 
CANU, ne spune :

— Uzina este înzestrată cu mij
loace moderne care, fiind folosite 
cu pricepere, pot asigura realizarea 
de aparate de radio și televizoare 
foarte bune. Și le fabricăm. De la 
un an la altul, produsele noastre au 
performanțe tot mai înalte.

— Sînt însă multe sesizări din 
partea cumpărătorilor și a organe
lor comerțului.

— Dacă avem în vedere acest 
aspect, este evident că în uzină mai 
sînt lucruri de pus la punct. Nu 
am dat atenția cuvenită întăririi 
spiritului de răspundere și exigen
ței fiecărui muncitor pentru exe
cutarea corectă a operațiilor. Fie
care execută una sau două opera
ții care necesită 1—2 minute. Uno
ra li se întîmplă uneori să strîngă 
mai puțin un șurub, să facă o li
pitură mai slabă. Defecte mici.

Adunate însă, „micile" defecte 

întorc de pe bandă aparate. Mun
că irosită din cauza unor mici ne
glijențe.

Dar problema nu privește numai 
latura tehnică a muncii. Specialiș
tii au conceput aparate moderne, 
cu înalte performanțe tehnice, dar 
numeroasele defecte mărunte de e- 
xecuție diminuează calitatea aces
tora, știrbesc prestigiul „mărcii" 
fabricii.

După părerea mai multor comu
niști din uzină, cu care am discu
tat, comitetul de partid nu a făcut 
din problema ridicării calității pro
duselor o chestiune a întregii or
ganizații de partid, a întregului 
colectiv, a fiecărui muncitor, in
giner și tehnician.

Din cele arătate mai sus reiese 
ca la forurile de conducere din în
treprindere se manifestă o anumi
tă tendință de automulțumire cu 
ceea ce s-a realizat în uzină pînă 
acum și de subapreciere, bagate
lizare a lipsurilor. Dar a te rezu
ma la rezultatele obținute înseam
nă a rămîne în urmă.

In legătură cu calitatea produ
selor uzinei „Electronica" am ce
rut părerea tovarășului ing. MIR
CEA DRAGHICESCU, director ge
neral adjunct al Direcției ge
nerale pentru comerțul cu produse 
metalo-chimice. Iată ce ne-a spus :

— De doi ani am trimis la u- 
zină o echipă care recepționează 
produsele. Situația s-a îmbunătă
țit, dar nu pe măsura posibilități
lor uzinei și a cerințelor cumpă
rătorilor. Există încă refuzuri. De 
ce ? Pentru că nu se acordă aten
ție respectării întocmai a tehnolo
giei de fabricație. Specialiștii noș
tri ne-au sesizat că tuburile elec
tronice și alte piese ale aparatelor 
nu sînt ținute suficient timp sub 
tensiune pentru probe — și de a- 
ceea apar „căderi" în primele ore 
de funcționare la cumpărător. Se 
pare că în uzină se renunță cu oa

recare greutate la metodele empi
rice. Controlul acustic al aparatelor 
se face „după ureche". Abia acum 
se instalează stația de încercări a- 
custice, deși se află de cinci ani 
în uzină...

— Apreeiați că este satisfăcă
toare colaborarea dintre comerț și 
uzină ?

— Se fac pași, dar foarte timizi. 
Ar trebui ca tovarășii din uzină 
să fie mult mai receptivi la sem
nalele noastre și ale cumpărători
lor, să se ocupe mai perseverent 
de ridicarea calității produselor.

★
Progresele realizate în ultimii 

ani de uzinele „Electronica" sînt e- 
vidente. în întreprindere lucrează 
mulți muncitori, ingineri și tehni
cieni cu o înaltă calificare, cadre 
capabile să realizeze produse de 
calitate ireproșabilă. Au fost asi
milate și fabricate tipuri moderne 
de aparate de radio, televizoare, 
calitatea acestora s-a îmbunătățit 
Dar supărător este faptul că unele 
cadre din conducerea uzinei se 
împacă destul de ușor cu micile 
neajunsuri, care stăruie de multă 
vreme în întreprindere. Un ase
menea climat nu este propice pen
tru luarea unor măsuri eficiente în 
toate compartimentele producției 
în vederea lichidării neajunsurilor. 
Trebuie creată o atmosferă de in
toleranță față de tendințele de 
neglijare a calității. Atîta timp cît 
există nemulțumiri din partea 
cumpărătorilor, oricît de puțini ar 
fi aceștia, colectivul nu poate sta 
liniștit. Este de la sine înțeles că 
în acțiunea de ridicare a calității 
produselor organizația de partid 
trebuie să fie tot timpul în frunte, 
să mobilizeze activ pe toți munci
torii, inginerii și tehnicienii, să sti
muleze puternic inițiativa, să dez
volte la întregul colectiv ambiția 
nobilă ca tot ceea ce produce să 
fie fără nici un cusur.

