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Vizita conducătorilor de partid și de stat

la Expoziția industrială austriacă
Metodologia

economică

în construcții

Miercuri la amiază, tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Gaston-Marin, împreună 
cu Mihail Petri, ministrul comerțu
lui exterior, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, și alte 
persoane oficiale, au vizitat Expozi
ția industrială austriacă.

Conducătorii de partid și de stat

Preocupări actuale

pentru pregătirea 

specialiștilor de iriiine

au fost întîmpinați la sosirea în ex
poziție de dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București, de 
membri ai ambasadei și de organi
zatorii expoziției. în timpul vizitării 
expoziției, conducătorilor de partid 
și de stat le-au fost date explicații 
în legătură cu produsele prezentate 
de un mare număr de firme aus
triece.

Mulțumind pentru vizită, ambasa
dorul Austriei, dr. Johann Manz, a 
relevat că aceasta reprezintă o onoa
re deosebită pentru organizatori și 
în același timp denotă dorința gu
vernului român de a cunoaște eco
nomia și industria austriacă. El și-a 
exprimat speranța că prezenta ex
poziție va contribui la dezvoltarea 
relațiilor între cele două țări.

Răspunzînd, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a dat o înaltă apreciere 
organizării acestei expoziții la Bucu
rești, arătînd că ea interesează eco
nomia românească, fiind totodată ex
presia unui interes reciproc, acela ca 
relațiile economice, culturale și de 
altă natură dintre cele două țări să 
prospere, să se întărească.
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Prof. dr. Jean LIVESCU 
adjunct al ministrului 

învâfâmîntului
VIAțA CULTURALĂ

• Porumbul „Suceava -1
subcarpatică • Hibridul dublu 99 = 5 460 kg la ha • Harta 
solurilor și îngrășămintelor • Un nou tip de oaie pentru pielitele
• Trebuie cercetată sursa de masă verde la șes.

AGRICULTURA
In laboratoare
Organizarea aplicării în practică 

a cuceririlor științei agricole și a ex
perienței înaintate constituie una din 
îndatoririle de 
agricole.

în regiunea Suceava funcționea
ză o stațiune 
Suceava, și una pomicolă 
eeni, ambele dispunînd 
diții materiale deosebit de bune 
pentru studii și cercetări. In 
scopul cuprinderii întregii varietăți 
de condiții pedoclimatice din regiu
ne, stațiunile au patru secții terito
riale și 21 de puncte experimentale, 
amplasate în gospodării agricole de 
stat și cooperative agricole de pro
ducție. Aci, pe baza unor tematici 
stabilite de comun acord cu consi
liile agricole, se verifică concluziile 
stabilite în stațiuni și se urmăresc 
problemele specifice zonei în care 
este amplasată unitatea respectivă. 
Astfel s-au experimentat cele mai 
bune soiuri și metode agrotehnice 
în cooperativele agricole de produc
ție din Vlăsinești, raionul Săveni, 
Trestiana, raionul Dorohoi, Calafin- 
dești, Vicov de Jos, Arborea, Gălă- 
nești, Horodnic de Sus, raionul Ră
dăuți, Adîncata — oraș Suceava, 
Ilișești, raionul Gura Humorului, 
Cantonul Pastoral Rarăul din ra
ionul Cîmpulung și în alte unități.

S-a făcut raionarea mai judicioa
să a soiurilor pe baza studiilor în
treprinse de Stațiunea experimen
tală Suceava și centrele de încer
care a soiurilor de la Albești și Pro- 
gresul-Dorohoi. A fost lărgită zona 
de răspîndire a hibrizilor dubli 
de porumb, a fost îmbunătă
țită amplasarea teritorială a soiuri
lor de grîu în funcție de cerințele 
agrobiologice și fertilizarea solului 
din fiecare cooperativă agricolă de 
producție. La cartofi s-au introdus

seamă ale consiliilor

agrozootehnică — la
- la Fălti- 
de con-

Constantin IFTODI 
președintele Consiliului agricol 

regional Suceava .

și s-au extins în cultură soiuri și li
nii noi, rezistente la rîia neagră, 
mai productive și cu însușiri calita
tive superioare.

Un ajutor prețios acordat unități
lor agricole de producție a fost pro
ducerea și livrarea unor cantități tot 
mai mari de sămînță de soi, cu pu
ritate și valoare biologică ridicate. 
Pentru anul agricol 1964 au fost 
livrate unităților agricole socia
liste peste 1 800 tone semințe de 
cereale și leguminoase și 4130 tone 
de cartofi.

în zona de stepă din estul 
regiunii, stabilirea celor mai po
triviți hibrizi dubli de porumb 
este mai ușoară, datorită condițiilor 
favorabile de climă și sol. Nu același 
lucru se poate spune despre zona 
subcarpatică și podișul Sucevei. Aici 
ajung la maturitate numai soiurile 
timpurii și extratimpurii de porumb. 
Ținînd seama de aceste condiții, sta
țiunea experimentală Suceava și-a 
dezvoltat pe de o parte lucrările de 
ameliorare la porumb și pe de altă 
parte a luat în studiu un număr mai 
mare de hibrizi dubli. Ca urmare a 
acestor lucrări, a fost creat soiul de 
porumb Suceava 1, care a marcat 
o etapă superioară în creșterea pro
ducției de porumb a zonei subcarpa
tice și podișului Sucevei. De aseme
nea, s-a experimentat și s-a in
trodus în producție hibridul dublu 
99, care constituie o realizare de 
seamă a cercetătorilor din regiunea 
noastră. Acest hibrid a dat o pro-

ducție medie de 5 460 kg la ha, de
pășind soiul Suceava 1 cu 12 la 
sută. Este, totodată, mai precoce cu 
11 zile decît HD 101, cultivat pînă 
acum. Stațiunea va extinde în a- 
cest an suprafața loturilor de hibri
dare la 150 ha, asigurînd pentru anul 
1966 sămînța necesară unei supra
fețe de peste 15 000 ha.

Sporirea recoltelor este legată 
strîns de folosirea judicioasă a în
grășămintelor. La stațiunea Suceava 
a luat ființă un laborator de agro
chimie, care a cartat pînă în pre
zent întreaga suprafață de 120 000 ha 
ocupată de soluri acide. Consiliul a- 
gricol a luat măsurile necesare ca în 
unități să se întocmească planuri de 
îngrășare a terenurilor. Pe baza ana
lizelor agrochimice și a rezultatelor 
obținute în experiențele efectuate pa 
soluri acide, consiliile agricole re
gional și raionale au repartizat, în 
1965, pentru aceste soluri, cantități 
mai mari de îngrășăminte azotoase, 
care vor contribui la obținerea unor 
producții sporite pe unitatea de su
prafață.

Legătură strînsă între produc
ție și cercetare, alături de cele
lalte măsuri, cum sînt creșterea par
cului de tractoare și mașini, spori
rea substanțială a cantităților de 
îngrășăminte chimice, introducerea 
în cultură a semințelor valoroase și 
asigurarea unităților agricole cu 
specialiști, a contribuit la sporirea 
producției. în ultimii doi ani, re
coltele medii la hectar în coopera
tivele agricole au crescut cu aproa
pe 600 kg la porumb, cu 3 000 kg la 
sfecla de zahăr și cu peste 2 000 kg 
la cartofi.

(Continuare în pag. Il-a)

intervenției S.U.A.
in Republica Domin»

10 000 de studenți au participat 
la o mare demonstrație la Ciudad 
de Mexico în semn de protest îm
potriva intervenției S.U.A. în Re
publica Dominicană. Manifestanții 
au scandat lozinci, cerînd retra
gerea imediată a trupelor nord-a- 
mericane din Santo Domingo. De
monstrații asemănătoare au avut 
loc și în alte țări ale Americii La
tine (Argentina, Venezuela, Costa 
Rica).