Studiind o veche urnă mexi
cană aflată la British Museum, din 
Londra, savanții au ajuns la con
cluzia că în Mexic ar mai fi 
existat o cultură veche de peste o 
mie de ani, necunoscută pînă astăzi. 
Antropologul american John Pad
dock care a studiat urna găsită în- 
tr-o regiune din sudul Mexicului 
între Statele Puebla și Oaxaca, a ob
servat o asemănare între una din in-

5 000 de ani 
vechime

Un grup de arheo
logi francezi, de sub 
conducerea profesoru
lui Andre Parrot, a des
coperit în nord-estul 
Siriei, pe meleagurile 
unde s-a aflat anticul 
oraș mesopotam Mari, 
o comoară a cărei ve
chime este evaluată la 
5 000 de ani. Figurinele 
din aur și argint, obi
ectele de podoabă, care 
compun comoara, s-au 
păstrat într-o stare 
perfectă. Ele au fost 
găsite într-un vas din 
lut. Printre obiectele 
descoperite se află și o 
figurină din fildeș, înal
tă de 10 cm, conside
rată de prof. Parrot ca 
cea mai veche figurină 
din fildeș descoperită 
pînă acum în Orientul 
Apropiat.

La 24 de ore după 
ce au suferit inter
venția chirurgicală 
care le-a despărțit, su
rorile siameze Santina 
și Giuseppina Foglia 
au depășit orice peri
col, starea sănătății lor 
fiind excelentă, a de
clarat prof. Solerio —

Se știe că nou năs- 
cuții sînt de multe ori 
agitați și nu reușesc să 
doarmă decît in pre
zența mamei. Și pen
tru că mamele moderne 
au mai puțin timp, o 
firmă japoneză a con
struit roboți-mame care, 
puși în apropierea su
garului, îi dau iluzia

0 nouă civilizație în Mexic ?

crustările de pe urnă și o parte din 
desenul de pe un vas găsit în 1961 
în aceeași regiune. Asemănarea a 
venit în sprijinul teoriei sale că 
cioplirile, precum și alte incrustări 
nedescifrate pe pietre găsite tot a- 
colo, constituiau o parte dintr-un 
sistem distinct de incrustări. El con
sideră aceasta ca fiind opera unei 
culturi unice și nedescoperite mai 
înainte.

Surori siameze despărțite 

prin operație

medicul care le-a ope
rat. Operația prin care 
cele două surori siame
ze, în vîrstă de șase ani, 
au fost despărțite, a 
durat cinci ore și este 
pentru prima dată cind 
se efectuează în Italia 
o intervenție de acest 
fel.

Roboți - mame

prezentei materne. Ro- 
boții-mame sînt confec
ționați din material 
plastic, se mențin la 
temperatura de 36,7 
grade, sînt plăcuți la 
atingere și înzestrați 
cu un motoraș care 
bate ca o inimă uma
nă, cu 70 de pulsații 
pe minut.

Proiect de plasare pe orbită 
a unui telescop

Specialiștii americani studiază pro
blema plasării pe orbită a unui te
lescop de dimensiunile unui auto
camion. în acest scop va fi folosită 
racheta Saturn, cea mai puternică de 
care dispun în prezent S.U.A.

Satelitul ar urma să rămînă pe or
bită de la 3 pînă la 5 ani, la o înăl
țime de peste 300 km. Observațiile 
telescopului vor fi sincronizate cu 
cele ale unei stații obișnuite teres
tre. Dacă experiența va reuși se vor 
face pași foarte importanți înainte 
In astronomie. Telescopul va fi gata 
în 1980. Telescopul-satelit va fi o 
adevărată stație interplanetară au
tomată.

Barcă de salvare 

care nu se răstoarnă

In Anglia a fost construită o nouă 
barcă de salvare care, asemenea ju
căriei „Hopa Mitică", se ridică tot
deauna în orice poziție, revenind la 
nivelul apei.

Dacă din vreo cauză oarecare 
barca se răstoarnă, circa două tone 
de apă ajung printr-un sistem de 
țevi dintr-un rezervor aflat în chila 
navei intr-un alt rezervor aflat la 
bordul lui în felul acesta se produ
ce un moment de rotație suplimen
tară, care împinge barca în poziția 
ei normală.



Pag. 4 S C î N T R I A Nr. 6815

Republica Dominicană

Guvernul

recunoscut 
de 0. N. U.
începutul de săptămină a 
tost marcat, la Santo Do
mingo, de hotărîrea guver
nului președintelui provizo
riu, Caamano, de a cere să 
fie recunoscut de O.N.U. Ce
rerea va fi prezentată Con
siliului de Securitate.

Colonelul Caamano a ce
rut îndepărtarea și exila
rea generalului Wessin, a 
generalului Cespedes și a 
comandorului Caminero, 
drept condiție pentru în
ceperea convorbirilor în 
scopul de a se găsi o solu
ție politică a crizei domi
nicane.

în noaptea spre marți, a- 
gențiile occidentale de pre
să anunțau demisia ge
neralului Wessin, coman
dantul forțelor de dreapta. 
Știrea n-a fost însă confir
mată de surse dominicane. 
Agenția U.P.T. a citat un 
purtător de cuvînt al amba
sadei americane, care a de
clarat 
deră"

că Wessin „reconsi 
hotărîrea sa.

în timp ce milita-luni
rii americani defilau prin 
„coridorul" controlat de 
trupele nord-americane, nu
meroși locuitori ai capita
lei scandau : „Plecați aca
să! Permiteți Iui Jnan Bosch 
să revină in țară I".

Vicepreședintele S. U. A., 
Humphrey, a declarat că 
Statele Unite sînt hotărîte 
să rămînă în Republica Do
minicană pînă ce „pacea și 
ordinea" vor fi restabilite.

Partenerii atlantici s au întrunit
„sesiunea de primăvară

Associated Press: „Consiliul N. A. T O
Corespondentul 
transmite : în 
din Kremlin a

se deschide într-o atmosferă de
Discursul lui Wilson

LONDRA 11 (Agerpres). — Luni 
s-a deschis sesiunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O., cu participarea 
miniștrilor de externe ai celor 15 sta
te membre (secretarul de stat 
S.U.A., Rusk, este reprezentat 
subsecretarul George Bali).

In ședința de deschidere, primul 
ministru britanic. Harold Wilson, a 
recomandat membrilor pactului să 
accepte „interdependența" pe care o 
implică aderarea la N.A.T.O., făcînd 
remarci critice la adresa unor țări 
care pun independența națională 
înaintea acestei pretinse „interde
pendențe". După părerea unanimă a 
observatorilor, premierul britanic 
viza Franța. Wilson a făcut apel la 
partenerii atlantici să nu adopte o 
politică „contrară intereselor alian
ței și fără a avea în vedere obiecti
vele ei". EI s-a referit apoi la difi
cultățile pe care le întîmpină Anglia 
în legătură cu menținerea forțelor 
britanice 
Wilson a

în Germania < 
arătat că dacă

încordare"

rezultate, gu-

al 
de

occidentală.
1 tratativele

bilaterale nu vor da 
vernul britanic va fi constrîns să a- 
dopte măsurile necesare, „oricît de 
dezagreabile ar putea fi ele", pentru 
a pune capăt „epuizării resurselor 
în devize" ale Angliei. Ministrul de 
externe belgian, Paul Henri Spaak. 
a reluat tema „interdependenței" și 
s-a pronunțat pentru menținerea 
N.A.T.O. și după expirarea termenu
lui de 20 ani pentru care a 
creată alianța atlantică.

După discursul secretarului gene
ral al N.A.T.O.. Manlio Brosio, Con
siliul și-a continuat lucrările într-o 
ședința de lucru. Ministrul de exter
ne al Marii Britanii, Michael Ste
wart, a arătat că S.U.A.. Anglia și 
Franța au căzut de acord asupra 
unei declarații comune în problema 
germană, al cărei text nu a fost dat 
publicității.

George Ball s-a oprit îndeosebi a- 
supra evenimentelor din Republica 
Dominicană, încercînd să justifice 
intervenția americană.

fost

MOSCOVA 11 — 
Agerpres, S. Podină, 
sala Ekaterininskaia 
avut loc la 10 mai solemnitatea în- 
minării medaliei jubiliare .,20 de ani 
de la victoria în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei 1941—1945", 
conferită printr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
delegațiilor din R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Cuba. R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Română, R. P. 
Ungară și R. D. Vietnam care au 
participat la cea de-a XX-a aniver
sare a victoriei asupra Germaniei 
fasciste. în aceeași zi, Ministerul A- 
părării al U.R.S.S. a conferit dele
gațiilor militare din țările socialiste 
și prietene participante la festivi
tățile cu prilejul zilei victoriei me
dalia jubiliară „20 de ani de la victo
ria in Marele Război pentru Apăra
rea Patriei".

TERITORIUL R. 0. VIETNAM
BOMBARDAT

CORESPONDENȚE DIN:

Au început lucrările reprezentanților 
Comitetelor de colaborare balcanică

sporirea comerțului
cu Răsăritul

Din presa occidentală de marți
reaminti în-TIMES.— Delegații își vor 

deosebi încordarea în legătură cu viito
rul alianței nord-atlantice. Aceasta își 
spune cuvîntul in toate discuțiile asu
pra subiectelor controversate. Dată fiind 
însă apropierea alegerilor prezidențiale 
din Franța și Germania occidentală, ni
meni nu consideră că a sosit momentul 
pentru a ti discutat viitorul N.A.T.O.