La 12 mai, ora 22,10 (ora Mos
covei), stația automată „Luna-5" 
a atins suprafața Lunii în regiu
nea Mării Norilor. In cursul zbo
rului și în timpul apropierii sta
ției de Lună s-a obținut un mare 
volum de informații necesare 
pentru punerea la punct ulterioa
ră a unui sistem de aselenizare 
lină.

Incidente în insula 
Mauritius

Perfecționarea 
continuă a învă- 
țămîntului supe
rior constituie o 
preocupare con
stantă a parti
dului și statului nostru. An de an 
conținutul studiului universitar 
a devenit mai bogat ca urmare 
a cuprinderii în planurile de în- 
vățămînt și, mai ales, în pro
grame a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii care pătrund 
tot mai adînc în viața cotidiană. 
In prelegeri și manuale, capito
lele moderne ale disciplinelor au 
căpătat, în majoritatea cazurilor, 
ponderea cuvenită. Actuala struc
tură organizatorică a învățămîn- 
tului superior își arată și ea roa
dele. Din amfiteatrele facultăților 
pășesc în viață tineri specialiști 
cu o zestre de cunoștințe utile tot 
mal apreciabilă.

învățămîntul superior este un 
organism viu, care trebuie să co
respundă în fiecare etapă cerin
țelor economiei, științei și cultu
rii socialiste. De aceea, cadrele di
dactice, forurile de învățămînt 
au în atenție îmbunătățirea 
continuă a profilului școlii noas
tre superioare, ținînd seama de 
impetuoasa dezvoltare a econo
miei naționale și de tendințele 
ce se manifestă în știința și teh
nica contemporană.

Această sarcină capătă o deo
sebită importanță actuală în lu
mina faptului că Directivele pri
vitoare la planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe 1966— 
1970 și Directivele privind 
planul de 10 ani, privitor la 
dezvoltarea energeticii — care 
urmează a fi dezbătute de apro
piatul Congres al partidului — 
vor marca o nouă etapă în mer
sul înainte al economiei patriei 
noastre. Acțiunile ce se între
prind și se vor mai întreprin
de pentru perfecționarea rețe
lei și profilului instituțiilor 
de îbvățămînt superior vor fi 
subordonate sarcinilor de în
semnătate esențială pentru eco
nomia și cultura țării pr care 
le va stabili Congresul. După 
cum este și firesc, în dezvolta
rea planificată a învățămîntului 
superior se va ține seama atît de 
problemele imediate ale econo
miei și culturii socialiste, cît și 
de cele de perspectivă, deoarece 
trebuie luat în considerare fap
tul că tînărul care și-a început 
studiile în acest an le va încheia 
la sfîrșitul viitorului cincinal și 
își va desfășura activitatea în 
următoarele două-trei decenii.

în prezent, se continuă o ac

țiune de largă 
consultare pen
tru perfecționa
rea profilului 
planurilor și pro
gramelor. Au fost

deosebit de rodnice discuțiile 
privind predarea filozofiei, este
ticii, geografiei, literaturii uni
versale și comparate, arhitecturii. 
Acum, cu sprijinul unor colective 
alcătuite din cadre didactice și 
alți specialiști, se concretizează 
în planuri și programe sugestiile 
cele mai valoroase.

Cu participarea largă a corpu
lui profesoral, a specialiștilor dîn 
întreprinderi care, desigur, cu
nosc cel mai bine cerințele prac
ticii și pot aduce o contribuție 
importantă la îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt, pînă la 
finele acestui -an universitar se 
vor organiza dezbateri și în alte 
domenii importante. Se pregă
tește o analiză a conținutului 
specific al studiului chimiei în 
învățămîntul universitar și în 
învățămîntul tehnic. Realizat de 
un colectiv care a cuprins spe
cialiști reprezentativi, studiul al
cătuit va permite o discuție ale 
cărei concluzii vor duce fără în
doială la evidențierea orientării 
pe care trebuie să o aibă cursu
rile de chimie din învățămîntul 
politehnic și, respectiv, din uni
versități. în domeniul științelor 
umaniste, ținînd seama de im
portanța primordială a studiului 
literaturii naționale, se va orga
niza o dezbatere care va urmări 
realizarea unei programe la nive
lul cerințelor actuale ale valorifi
cării bogatei noastre moșteniri li
terare, precum și adîncirea pro
blemelor teoretice și aplicative 
ale studiului fenomenului literar. 
De asemenea, s-a prevăzut o dis
cuție despre istoria științelor, de
oarece există încă neclarități pri
vind obiectul și metoda de cerce
tare.

Ministerul nostru intenționează 
ca, pe baza unui studiu aprofun
dat, să aducă în dezbatere și pro
blema profilului de pregătire a 
viitorilor ingineri. Fără îndoială, 
învățămîntul nostru tehnic su
perior are azi o orientare justă : 
el asigură împletirea armonioasă 
a culturii general-științifice și 
filozofice cu pregătirea într-o 
specialitate determinată (sufi
cient de largă pentru a nu îngus
ta orizontul de cuprindere și ca
pacitatea absolventului de a se 
adapta cu promptitudine unor 
cerințe noi ale practicii).

(Continuare în pag. Il-a)

• Un debut
de
pe

valoare
stagiune

de Horia LOVINESCU

• Turneele artistice

INSTANTANEE

PĂDU
în Țara Vrancei, la Vi

dra. Decor nestatornic de 
primăvară, cu ochiuri de 
lumină și nori agresivi 
de ploaie. Amiază. La e- 
tajul I, într-o încăpere 
mobilată silvestru, 
nerul șl Reporterul. Pri
mul semnează niște hîr- 
til, celălalt, în așteptare, 
privește pe fereastră la 
masivul împădurit din 
zare, Măgura Odobeștiu- 
lui. In sfîrșit, o dată cu 
ultima semnătură pla- 
sătă pe o micuță adre
să, reîncepe discuția.

Reporterul: Ce voiați 
să spuneți adineauri ? 
începuserăți să vorbiți 
despre vîrstă. N-am în
țeles prea bine...

Inginerul: Despre vîrs
tă ? (încercînd 
mintească). A, 
neam că între 
crătorii silvici, 
există o legătură... biolo
gică.

Reporterul: Desigur că 
afirmația e metaforică.

Inginerul: Pădurea are, 
într-adevăr, un farmec 
al ei, predispune la po
ezie. Cine reușește să-i 
afle tainele, să-i înțelea
gă viața descoperă fru
museți care...

Reporterul: Vă gîndiți 
la Eminescu I

Inginerul: (cu un zîm- 
bet îngăduitor): O să vă

Ingi-

să-și ri
da I Spu- 
noi, tu
și arbori

RI

Prlm-topltorul Gheorghe Furtunii, de la oțelărla electrică a Combinatului 
siderurgic din Hunedoara. în întrecerea pe care o desfășoară oțelaril 
de aici el se situează printre muncitorii care aduc o contribuție deose
bită la elaborarea oțelurilor speciale pentru rulmenți, utilaj petrolier și 

electrotehnic Foto : R. Costtn

I GENE RAȚII

In ziarul de azi

O situație politică încordată s-a 
creat în ultimele zile in insula 
Mauritius — colonie engleză din 
partea de vest a Oceanului Indian, 
unde au loc ciocniri soldate cu 
morți și răniți între partizanii di
feritelor partide politice. Ciocni
rile au fost provocate de ascuțirea 
contradicțiilor în problema acor
dării independenței insulei Mauri
tius. Partidul Muncii — cel mai 
mare partid din colonie — a cerut 
acordarea independenței. Partidul 
mauritian, al doilea ca importan
ță, cere stabilirea unor legături 
mai strînse cu Anglia.

SESIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL N.A.T.O. și-a 
continuat ieri lucrările. După- 
amiază, participanții la sesiune 
s-au reunit pentru a pune la 
punct comunicatul final al se
siunii. In comunicat se con
stată că cei 15 miniștri de 
externe au studiat situația din 
diverse regiuni ale lumii unde 
există tensiune : Malayezia, Viet
nam, Republica Dominicană și 
din unele țări africane.