FIGARO.— Ceea ce se numește cri
za alianței atlantice își are originea în 
dezacordul fundamental care opune 
Franța Statelor Unite. Divergențele de 
vederi dintre Paris și Washington nu 
numai că contintră să existe, ci se și 
agravează. Recentul discurs al pre
ședintelui Johnson a arătat că divergen
tele sini puternic resimțite dincolo de 
Atlantic, unde se constată cu amărăciu
ne acțiunile de politică externă france
ză care subliniază principiul ce dă prio
ritate absolută suveranității naționale.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI-
TUNG.— Această conferință va fi pre
dominată de prudenta partenerilor euro
peni. Această prudență este consecința 
directă a evenimentelor care se preci
pită în alte părți ale lumii. Cele mai ar
zătoare dintre ele privesc Statelș Unite, 
partenerul cel mai puternic al N.A.T.O. 
Partenerii europeni, cu toate că partici
pă in mai mică măsură la hotărîrile și 
răspunderile N.A.T.O., nu sînt 
se simtă antrenați și expuși 
politicii mondiale.

ASSOCIATED PRESS.

dispuși să
furtunilor

HANOI 11 (Agerpres). — In ziua 
de 10 mai avioane americane și 
sud-vietnameze au bombardat și mi
traliat regiuni populate situate de-a 
lungul șoselelor din provincia Thanh 
Hoa, provincia Ha Tinh și insulele 
Hon Mat și Con Co, din apele teri
toriale ale R. D. Vietnam. Șeful mi
siunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a înaintat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest în legătură cu noile 
acțiuni agresive asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Rapoartele prelimi
nare arată că unitățile Armatei 
Populare Vietnameze au doborît un 
avion inamic, avariind altele.

La Atena se desfășoară lu
crările celei de-a 5-a întîlniri a 
reprezentanților Comitetelor de 
colaborare balcanică din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și România. 
Reprezentantul Ciprului participă 
în calitate de observator.

întîlnirea a fost deschisă de 
Stamatis Merkuris, președintele 
mișcării elene pentru înțelegere 
balcanică.

S-a dat. citire mesajelor de sa
lut adresate întîlnirii de către 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Petar Stambolici, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov.

In cuvîntul său, prof. M. 
Ghelmegeanu, președintele Co
mitetului român pentru colabo
rare și înțelegere reciprocă între 
popoarele din Balcani, a vor
bit despre dezvoltarea relațiilor 
între țările și popoarele balcanice 
și contribuția adusă la aceasta de 
Comitetele de colaborare balca-

nică. Au mai rostit cuvîntări 
președintele Comitetului bulgar 
pentru înțelegere și colaborare 
balcanică, acad. Sava Ganovski, 
președintele Ligii iugoslave pen
tru pace, independență și egali
tate în drepturi a popoarelor, La
zar Moisov, și I. Potamidis, ob
servator din partea Republicii 
Cipru.

Lucrările întîlnirii continuă.
★

Marți la amiază, ambasadorul 
R P. Române la Atena, Mircea 
Bălănescu, a oferit un cocteil în 
cinstea delegațiilor care partici
pă Ia cea de-a 5-a întîlnire a re
prezentanților Comitetelor de co
laborare balcanică. Au luat parte 
Bakapoulos, vicepreședinte al 
Parlamentului grec, generalul 
Spais, președintele Ligii de prie
tenie greco-română, Orlandos, 
secretarul general al Academiei, 
și alți reprezentanți ai vieții pu
blice, academicieni, scriitori, zia
riști.

STRASBOURG. — (Reuter). — 
Parlamentul european a pledat în 
favoarea sporirii comerțului cu țările 
socialiste, mai ales cu cele din Eu
ropa răsăriteană. O rezoluție adop
tată de cele șase țări membre ale 
Comunității Economice Europene 
subliniază „importanța politică și e- 
conomică a relațiilor comerciale cu 
țările cu comerțul controlat de stat, 
în special cu țările vecine din Euro
pa răsăriteană, și avantajele dezvol
tării acestor relații". Această rezolu
ție a fost, adoptată după ce au avut 
loc discuții pe marginea unui raport 
al Comitetului penttu comerț exte
rior al Parlamentului european, care 
cheamă membrii C.E.E. să-și coordo
neze comerțul eu țările Europei răș, 
săritene. Comerțul C.E.E. a avut ?. • 
suferit, se spune în raport, deoarece 
coordonarea și consultările asupra 
acestor tranzacții comerciale au fost 
reduse la minimum.

SCURTE
C. ALEXANDROAIE w

erre"

Consiliul
N.A.T.O. ss deschide într-o atmosferă de 
Încordare, ca urmare a criticilor tot mai 
înverșunate ale președintelui de Gaulle 
ia adresa politicii lui Lyndon Johnson în 
toate punctele de pe glob.

Pe cimpiil de luptă
de la Song Be

Mii de glasuri studențești pe străzile Parisului: Eliberați Santo Domingol încetați agresiunea în Vietnam '.

SAIGON 11 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că trupe ale Frontu
lui național de eliberare din Vietna
mul de sud au întreprins în dimi
neața zilei de 11 mai un atac de largi 
proporții împotriva forțelor militare 
americane și a celor guvernamenta
le din localitatea Song Be, capitala 
provinciei Phuoc Long, situată la 78 
de mile nord-est de Saigon. Datorită 
puternicelor lovituri date inamicu
lui, partizanii au reușit să dețină 
timp de șase ore controlul orașului. 
In cursul luptelor, după cum rela
tează agenția U.P.I., cinci soldați a- 
mericani au fost 
răniți. Din surse militare de la Sai
gon se arată că 
sud-vietnamezi 
luptei s-a ridicat la aproximativ 116 
oameni, iar al răniților la 78. De a- 
semenea, trupele S.U.A. și cele gu
vernamentale au abandonat pe 
cîmpul de luptă cantități masive de 
arme și muniții.

omorîți, iar alți 13

numărul soldaților 
omorîți în cursul

Un martor ocular transmite din Santo Domingo
A

III
în inima fortăreței „rebele“

„Gaston Defferie joacă ultima 
carte pentru constituirea unei a- 
lianțe care să-i ofere șanse de 
reușită". Astfel apreciază coti
dianul „COMBAT" inițiativa can
didatului socialist la președin
ție, concretizată într-o moțiune 
susținută și de alți lideri socia
liști, care preconizează o alian
ță a majorității partidelor de o- 
poziție, în vederea propunerii u- 
nui candidat comun. De fapt, 
primarul Marsiliei speră ca a- 
ceastă coaliție să susțină candi
datura sa. în concepția lui Def
ferre, unirea pe o platformă co
mună a partidelor de opoziție, 
de la Partidul socialist unificat 
(P.S.U.) și pînă la Partidul demo- 
crat-creștin (M.R.P.), incluzînd ra
dicalii și diferitele curente de 
stingă, cu excepția Partidului co
munist, ar prilejui crearea unei 
așa-zise „Federații democrat-so- 
cialiste", aptă să asigure obți
nerea majorității.

Inițiativa înfăptuirii unei ase
menea coaliții stîrnește interes și 
reacții foarte diferite în cercurile 
politice de la Pfctris, reacții ca
racterizate de agenția France 
Presse în următoarele cuvinte : 
„surpriză (sau falsă surpriză), 
simpatie, nemulțumire sau chiar 
ostilitate". Majoritatea observato
rilor de presă sînt de părere că 
realizarea acestui proiect va fi 
îngreunată de o suită de obsta
cole. în primul rînd, opoziția 
gaullistă. Politica externă promo
vată în ultimul timp de generalul 
de Gaulle și care va forma, fără 
îndoială, una dintre problemele 
centrale ale campaniei electora
le se bucură de ecou favorabil 
în sinul grupărilor vizate a face 
parte din coaliție. Mulți observa
tori se întreabă: ce va oferi în 
replică socialistul Deiferre, ca 
program de politică externă ? In

al doilea rină, trebuie depășite — 
relevă presa pariziană — greu
tățile 
nența 
mâții, 
că o
de o orientare a politicii partidu
lui socialist (S.F.I.O.) spre demo- 
crat-creștini.
tă că însuși 
al S.F.I.O. : 
unei alianțe 
preludiu la o fuziune 
cu M.R.P. In același timp, după 
cum arată „Paris Jour", „M.R.P. 
pare deocamdată puțin înclinat 
să accepte această propunere. 
P.S.U. și-a exprimat deja ostilita
tea ; radicalii nu-și ascund ezi
tările și, în fine, partidele solici
tate sînt divizate".

Observatorii politici din capi
tala Franței scot în evidență po
ziția Partidului comunist față de 
„proiectul Defferre". Ziarul „l’Hu- 
manite” scrie că acest proiect 
„reprezintă un nou pas în alune
carea spre dreapta a anumitor 
conducători ai S.F.I.O. Dacă 
Partidul socialist — arată ziarul 
— se izolează de Partidul comu
nist, el se condamnă la 
garant sau de forță de 
dreptei".

Toate aceste tendințe 
dictorii 
riile presei — riscă să parali
zeze acțiunea primarului Mar- 
siliei.

„Totul se petrece — scrie zia
rul „L’Aurore" — ca și cum dl. 
Defferre, nemulțumit de întorsătu
ra campaniei electorale prezi
dențiale, ar căuta o cale de ie
șire".