■ Viața de partid 
pe un șantier 
in mișcare

(pag. a ll-a)

■ Răsfoind presa 
străină

■SPORT
(pag. a V-a)

PROPUNEREA COMISIEI PIEȚEI 
COMUNE in vederea creării unui 
buget federal al „celor șase" a 
fost adoptată miercuri de Parla
mentul european, Întrunit la Stras
bourg. Din cei 142 parlamentari, 
prezenți la dezbateri, numai 86 au 
rămas în sală în timpul votului. 
Iar dintre aceștia numai 76 au vo
tat pentru, 10 abținîndu-se. Ur
mează ca propunerea să fie dezbă
tută și aprobată de Consiliul Mi
nisterial al Pieței comune. Agen
țiile de presă consideră că apro
barea acestei propuneri va pro
voca în mod cert nemulțumirea și 
opoziția guvernului francez, care 
se opune oricărui sistem de fede
ralizare a „celor șase".

SICILIA
așa cum este

dezamăgesc. Mă gindeam 
la noi, oamenii care în
grijim și valorificăm pă
durea. Nu vă grăbiți, e 
vorba de ceva mult mai 
concret!

Reporterul își trage 
scaunul lingă biroul in
ginerului, renunțînd defi
nitiv la ideea de a me
mora priveliștea de pe 
Măgura Odobeștiulul.

Inginerul: Dintr-o sută 
de oameni, nouăzeci (ci
fra e minimă!) vor spu
ne : „îmi place pădu
rea !“ Priveliști încîntă- 
toare, odihnă, aer curat, 
răcoare. Nimeni n-o să 
confunde stejarul cu bra
dul sau fagul cu pinul. 
Dar, vă întreb, va ști ci
neva să numere anii, 
vîrsta pădurii ? Bineînțe
les fără să taie copacii 
și să adune cercurile! 
Aparent, intrăm în le
gendă. Ca să poată fi 
exploatată, o pădure tre
buie să trăiască cel puțin 
o sută de ani. Unde exis
tă legătura biologică din
tre ea și silvicultor ? Fi
indcă e puțin probabil că 
cel care a îngrijit puieții 
va apuca să-i și recolte
ze !

Reporterul: Mai ales că 
dumneavoastră aveți aici, 
în munții Vrancei, păduri 
care au atins vîrsta de 
250 de ani!

Inginerul: Eu m-am 
născut la Tulnici. Am în
vățat meseria încă din co
pilărie, am crescut o dată 
cu copacii... Aici, în 
munți, nu există hrisoa
ve prin care strămoșii 
să ne transmită vîrstele 
arborilor. Noi aflăm ve
chimea pădurilor după 
grosimea trunchiurilor, 
după comportarea copa
cilor. Stejarului îi place 
să stea învelit în șubă 
și cu capul afară, la soa
re, descoperit. Stejarul 
ține întotdeauna fruntea 
sus! Fagul, dimpotrivă, 
preferă să se ascundă la 
umbra brazilor. E mai 
plăpînd, mai fricos, se 
ferește de furtuni. Din
tre toți arborii, numai 
stejarii știu să moară în 
picioare... Nici pămîntul 
nu-i același peste 
Silvicultorii trebuie 
învețe bine toanele 
mîntului. Dincolo
Măgura Odobeștiului e- 
xistă o culme. Prin 1910 
a fost exploatată, era îm
pădurită cu rășinoase. în 
locul ei au crescut pini. 
Pămîntul, viclean, i-a 
lăsat să se dezvolte două
zeci de ani. După aceea 
însă, nu le-a mai primit 
rădăcinile, le-a ținut la 
suprafață. Și pinii au în
ceput să se usuce... Alte
ori, copacii cresc pînă la 
patruzeci de ani. Și deo-

a-

se mai păstrează și astăzi Thermae 
Himmerenses, cîntate odinioară de 
Pindar, la marginea micului orășel 
Termini Imerese, trec cu pași de 
șapte poște stîlpii de înaltă tensiu
ne ai centralei termoelectrice, ce re
varsă peste pămîntul insulei, în fie
care an, o energie de 360 mii de kW. 
Noile întreprinderi industriale, ca și 
cele mai vechi, aduc elemente ale 
progresului în străvechiul decor si
cilian.

Pe măsură ce te desprinzi de țărm 
și pătrunzi adînc în interiorul insu
lei te întîmpină un peisaj auster : 
dealuri roase de torenți, pămînt 
crăpat ca niște buze arse de sete. 
Acum, la început de mai, grîul este 
mare în lanuri. Privești ogorul rodi
tor și te gîndești

tot. 
să 

pă- 
de

dată slăbesc, îi doboară 
vîntul1 Acolo nu pămîn
tul e de vină, ci curenții 
de aer, care se schimbă 
de-a lungul anilor și de
vin potrivnici. Arborele 
se poate adapta în primii 
10—15 ani, dar cînd
junge la maturitate se 
lasă mai greu. Ca omul... 
De aceea, trebuie să-l 
urmărești mereu, an de 
an, să ai grijă de el, să-i 
creezi condiții. In de
cursul unei vieți, pădu
rea schimbă trei, patru 
generații de silvicultori. 
Fiecare generație e da
toare să predea schimbu
lui următor o pădure cu 
arbori sănătoși, trainici. 
Conștiinciozitatea aceas
ta e înnăscută, se trans
mite prin tradiție. Cel 
care a însămînțat astăzi 
o pădure trebuie să aibă 
grijă ca peste 50, 100 sau 
150 de ani urmașii s-o 
găsească in bună stare.

Reporterul a mai reți
nut o cifră : 20 000. Este 
numărul de hectare îm
pădurite în munții Vran
cei în ultimii zece ani. 
Acum, după discuția pur
tată, această cifră nu în
seamnă numai o pădure 
imensă. Ea evocă oa
menii, munca lor, genera
țiile de silvicultori care 
vor urma.

Manole AUNEANU

vor- 
Ri- 
de 

Ca- 
des-

HOTE DE CĂLĂTORIE

Italia continentală își înfige par
că vîrful cizmei în marele triunghi 
insular al Siciliei. O scurtă călăto
rie cu trenul peste mare — se înțe
lege, prin intermediul ferry-boatului 
— și, o dată debarcat la Messina, 
faci cea dintîi cunoștință cu farme
cul peisajului sudic. Primăvara veș
nică a pictat aci și cerul și marea 
cu aceeași culoare: albastrul pur. 
Primele impresii sînt copleșitoare. 
Te îmbată aroma livezilor de porto
cali, înșirate ca o salbă de-a lungul 
coastei, în vreme ce murmurul ape
lor îți deapănă molcom povești de 
demult, închise între îngălbenite file 
de istorie. Cîndva, pe locurile aces
tea au călcat cartaginezii, s-au dus 
luptele celui dintîi război punic, 
au mărșăluit legiunile romane. 
Ruine și hrisoave __ ___________
străvechi îți 
besc despre 
chard Inimă 
Leu și despre 
rol Quintul,
pre conchistadorii spanioli și oștirile 
lui Ludovic al XIV-lea. Și tot pe aici 
s-au înălțat în 1860, chemînd la răs
coală poporul asuprit, imnurile te
merarilor garibaldieni.