Rămîne de văzut în ce măsură 
cartea jucată de 
cialist va ii cea

• BUDAPESTA. La invitația mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, J. Peter, la Budapesta a 
sosit, într-o vizită oficială, A. Gro- 
miko, ministrul afacerilor extierne 
al U.R.S.S. Pe aeroport, oaspetele 
sovietic a fost intîmpinat de J. Pe
ter și alte persoane oficiale.

generate de însăși compo- 
nuanțată a propusei ior- 
Unii comentatori subliniază 
parte din socialiști se tem

„Le Monde" ara- 
secretarul general 

nu este
care

favorabil 
ar fi un 
ulterioara

rolul de 
sprijin a

contra
se arată în comenta-

candidatul so- 
scontată.

Al. GHEORGHIU

• BERLIN. La 10 mai, la C.C. al 
P.S.U.G. a avut loc o convorbire 
între delegația de partid și guver
namentală a R. P. Chineze, con
dusă de Lu Din-i, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
care se află in R.D.G. cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării poporului german de sub fas
cism, și Kurt Hager și Paul Verner, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., precum și Peter Flo
rin, membru al C.C. Cele două 
părți au expus păreri în probleme 
de interes comun. Convorbirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie.

• MOSCOVA. Conform progra
mului de zbor, spre seara de 10 
mai s-a procedat la corectarea 
traiectoriei stației automate „Luna
s''. La 11 mai, ora 2 (ora Mosco
vei), stătia se afla la 260 000 km 
de Pămint.

• CANNES. La 12 mai începe al 
18-lea Festival internațional al fil
mului. Țara noastră prezintă filmul 
„Pădurea spînzuratilor".

• ROMA. în alegerile pentru 
consiliul comunal al orașului Ri
mini, reprezentanții Partidului Co
munist Italian au obținut 19 locuri, 
cu 44,1 la sută din voturi. Lista 
comună a partidelor republican, 
dămocrat-creștin și social-demo
crat a obținut 16 locuri. In noul 
consiliu, P.C.L si Partidul socialist 
al unității proletare dispun de 
majoritate simplă.

NEW YORK 11 (Agerpres). — La 
11 mai, Consiliul de Securitate a 
continuat examinarea problemei in
tervenției americane în Republica 
Dominicană. Carlos Velasquez, re
prezentantul Uruguayului, a prezen
tat un proiect de rezoluție, propu- 
nînd Consiliului de Securitate să 
reafirme dreptul poporului domini
can la- autodeterminare, să cheme 
părțile în litigiu la încetarea focu
lui și la începerea de tratațive. Pro
iectil de rezoluție nu condamnă di
rect intervenția armată nord-ameri- 
cana și nu se referă la necesitatea 
evacuării trupelor nord-americane 
din Republica Dominicană. Repre
zentantul Iordaniei, Abdul Rifai, a 
sprijinit proiectul de rezoluție.

Ny T. Fedorenko, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a declarat că ori
ce rezoluție a Consiliului de Secu
ritate trebuie să reliefeze necesita
tea de a pune capăt imediat agresiu
nii Statelor Unite împotriva Repu
blicii Dominicane și trebuie să cea
ră retragerea fără întîrziere a for
țelor americane. Hotărîrea O.S.A. de 
a crea o așa-zisă forță interameri- 
cană, constituie o încălcare a Car
tei O.N.U. și este destinată să mas
cheze agresiunea americană în Re
publica Dominicană, a spus Fedo
renko, respingînd apoi încercările 
de a abate Consiliul de Securitate 
de la sarcina sa.

Reprezentantul 
Adlai Stevenson, a 
fia americană față 
pusă de Uruguay, afirmînd că tex
tul prezentat încearcă să interpun! 
Consiliul de Securitate în acțiunile 
întreprinse de O.S.A. El a cerut să 
nu fie adoptată nici o rezoluție și 
problema să fie remisă Organizației 
Statelor Americane. La cererea de
legatului Iordaniei, sprijinit de de
legatul Uruguayan, Consiliul de 
Securitate a hotărît să amîne votul 
asupra rezoluției propusă anterior 
de U.R.S.S. pentru 13 mai.

Statelor Unite, 
exprimat opozi- 
de rezoluția de-

Războiul acesta ciudat seamănă foar
te pufin cu ceea ce își imaginaseră a- 
mericanii. M-am întors de la baza rebe
lă, adică centrul orașului. Nu este de
loc un infern în care domnește anarhia. 
„Rebelii’ (ei înșiși se numesc consti- 
tufionaliști) au stabilit un serviciu de 
ordine serios.

In orașul vechi oamenii arată o osti
litate foarte violentă față de americani. 
Adineauri uruiturile avionului „mega
fon" au lost acoperite de ,o huiduială 
uriașă. Pufin mai tîrziu, un avion de 
vinătoare cu reacție al forțelor aeriene 
americane a zburat la înălțime joasă. 
Mă aflam într-un grup de tineri. Toți 
ne-am repezit la adăpostul unei uși : 
„Priviți la nemernicul acesta I", a stri
gat unul din ei. Apoi, de pe toate a- 
coperișurile, de pe toate balcoanele, 
s-a declanșat un tir puternic.

în realitate, se pare că sosirea ma
sivă a trupelor americane a provocat 
o revoltă în masă a tuturor tendințelor 
împotriva unui adversar comun. în mul
țimea aceasta înarmată se disting cîte- 
va nuclee organizate. Dar este pro
babil că nici una din aceste mișcări nu 
ar fi putut scoate mai multe mii de 
oameni înarmați în stradă, dacă nu s-ar 
fi produs intervenția americană, care să 
stimuleze activitatea lor.

Am asistat la o scenă destul de ciu
dată. Mă aflam în spatele unui camion 
civil încărcat cu alimente americane 
destinate populației. Ne-am oprit în
tr-un cartier sărac pentru distribuirea 
laptelui praf și a fasolei. Laptele este 
pus în saci din plastic închiși înfr-o 
cutie de carton care poartă, în cinci
sprezece limbi diferite, inscripția «Dar 
al poporului din Statele Unite». La în
ceput, oamenii au rămas de-o parte, 
neîncrezători și șovăitori. Apoi, un fo
tograf american a ceru» unui grup de 
trei persoane care se aflau acolo, să 
ridice brațele spre cartoanele cu ali
mente : înțelegeți, spunea el, trebuie 
să aibă aer de solicitare, este mult mai 
bine pentru fotografie. Atunci au sosit

doi oameni și au început să strige : „Nu 
luați hrana asta americană. Avem destul 
ce mînca de-ale noastre. Americanii nu 
au decît să se întoarcă la ei acasă și 
să ne lase în pace". Apoi au rupt saci 
cu lapte și i-au mințit pe distribuitori.

Am asistat la nașterea unui nou re
gim. Aceasta s-a petrecut miercuri, în 
piața Independenței, în inima fortăreței 
rebele, în mijlocul unei păduri de arme 
ridicate amenințător și al unei mări de 
vociferări. Noul președinte al Repu
blicii, colonelul Caamano, a sosit în 
piața Independenței pe jos, venind din 
biroul provizoriu care îi servea drept 
cartier general. O mulțime de trei mii 
de persoane l-a primit cu ovații, în 
timp ce avioanele americane . de vî
nătoare, alarmate de această adunare, 
zburau la mică altitudine deasupra ca
petelor noastre.

In realitate, americanii sînt extrem de 
încurcați. Modul în care Caamano a 
venit la putere îi deranjează mult. Con
tinuă să fie invocată ficțiunea : trupele 
noastre se află aici în unicul scop de 
a-i apăra pe cetățenii americani și 
străini. Scopul real al intervenției este 
cu totul altul : este vorba de a nu lăsa, 
cu nici un preț, un guvern comunist 
sau, pur și simplu, suspectat de a nu 
fi destul de ferm anticomunist să se 
instaleze la Santo Domingo. Obsesia 
anticomunistă atinge aici un grad de 
necrezut. De fapt, orice dominican care 
nu se declară pe deplin pentru Statele 
Unite este considerat drept un comu
nist periculos. Un alt fapt cert este că 
Statele Unite nu au nici o intenție să 
se retragă din această afacere. întări
rile continuă să sosească.

Un ofițer „constitutionalist" mi-a 
spus : „Americanii încearcă să ne dis
trugă încetul cu încetul. Atunci cînd 
am acceptat crearea coridorului, ei 
ne-au promis că nu vor încerca să îna
inteze. Au mințit. Vom face tot posi
bilul pentru a evita încercarea de forță, 
dar fiți convinși că nu ne vom lăsa

înghițiți, fără a ne apăra. Americanii 
acționează ca un om care l-ar lovi pe 
altul, apoi, primind un pumn ca ripos
tă, ar urla că a fost atacat".

„Rebelii" dețin, deci, orașul vechi. 
Oamenii lui Wessin, dezorganizați, fără 
a primi un ordin, nu constituie decît o 
forță militară neînsemnată. In plus, toți 
dominicanii care sînt întrebați în legă
tură cu aceasta, chiar adversarii lui 
Caamano, și chiar bogătașii, recunosc 
că Wessin este un om corupt, extrem 
de nepopular. In momentul acesta, in 
fața rebelilor nu există decît o singură 
forță : cea a armatei americane. Fără 
ea, insurecția ar fi deja victorioasă.

încercarea de forță este, deci, între 
guvernul colonelului Caamano, care este 
efectiv sprijinit de o parte importantă 
a populației, care și-a stabilit în mod 
real autoritatea peste cea mai mare 
parte a capitalei — și un corp expedi- 
ționar american de treizeci de mii de 
oameni, a cărui misiune, după toate a- 
parențele, este de a împiedica venirea 
la putere a unei echipe care să nu fie 
devotată ambasadei Statelor Unite.