Străbătînd Sicilia de la răsărit la 
apus și de la nord la sud, trăiești 
sentimentul puternic al perma
nentei întîlniri cu trecutul, cu istoria. 
Căci la Trapani și Agrigento, la Si
racusa și Catania succesiunea 
veacurilor a împodobit pămîntul ce
lei mai frumoase insule a Meditera- 
nei cu temple grecești și construcții 
romane, cu dantelăria palatelor a- 
rabe, desprinse parcă din basmele 
celor „O mie și una de nopți" ori 
cu albeața ireală a clădirilor dura
te de cuceritorii spanioli. In îmbina
rea aceasta de decoruri ale antichi
tății și evului mediu, peste care 
strălucesc monumentele nemuritoare 
ale Renașterii, omul zilelor noastre 
a început să sădească arborii me
talici ai sondelor, brazii de argint ai 
marilor rafinării, care pun în valoa
re o bogăție de seamă a Siciliei: pe
trolul. Am văzut seara, în apropiere 
de Palermo, salba de lumini a noii 
și modernei rafinării de la Milazzo, 
înaintînd spre mare ca un transa
tlantic ce a arborat marele pavoaz.

In vecinătatea mării, acolo unde

că și alte pămîn- 
turi ar putea dă
rui omului recolte, 
dacă ar fi iriga
te. E drept, vezi și 
canale de irigație, 
unde firul argin- 
soarele fierbinte.tiu scapără sub

dar apa dă putere și viață în cea 
mai mare parte doar pămînturilor 
ce aparțin bogătașilor. în schimb, 
țăranul sărac sau dijmașul e încă 
sclavul naturii. Și nu numai al ei. 
Ci și al celor ce-și pot permite luxul 
să stăpînească apa, s-o exploateze. 
Cît de plastic descrie Antonio Gram
sci, întemeietorul Partidului Comunist 
Italian, lupta pentru apă a oameni
lor nevoiași. Cuvintele lui acuzatoa
re sînt de plină actualitate și as
tăzi : „Să ne închipuim un ogor ro
ditor căruia îi dă vlagă un pîrîu 
subteran ce izvorăște dintr-un mun
te îndepărtat. Iată însă că deodată 
acest ogor nu 
unde se aflau 
mai vezi decît 
în zadar cauți 
mități. N-o vei 
nu vei merge
de pămînt, și nu vei ajunge, tot că- 
utînd, pînă la muntele de unde ve
nea apa. Acolo vei constata că un 
ticălos a barat drumul apei care 
făcea ca ogorul tău să rodească din 
belșug...”

mai rodește. Acolo 
mlădițe fragede nu 
iarba arsă de soare, 
cauza acestei cala- 
găsi niciodată, dacă 
dincolo de lotul tău

lon MARGINEANU

(Continuare în pag. V-a)
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VIAȚA DE PARTID
PE UN ȘANTIER
IN MIȘCARE

Un mănunchi de oameni. O fa
milie. Bucuriile și greutățile mun
cii ei le împart la fel ca și plinea
— în părți egale. Pornisem in cău
tarea constructorilor care ridică o 
mare magistrală aeriană transcar
patică și cărora ne-am obișnuit să 
le spunem simplu : rețeliști.

Itinerarul drumului ce-1 avem de 
străbătut — începînd de la Sibiu
— măsura în linie dreaptă 113 ki
lometri. Urma așadar să luăm 
pieptiș coline și piscuri, să ne pur
tăm pașii prin munții Sibiului, Ci- 
binului, Lotrului, să traversăm Ol
tul, trei din cele șapte creste ale 
Făgărașilor spre muncele, inimi de 
codri și dealuri line, Cheile Topo- 
logului, Depresiunea Loviștei pînă 
la poarta de beton ce închide as
tăzi Cheile Argeșului.

Traseul — cel mai greu de exe
cutat — înseamnă doar o parte 
din drumul lung de peste 400 kilo
metri cit măsoară linia de foarte 
înaltă tensiune (400 kV) aflată în 
plină construcție între Luduș-Si- 
biu-hidrocentrala de pe Argeș-Sla- 
tina-București. O punte aeriană ce 
va realiza o puternică legătură în 
sistemul energetic național între 
zonele industriale din Transilvania 
și cele din Muntenia.

113 kilometri... Pe o lungime a- 
tît de mare Carpații au devenit 
șantier. Un șantier în continuă miș
care. Eșalonul constructorilor se 
află mereu pe drum. Șantierul are 
particularitățile lui, după cum și 
activitatea, viața de partid se des
fășoară aici în condiții specifice. 
Cum acționează organizația de 
partid, comuniștii, cum își afirmă 
ei prezența vie și dinamică în 
locurile dispersate, izolate de pro
ducție ?

„Operativa"
întreprinderea de construcții și 

montaje energetice nr. 5 Sibiu. Era 
într-o zi de luni, în primele ore ale 
dimineții. La poarta întreprinderii 
un bătrînel pus pe vorbă ne-a 
prevenit: „Toți tovarășii sînt în 
ședință'. „încă de luni au început 
ședințele ?* — l-am iscodit. „Ehe, 
tovarășe, n-o luați chiar așa. A- 
vem o regulă aici. O ședință pe 
săptămînă și bună. Atît. Noi îi spu
nem operativă. Și operativă este. 
Ailați că ați nimerit cum e mai 
bine. De mîine să tragi cu pușca 
prin birouri și nu nimerești pe ni
meni din conducere. Lucrările-s 
multe, răsfirate".

Intr-unui din birouri „operativa" 
se apropia de sfîrșit. S-au stabilit 
ultimele amănunte pentru deplasă
rile pe săptămînă în curs. Ingine
rul Ionescu Mihalache, director al 
întreprinderii, și inginerul șef ad
junct urmau să se deplaseze pe 
șantierul stației de transformatori 
din Craiova; inginerul șef Virgil 
Nitreanu și Florian Pușcașu, mem
bru în biroul organizației de bază, 
aveau de rezolvat numeroase pro
bleme pe traseul liniei de 400 kV; 
inginerul Ion Boeru, șeful șantiere
lor stații, se va deplasa în zona li
niei Tg. Jiu-Bîrsești, ș.a.m.d.

Faptul că în discuția privind de
plasările intra și un membru al 
biroului organizației de bază nu 
era deloc întîmplător. La loturile 
depărtate, dispersate apar nu nu
mai numeroase probleme tehnice, 
de organizare a muncii care-și cer 
o rezolvare operativă, la fața lo
cului, dar și numeroase probleme 
ale muncii politice și educative, 
probleme de viață care de aseme
nea trebuie temeinic cunoscute, 
soluționate.

Urmărisem felul cum s-a pregătit 
tovarășul Pușcașu pentru drum, 
înainte de plecare discutase în a- 
mănunt despre ceea ce avea de 
făcut cu tovarășul Nicolae Arme- 
neanu, secretarul organizației de 
bază. Și-a aruncat privirea în ca
ietul de sarcini al membrilor și 
candidaților de partid, recapitulînd 
cine știe cîte lucruri ; s-a informat 
asupra stadiilor de indeplinire a 
planului pe loturi, și-a luat cîteva 
exemplare din ultimele numere ale 
ziarelor.

Se pregătise pentru a lua star
tul celor 113 kilometri. Așadar din 
zorii dimineții următoare, la drum.

Doi candidați 
de partid

Coborîm spre Cîineni, comună 
în care își are sediul șantierul re- 
țeliștilor cu numele atît de semni
ficativ : Carpați. în ultimii trei ani 
organizația de partid a întreprin
derii s-a întărit primind în rîndu- 
rile ei aproape 70 de membri și 
candidați de partid : 45 de munci
tori, 11 ingineri, 10 maiștri, 2 eco
nomiști, oameni ce pot fi întîlniți 
pe toate șantierele, loturile, locu
rile de muncă ale întreprinderii. 
Printre aceștia sînt și cei doi con
ducători al șantierului, inginerii 
Ovidiu Costin, șef de șantier, și 
Ulpius Nedelcu, inginer șef.

Primiți candidați, cei doi ingi
neri, buni prieteni, au cerut să li 
se încredințeze o lucrare grea nu 
la sediul întreprinderii, ci undeva, 
pe traseu. Dorință care le-a fost 
îndeplinită. Și-au primit tot atunci 
și prima sarcină de partid: ajutați 
de inginerul șef al întreprinderii ei 
urmau să studieze posibilitățile, e- 
conomicitatea utilizării helicopte
rului pentru transportul materiale
lor și betoanelor în locurile acci
dentate din munți și văi, aproape 
inaccesibile altor utilaje de trans
port.

— Cum ați îndeplinit această 
primă sarcină de partid? am între
bat pe cei doi ingineri.

Ca răspuns, am fost invitați la 
noul aeroport din inima muntelui. 
La ora aceea aeroportul era însă 
pustiu. Helicopterul se afla în mi
siune.

În lipsa unei 
lunete

Pe traseul celor 113 kilometri de 
linie de foarte înaltă tensiune, for
mațiile de lucru sînt răspîndite 
care încotro, izolate de cele mai 
multe ori între ele. Conștiinciozi
tatea, disciplina în muncă nu pot 
fi urmărite aici ca într-o uzină. Se 
pune multă bază și încredere pe 
conștiința fiecărui om ; lucru pe 
care oamenii nu-1 dezmint. Și to
tuși...

— Cu disciplina cum stați ? —
s-a interesat tovarășul Pușcașu.

Pe ordinea de zi a adunării co
muniștilor figurase nu de mult un 
asemenea punct: disciplina.

în cazul de față, al acestor mun
citori nestatornici, disciplina este 
înțeleasă — după cum o arată ex
periența organizației de bază — 
mult mai larg. S-au pus atunci ase
menea întrebări : „Cum justifică 
membrii de partid indisciplina uno
ra dintre cei cu care lucrează?", 
„Ce exemplu dau ei înșiși, ce atitu
dine au luat pentru combaterea a- 
baterilor?", „Cum se comportă mun
citorii noștri în comunele și satele 
prin care trec, sînt ei exemple de 
atitudini, ținută înaintată, munci
torească ?"

în zilele de odihnă, oamenii șan
tierelor apar în sate și comune îm- 
brăcați elegant. Constructorii au 
salarii bune. Pe traseu se găsesc 
băuturi ademenitoare. Nu sînt ca
zuri de abuzuri ? Ce relații s-au 
statornicit între oameni? Colectivele 
sînt omogene, unite? S-au pus ase
menea întrebări, s-au dat răspun
suri exemplificate cu cazuri con
crete de pe șantiere. Membri și 
candidați de partid ca Aldea, Mu- 
tUlescu, Aurel Iaru, Bărbosu au fost 
criticați pentru că influența lor în 
mijlocul colectivelor din care fac 
parte se face prea puțin simțită.

— Deci, lucrurile s-au îndreptat.
— Asta-i părerea noastră. Nu 

urmărim comportarea oamenilor 
noștri cu luneta. Nici nu avem ne
voie de așa ceva. Rezultatele din 
muncă sînt una din probele cele 
mai concludente.

TI v v 1 • vFara condica 
de prezență

Zilele trecute, în dormitorul re- 
țeliștilor de la Sălătruc discuțiile 
s-au încălzit după ce tovarășul 
Pușcașu și-a scos din buzunar 
„Scînteia" și a citit recenta Hotărî- ' 
re a Plenarei C.C. al P.M.R. Oame
nii din echipele conduse de 
Stîlpeanu, Pali, Magdaș, Stanciu 
au aflat și comentat cu un interes 
viu, și cu atîtea argumente din via
ța lor de șantier, faptul că la al 
IV-lea Congres al partidului nostru 
unul din punctele de pe ordinea de 
zi se referă la noul plan de elec
trificare de 10 ani. Inginerul șef 
le-a vorbit pe larg cu exemple cu
lese la fața locului despre impor
tanța realizării unor lucrări de 
înaltă calitate, aportul și locul fie
căruia în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului de electrificare, 
frumusețea și însemnătatea mese
riei de rețelist.

In toiul, discuției cineva a amin
tit cifra de 750 kilometri de linie 
de foarte înaltă tensiune — sar
cină stabilită de Congresul al III- 
lea al P.M.R. pentru anii șesena- 
lului. S-au făcut calcule pe loc. 
Au adunat kilometrii traseelor linii
lor de foarte înaltă tensiune pe 
care i-au construit ei. De cîte epi
soade de muncă nu și-au amin
tit 1

Rezultatul calculelor era conclu
dent : 436 de kilometri de linii de 
foarte înaltă tensiune a construit în 
anii șesenalului numai colectivul 
întreprinderii lor. Și ei sînt doar 
una din cele 5 întreprinderi specia
lizate în asemenea lucrări.

Au cuprins traseul lung al liniei 
de 400 kV fără să semneze în nici 
unul din locuri vre-o condică de 
prezență. în urma lor multe și felu
rite probleme au fost soluționate 
„din mers", altele înscrise în agen
de își vor găsi rezolvare după 
reîntoarcerea la Sibiu.

★

Ultimul popas l-am făcut la ba
rajul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș. In 
timp ce inginerul Drăghici da ex
plicații, însoțitorii noștri, inginerii 
Nitreanu și Pușcașu — constructori 
de linii electrice aeriene — nu se 
mai săturau privind și cerînd lă
muriri.

Meserii înrudite; constructori 
ce-și cîștigă faima deabia după ce 
eșalonul lor a trecut să deschidă 
noi albii electrificării: deocamdată 
ei deschid albii aeriene prin ma
gistrale peste Carpați, ori albii 
subterane apelor îmblînzite ale 
Argeșului căruia kilovații -nu i se 
vor mai irosi spărgîndu-se în 
clăbuci de stînci ci vor lovi nă- 
praznic paletele turbinelor.

...Oameni entuziaști, pe șantie
rele electrificării.

Constantin MORARU

Amurg în Deltă

TEME MEDICALE

CUM VĂ ODIHNIȚI ?
Condiția fundamentală a e- 

ficacității odihnei este alter
narea ei regulată și sistemati
că cu perioadele de muncă, 
alternare care asigură conso
lidarea reflexelor condiționa
te ce stau la baza întregii ac
tivități umane. Cît privește 
ziua de muncă, ea este cu 
atît mai productivă cu cît or
ganizarea odihnei după timpul 
de lucru este mai rațională.

Trebuie precizat că odihna 
rațională nu Înseamnă a sta 
nemișcat și a nu face nimic. 
Dimpotrivă. Ea impune folo
sirea unor forme variate de 
activitate, plăcute și recrea
tive, deosebite de munca pro
fesională.

Munca uniformă, prelungită, 
favorizează trecerea celulei 
corticale intr-o stare de inhi
biție. De aceea, este necesar 
să se schimbe munca principa
lă, pentru scurt timp, cu alte 
feluri de munci. Trecerea de 
la o anumită activitate la alte. 
activități are o influentă bună 
asupra stării psihice și dez
voltă capacitatea de mun
că. Concepțiile fiziologice 
actuale cu privire la odihna 
activă șl la importanța ei pen
tru fortificarea organismului 
au avut o mare influentă și 
asupra medicinei terapeutice, 
în sensul că vechile concepții, 
care preconizau repausul com
plet în diferite afecțiuni, au 
fost părăsite. Balneologii au 
stabilit că regimul de mișcare, 
asociat cu o climă favorabilă, 
sporește considerabil activita
tea vitală a organismului, îl

călește și mărește eficiența 
tratamentului balnear.