Problema importantă este de a ști 
cum își pot impune americanii soluția 
lor. în ceea ce îl privește, colonelul 
Caamano afirmă că dispune de patru
zeci și șapte de mii de oameni, din 
care șapte mii soldați ai trupelor regu
late, douăzeci de mii de rezerviști, care 
au tost mobilizați, și douăzeci de mii 
de civili, cărora li s-au distribuit arme. 
El are materiale și muniții. El și oa
menii săi afirmă că nu vor ceda. L-am 
întîlnit pe colonelul Montes Arrache, 
comandantul trupelor regulate, înainte 
de-a fi devenit ministru al forțelor ar
mate în noul guvern. „Ceea ce fac a- 
mericanii nu poate fi justificat, mi-a 
spus el. Este o agresiune deschisă con
tra unui popor. Ne vom lupta pînă la 
unul dacă va fi necesar".

Max CIOS
Trimisul special 
al ziarului „LE FIGARO"
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Lope de Vega provoacă coșmaruri
autorităților spaniole

Guvernul spaniol, prin interme
diul consulatului său din Geneva, 
a interzis spectacolul pe care o for
mație teatrală a Universității din 
Madrid urma să-l dea la teatrul 
municipal din oraș, cu piesa lui 
Lope de Vega „Fuente Ovejuna" 
(Fîntîna. turmelor).

Studenții au fost avertizați că, 
dacă nu se vor supune acestei ho- 
tărîri, vor suporta, „grave sancțiuni".

Motivele interdicției n-au fost 
încă anunțate. Se știe însă — scrie 
ziarul „La Stanțpa" — că piesa lui

Lope de Vegct este o satiră împotri
va tiraniei. Acțiunea se petrece în
tr-un sat spaniol din secolul XVI 
care lupta împotriva guvernatorului 
său, un despot nemilos.

Formația teatrală a obținut pre
miul I la festivalul universitar in
ternațional de dramă ținut la 
Nancy. In urma succesului, studen
ții spanioli fuseseră invitați să pre
zinte piesa la Teatrul Națiunilor din 
Paris și apoi la teatrele studențești 
de la Besangon și Geneva.

ft

din Rhodesia de sud, membri al partidului Uniunea națională 
„Zimbabwe", demonstrează la Dar Es Salaam împotriva far-

Exilați 
africană _______ .
sei electorale organizate de premierul sud-rhodesian Ian Smith. Intr-un 
comunicat publicat la Dar Es Salaam de „Zimbabwe" se arată că auto
ritățile rasiste de la Salisbury au condamnat recent Ia moarte un număr 

de 270 de africani, adversari ai regimului din Rhodesia de sud.

• PEKIN. La 11 mai, reprezen- I 
taritii guvernelor R. P. Chineze și 
R.S.F. Iugoslavia au semnat pro
tocolul referitor la schimbul de 
mărfuri pe anul in curs.
• WASHINGTON. Ministrul de 

finanțe al Statelor Unite a decla
rat că rezervele de aur ale S.U.A. 
au scăzut în primele patru luni ale 
anului cu 975 de milioane dolari* 
față de 125 milioane, în tot cursul 
anului trecut. In 
rezervelor de aur 
de 14 411 milioane

prezent totalul 
ale S.U.A. este 
dolari.

• PEKIN. La 11
război americana 
apela teritoriale ale R. P. Chineze, 
la est de insulele Nanji și Bindan, 
In largul coastei provinciei 
lutzian

mai o navă de 
a pătruns în

• BONN. Cancelarul R. F. Ger
mane ă anunțat că stabilirea re
lațiilor diplomatice intre Germania 
occidentala și Izrael va avea loc la 
1.2 mai. în capitalele celor două 
țări va fi dat publicității un comu
nicat oficial.

• HANOI. Delegația P. C. Ita
lian, condusă de Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii P.C.l. și se
cretar al C.C. al partidului, a ple
cat spre patrie.

• LONDRA. în cercurile guver
namentala se vorbește de posibi
litatea demisiei lui George Brown, 
vicepreședinte al Consiliului și 
ministrul economiei, ca urmare a-j 
crizei provocate de dezbaterile îm. 
Camera Comunelor pe marginea 
proiectului laburist vizînd națio
nalizarea industriei otelului.

• KHARTUM. Potrivit primelor 
rezultate, înregistrate în alegerile 
legislative din cele șase provincii 
nordice ale Sudanului, pînă acum, 
cele mai multe locuri în viitoarea 
Adunare constituantă au fost ciști- 
gate de partidul Al Umma — 71, 
urmat de Partidul national unio
nist — 44, Partidul independentei — 
14, gruparea Al Gabha — 10, Fron
tul islamic — 3, Partidul democra
tic popular — 3.
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