Regimul de muncă și odih
nă este o problemă foarte 
importantă, atit de igienă in
dividuală, cît și școlară, in
dustrială, sportivă etc. Fizio
logii, studiind regimul de 
muncă și odihnă într-o serie 
de Întreprinderi și profesii, 
au stabilit că pauzele între 
diferitele operații de produc
ție sînt necesare din punct

mențină coordonarea mișcări
lor musculare și respiratorii, 
să se evite surmenajul unor 
grupe izolate de mușchi, în- 
greuierea circulației sanguine 
etc. Pentru intelectual sînt 
foarte indicate gimnastica de 
dimineață, dușurile, mersul pe 
jos etc. Alături de exercițiile 
fizice ușoare, exercițiile de 
respirație, înotul, fricțiunile 
cu apă rece constituie factori 
care modifică favorabil starea

• Noțiunea de „odihnă activă"
• Rolul exerdțiilor fizice
• Un element primordial: durata 

și profunzimea somnului

de vedere fiziologic pentru 
prevenirea oboselii ,• continua
rea lucrului fără nici O pauză 
reduce capacitatea de muncă 
de 2—2i/2 ori. O altă formă 
eficace de reconfortare a or
ganismului este gimnastica in 
producție. Ea trebuie să țină 
seama de poziția predominan
tă pe care a âvut-o corpul în 
timpul lucrului.

Ținind seama că in munca 
intelectuală mușchii lucrează 
extrem de limitat și unilate
ral, exercițiile zilnice trebuie 
să fie diferențiate pe profesii 
și virste. Este necesar să se

’ organelor de Simt și a siste-
* mtilui nervos central, sporind 

capacitatea de muncă intelec
tuală și întărind rezistenta 
organismului față de unele 
boli. Exercițiile de respirație 
au o deosebită importanță 
deoarece, din cauza activității 
musculare reduse, respirația 
este superficială, astfel că 
pulmonii sint insuficient ven
tilați, iar sîngele primește ’ 
prea puțin oxigen.

Un element primordial ăl 
odihnei îl constituie asigura
rea Orelor de somn necesare 
restabilirii organismului. Du

rata insuficientă a somnului nu 
poate fi compensată prin ni
mic ; lipsa de somn, sistematică 
și prelungită, poate duce la e- 
puizarea sistemului nervos 
central, la reducerea efica
cității muncii și chiar la re
ducerea totală a capacității 
de muncă. Nici somnul de
zordonat nu asigură reface
rea organismului. „10 nopți 
dormite la timp nu acoperă o 
noapte nedormită" — spune 
un proverb. Este necesar ca 
fiecare dintre noi să-și dez
volte un automatism al som
nului, spre a adormi repede, 
la ore precise și profund. Se 
mai pune întrebarea: alături 
de somnul de noapte, de 7— 
8 ore, este necesar și somnul 
de după masă ? Firește, aces
ta depinde de caracterul 
muncii fiecăruia, de sezon, de 
starea sănătății și de vîrstă. 
în orice caz, se poate spune 
că somnul de după masă e mai 
util iarna decit vara. Dor
mitul pe partea dreaptă 
(poziție ce- asigură mun
ca normală a inimii), asi
gurarea pătrunderii aerului 
in dormitor prin deschiderea 
ferestrelor, plimbări de jumă
tate oră — o oră la aer curat 
și evitarea meselor încărcate 
înainte de culcare sint, de a- 
semenea, reguli igienice im
portante ce trebuie respecta
te in scopul asigurării unui 
somn odihnitor, reconfortant.

Conf. dr. Gheorghe ZAMFIR
Directorul Institutului 

de igienă din lași
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TEATRE

Teatrul de Operă și Balet : Trubadurul — (orele 19,30). Teai 
trul de stat de operetă : Mam-zelle Nltouche — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale” (sala Comedia) : Eminesca
— (orele 19,30), (sala Studio) : O femeie cu bani — (orele 
15,30), Patima de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniților — (or^le 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — (orele, 20).. Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : Paliarul cu apă — (orele 19,30). \Teattul
Barbu Delavrancea” (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : sera me

lodiilor — (orele 20). Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grt- 
gorescu nr. 24) : Harap Alb — (orele 16), N-ați văzut dV. un 
tată 1 — (orele 20). Studioul Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caraglale" (Str. 30 Decembrie nr. .9) : 
Trandafirii roșii — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala ițin 
Calea Victoriei nr. 50) : Katia și crocodilul — (orele 15 și-o
rele 17), (sala din Str. Academiei nr. 18) : Băiatul și vlntujry- 
(orele 15 și orele 17). Teatrul satirlc-muzical ,,C. Târrasfe” 
(sala Savoy) : Revista dragostei — (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi
— (orele 20). Circul de stat : Aii Baba șl cei 40 de acrobațl — 
(orele 20).

----------------------------------------------------------i

CINEMATOGRAFE

Neamul Șolmăreștilor — cinemascop (ambele serii) i Patria 
(9; 12; 15; 18; 21), București (9,30; 12,30; 17,30; 20,30). Melodia 
(8,30: 11,15; 18; 19), Flamura (9; 12; 15; 18). Casa Rlcordi : Re
publica (9,30; 12,15; 18; 18,45; 21,30), Capitol (8: 10,30; 13.15: 18; 
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 1 395
— 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 Libertății (Str. 11 Iunie — .orele 20), Mo
dern (9,45: 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21). Doamna Ainlstru : Car
pați (10: 12; 14; 16). Cronica unul 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 : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,18: 20.30). 
Grivița (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). Cintlnd In ploaie : Lumina (9.45; 12' 
14; 18,15; 18,30; 20,45). Soții în oraș 1 Union (14,15; 16,30; 18,45;
21) , Munca (14; 16,15: 18.30; 20,45). Animalele : Doina (10: 12, 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16; 18,15; la grădină — orele 
20,30), Vltan (16; 18; 20,15: la grădină — orele 19,45). Drumurile 
celui de-al cincilea continent — Comori de artă românească
— Rapsodie ungară — Omulețul de plastilină : Timpuri Noi
(9—15 în continuare ; 17; 19; 21). Fata tn doliu : Glulești (16; 
18; 20), Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Regina ctntecelor : Cul
tural (10,30; 15,30; 18; 20,30), Grădina „Buzești” (Str. Buzești 
nr. 9—11 — orele 20). Căpitanul Fracasse — cinemascop : în
frățirea între popoare (10,30; 15,45; 18; 20,15). Scaramouche — 
cinemascop : 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 : Cosmos (16; 18; 20), Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Parisul vesel: Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Rachetele nu trebuie să decoleze — cinemascop : Miorița (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (16; 18,15; 20,30; la grădină —
orele 20). Pădurea spînzuraților — cinemascop (ambele serii): 
Popular (16; 19,30). Viață particulară : Grădina „Moșilor" (Ca
lea Moșilor nr. 221 — orele 20). Hanka : Aurora (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină : „Veselie la Acapulco” — 
orele 20,15). Cei trei mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Viitorul (15,30; 19,15). Logodnicele văduve : Colentina (15,30; 
17,30; 19,30; la grădină — orele 20). Mofturi 1900 : Rahova (16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). Nevasta nr. 13 : Progresul (11; 
13,45; 16: 18,30: 21), Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie — 
orele 20). Misterele Parisului — cinemascop ; Lira (15,30; 18; 
20,30; la grădină : „Sedusă și abandonată” — orele 20). Două 
etaje de fericire : Crîngași (16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16: 
18, 20). Vieți uscate : Cotrocenl (16; 18,15; 20,30). Cu bicicleta 
spre Lună : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Concert simfo
nic cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea Iul 
P. I. Ceaikovski. Transmisiune de la Moscova. 20,30 — Clubul 
tinereții. 22,00 — Muzică ușoară înregistrată pe peliculă. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut în general umedă și 
rece, cu cerul mai mult acoperit. Ploi intermitente și averse 
au căzut aproape în toate regiunile țării. In Moldova aversele 
au lost însoțite de descărcări electrice. In munți s-a semnalat 
lapoviță șl ninsoare. Vintul a suflat potrivit din nord-est. 
Temperaturile maxime au fost cuprinse între 6 grade la 
Brașov șl 17 grade la Iași. In București : Vremea a fost 
umedă și rece, cu Cerul mai mult acoperit dimineața, cînd a 
plouat temporar. După-amiază cerul a devenit schimbător. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, cu intensificări trecă
toare din sectorul nord-estlc. Temperatura maximă a atins 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 mai. în țară : 
Vremea se ameliorează treptat. Cerul va fi variabil. Vor că
dea averse locale de ploaie însoțite Izolat de descărcări elec
trice mai frecvente la începutul intervalului. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade, iar maximele între 
12 și 22 grade. In București : Vremea se ameliorează treptat. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea averse izolate de ploaie la 
începutul intervalului, vînt potrivit din vest. Temperatura 
ușor variabilă.

Preocupări actuale 
pentru pregătirea 
specialiștilor de mîine

(Urmare din pag. I-a)

Aplicarea consecventă a princi
piului formării profilului ingineresc 
larg este necesară și mai departe. Cu 
toate acestea, rămîne d-eschisă pro
blema foarte importantă a modului 
în care absolventul e capabil, din 
momentul cînd ocupă postul de ingi
ner, să exercite, corespunzător cerin
țelor, la nivelul tehnicii existente, 
munca de conducere a procesului de 
producție

Unul din aspecte, acela al pregă
tirii economice, va constitui obiectul 
unei analize care să clarifice mai 
bine țelurile și conținutul discipli
nei de „economie, organizare și pla
nificare" ce se predă în institutele 
tehnice.

Există însă și o altă latură a pro
blemei. Pregătirea temeinică a vii
torilor ingineri presupune studierea 
în institut a unui utilaj de un anu
mit fel, care, însă în practică este 
deseori diferit de la întreprindere la 
întreprindere, și în toate cazurile în 
continuă perfecționare, moderniza
re. întrucît profilul unei facultăți 
sau secții, planurile lor trebuie să 
aibă stabilitate cel puțin pe durata 
unei școlarități se poate ivi situația 
ca absolventul să se întîlnească la 
locul lui de muncă cu utilaje pe care 
nu le-a putut cunoaște în timpul sta
giilor anuale de activitate practică. 
Dorind să soluționeze acest neajuns, 
unele cadre didactice opinează pen
tru îngustarea specializării studen
ților, alții consideră că o asemenea 
măsură ar fi neindicată, deoarece un 
inginer cu formație largă, mai ales 
cu o temeinică cultură generală teh- 
nico-știintifică, se poate adapta în 
foarte bune condiții unor cerințe 
schimbate ale producției. Se susține 
și părerea că perfectionarea continuă 
a pregătirii specialiștilor poate fi a- 
sigurată prin forme post-universi- 
tare, variate și diferențiate. Minis

terul nostru va analiza aceste opinii 
și va solicita totodată propuneri din 
partăa specialiștilor din învătămînt, 
din ministerele Interesate și din pro
ducție pentru a putea stabili măsu
rile, concluziile cele mai bune ce 
urmează a fi luate.

în fața cadrelor didactice stă un 
vast cîmp de activitate. Competența 
și inițiativa lor vor contribui, desi
gur, și de acum înainte la îmbunătă
țirea manualelor, planurilor și pro
gramelor de studii, al căror conținut 
tot mai bogat este hotărîtor în pre
gătirea temeinică pentru viață a 
noilor generații de intelectuali.

Agricultura 
in laboratoare 

(Urmare din pag. I-a)
în regiunea Suceava sînt condiții 

bune pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor. Stațiunile experimen
tale au în atenție sporirea pro
ducției de lapte la vaci. Prin 
încrucișarea oii țurcane locale cu 
berbeci Karakul s-a obținut un tip 
nou de oaie, specializată pentru pro
ducția de pielicele, varietatea neagră 
și brumărie. Din materialul obținut 
iau anual calea stațiunilor de însă- 
mînțări artificiale peste 200 de ber
beci. Prin măsurile luate de consi
liul agricol regional, în viitorii ani, 
întregul efectiv de ovine din rasa 
Țurcană va fi transformat într-un 
tip de oi pentru pielicele specifice 
zonei. Peste 50 la sută din efectivul 
de porcine existent în cooperativele 
agricole din regiune provine din 
porcul Marele Alb, aclimatizat și 
perfecționat la secția zootehnică Po- 
păuți a stațiunii Suceava.

Consiliul agricol regional urmă
rește generalizarea rezultatelor Ob
ținute de către stațiunile experimen
tale. S-au organizat consfătuiri pri
vind cultura griului, porumbului, 
cartofului și sfeclei de zahăr, repar
tizarea teritorială a soiurilor, în
grășămintelor și amendamentelor, 
în plenarele consiliilor agricole 
regional șl raionale, cercetătorii au 
făcut diferite expuneri în legătură

cu problemele mai deosebite ri
dicate de producția agricolă. Din ini
țiativa comitetului regional de'partid, 
consiliul agricol regional a organi
zat un larg schimb de experiență în
tre specialiștii din cooperativele a- 
gricole de producție și gospodăriile 
agricole de stat și cercetători de la 
stațiunea experimentală Suceava ; 
s-au vizitat c impurii c de experiență 
de la stațiuni, de la unele puncte de 
sprijin, s-au predat lecții la Casa 
Agronomului, la unități fruntașe 
s-au organizat consfătuiri urmate de 
demonstrații practice în cele mai di
verse domenii de activitate agrico
lă. Casele-laborator din cooperati
vele agricole ca și învățămîntul agro
zootehnic au constituit, de asemenea, 
mijloace de răspîndire în masa lar
gă a cooperatorilor a cuceririlor 
științei și tehnicii.

Noi considerăm că mai avem 
mult de făcut pentru ca produc
ția agricolă să valorifice mai com
plet rezultatele cercetărilor ști
ințifice. Producerea de semințe și în 
special a celor de plante furajere 
este încă nerezolvată și, în această 
privință, socotim necesar un sprijin 
mai complet din partea institutelor 
de cercetări agricole. Cercetările pri
vind pășunile s-au limitat doar la 
zona muntoasă, deși în raioanele de 
șes această sursă de masă verde este 
departe de a satisface nevoile unită
ților agricole. Există o rămînere în 
urmă și în ce privește stabilirea unor 
rații furajere corespunzătoare sorti
mentului de nutrețuri de care dis
pun unitățile agricole.

Mai semnalez o problemă nerezol
vată. în ultimii doi ani, în regiunea 
noastră parcul de tractoare și ma
șini s-a dublat. Nu avem însă posi
bilitatea de a verifica anumite ma
șini, mai ales cele necesare culturii 
cartofilor, sfeclei și plantelor fura
jere care sînt specifice acestei zone. 
Institutul de cercetări pentru me
canizarea și electrificarea agricultu
rii ar putea să ne ajute ca, împre
ună cu S.M.T.-urile din regiune, să 
organizăm cîteva puncte de sprijin 
pentru experimentarea acestor ma
șini.

Sub îndrumarea comitetului regio
nal de partid și cu sprijinul Consi
liului Superior al Agriculturii, ca
drele de specialiști din unitățile a- 
gricole și de cercetare sînt hotărîte 
să pună în slujba ridicării producției 
agricole toată priceperea, tot elanul 
și puterea lor de muncă pentru a va
lorifica din plin rezervele de sporire 
a producției agricole.
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Siluete bucureștene. (Pe Bulevardul Muncii)
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UN IMPERATIV-eficiența 
fiecărei investiții

Convorbire cu iov GHEORGHE ȘICÂ, 
director adjunct în Comitetul de Stat al Planificării

• Rolul proiectantului o Cum se evaluează 
prețul de cost e Partea economică la nivelul 
părții tehnice • Unde duc derogările de la 
tehnologia proiectată e Căi care nu pot fi 
neglijate

De la un an la altul colectivele din întreprinderile și secțiile noi 
și-au îmbogățit experiența în domeniul ridicării nivelului calitativ al 
producției, îndeplinirii prevederilor din documentațiile tehnice referi
toare la nivelul prețului de cost și al rentabilității ce s-a avut în ve
dere la aprobarea investițiilor respective. Utilizarea rațională a fon
durilor materiale și bănești, sporirea rapidă a eficienței economice a 
noilor investiții, concomitent cu îmbunătățirea continuă a calității pro
ducției, constituie un imperativ al activității colectivelor din între
prinderi. în legătură cu problemele care se ridică în acest domeniu, a 
avut loc următoarea convorbire cu redactorul nostru, Petre Nedelcu.

— Ce aspecte noi îmbracă în 
prezent problema eficacității 
economice a investițiilor 1

Eficiența economică a investi
țiilor se apreciază nu numai după 
contribuția pe care o aduc la creș
terea cantitativă a producției, 
ci și după nivelul prețului de cost 
al produselor și al rentabilității, 
în noile unități industriale. Fiind 
dotate cu mașini și utilaje moder
ne, folosind tehnologii avansate, 
noile întreprinderi și secții au 
toate condițiile pentru a fabrica 
produse de calitate superioară, cu 
cheltuieli de producție mai mici, 
întrucît atingerea parametrilor teh- 
nico-economici proiectați depind 
în mare măsură de nivelul tehnic 
al proiectelor, de calitatea lucrări
lor de construcții-montaj este lim
pede că în realizarea într-un ter
men scurt a eficienței economice 
maxime un rol important re
vine tuturor factorilor care con
tribuie la realizarea planului de 
investiții: proiectant, constructor, 
beneficiar.

Dată fiind complexitatea proble
melor pe care le pune construirea 
unui obiectiv industrial, organele 
de proiectare trebuie să-și concen
treze efortul asupra tratării apro
fundate a aspectelor eficienței eco
nomice a investițiilor. Institutelor 
de proiectare le revine sarcina de 
răspundere de a evalua judicios 
mărimea indicatorilor țehnico-eco- 
nomici, de a stabili cit mai real 
proporția realizării pe etape a a- 
cestor indicatori după intrarea în 
funcțiune a obiectivelor.

Desigur, dinamica prețului de 
cost — de la punerea în funcțiune 
a mei noi întreprinderi și pînă la 
atingerea capacității proiectate — 
reflectă în mare măsură stadiul 
realizării eficienței economice a in
vestițiilor. Se pune totuși, cu tot 
mai multă insistență, întrebarea : 
cum trebuie evaluat nivelul prețu
lui de cost ? In ramurile industria
le cu producție omogenă, docu
mentațiile tehnice ale obiectivelor 
prevăd nivelul prețului de cost pe 
produs, ceea ce este și indicat. Sint 
însă cazuri cînd specificul produc
ției unor întreprinderi noi nu per
mite precizarea acestui indicator în 
documentația tehnică. Spre exem
plu, pentru fabricile de mobilă — 
unde tipul și sortimentul produse
lor diferă de la o perioadă la alta 
— sînt necesare alte soluții care să 
exprime realist prețul de cost și 
rentabilitatea. în asemenea situații 
sugerăm a se lua în calcul nivelul 
cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă in prețuri cu ridicata, costul 
prelucrării unui metru cub de ma
terial lemnos sau alți indicatori 
care ar putea fi stabiliți pe baza 
unor studii temeinice.

— Cum apreciați rolul și con
tribuția institutelor de proiec
tate în stabilirea unor indica
tori economico-financiari su
periori ?

Cerințele practicii impun ca in
stitutele de proiectări să acorde o 
atenție sporită calculării de indi
catori economico-financiari reali. 
Pentru aceasta se desprinde nece
sitatea perfecționării activității 
compartimentelor de analiză eco
nomică din institutele de proiecta
re. IPROMET, Institutul de proiec
tări pentru industria ușoară, Insti
tutul de studii și proiectări fores
tiere realizează de obicei proiecte 
în care partea tehnică e de un ni
vel calitativ ridicat. Uneori, însă,
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ECONOMICĂ

partea referitoare la fundamenta
rea indicatorilor tehnico-economici 
nu este suficient de aprofundată. 
Aceste institute nu depun totdeau
na eforturi susținute pentru core
larea nivelului tehnic al obiecti
velor pe care le proiectează cu mă
rimea prețului de cost și a renta
bilității. Se constată și unele 
întîrzieri în privința întocmirii 
graficelor de urmărire a realizării 
parametrilor care au stat la baza 
aprobării investițiilor.

Confruntarea continuă a soluții
lor elaborate inițial cu cele mai 
noi realizări ale tehnicii oferă ga
ranția că se va obține o mai mare 
eficientă economică în producție. 
Actualizarea nivelului indicatorilor 
tehnico-economici și corelarea lor 
judicioasă cade tot în sarcina or
ganelor de proiectare. Această ac
țiune nu este scutită însă uneori de 
anumite deficiențe. Institutul de 
proiectări pentru lamihoare, bună
oară, a preconizat — fără a face un 
studiu economic temeinic — la Uzi
na de sîrmă și produse din sîrmă 
din Buzău, consumuri necorespun
zătoare de metal pe tona de sîrmă 
zincată. Proiectantul nu a funda
mentat nivelul acestor consumuri 
pe studii comparative. In urma in
tervenției Ministerului Industriei 
Metalurgice, care nu a acceptat 
consumurile de metal propuse de 
proiectant, specialiștii institutului 
au refăcut documentația tehnică, 
au reevaluat nivelul prețului de 
cost, al rentabilității. Desigur, a- 
cest consum suplimentar de ore- 
proiectare va încărca costul in
vestiției. Iată cum, prin necunoaș
terea reală . a posibilităților, se 
întîrzie elaborarea completă a do
cumentației și, în ultimă instanță, 
se poate ajunge la diminuarea efi
cienței economice a investiției.

— Asupra căror probleme e- 
conomice considerați că trebuie 
să-și concentreze atenția ca
drele de conducere după intra
rea în funcțiune a noilor obiec
tive ?

In practică s-a confirmat că, 
după darea în funcțiune, prin uti
lizarea materiilor prime și mate
rialelor recomandate de proiectant, 
realizarea integrală și la un înalt 
nivel tehnic a tuturor fazelor de 
lucru, executarea fiecărei operații 
de către muncitori cu calificare 
corespunzătoare și pe utilajul pen
tru care au fost pregătiți, se pot 
obține de la început produse de 
calitate și la prețul de cost plani
ficat. Uneori, însă, se dau dero
gări nejustificate de la prescrip
țiile tehnologice, se „forțează" 
ritmul producției, lăsîndu-se pe 
un plan secundar îmbunătăți
rea calității producției. De pil
dă, datorită nerespectării anumi
tor faze ale procesului teh
nologic la IPROFIL-Dej. C.I.L.- 
Blaj, IPROFIL-Focșani, anul tre
cut au fost refuzate produse a că
ror valoare reprezintă peste 10 la 
sută din cantitățile contractate.

Asupra reducerii prețului de cost 
și creșterii rentabilității în noile 
întreprinderi acționează și spori
rea productivității muncii, prin 
respectarea proceselor tehnologi
ce preconizate în proiecte și intro
ducerea de noi procedee, mai per
fecționate. Sînt create condiții pen
tru a se folosi mai intens și alte 
căi, asupra cărora se insistă mai 
puțin : reducerea cheltuielilor in
directe, a cheltuielilor neproducti
ve. Toate aceste căi pot aduce mari 
economii la prețul de cost, o dată 

cu ridicarea nivelului calitativ al 
produselor. Spunem aceasta deoa
rece conducerile unor întreprinderi 
noi nu urmăresc îndeaproape rea
lizarea eficienței economice stabi
lite în proiecte, fac, dintr-un spirit 
de prevedere greșit înțeles, apro
vizionări. de prisos, ceea ce duce 
la formarea de stocuri supranor- 
mative, la mărirea cheltuielilor 
neproductive și, deci, la diminua
rea economiilor și rentabilității.

Sint încă situații cînd în unele 
întreprinderi — Fabrica de ulei 
din Iași, secția de electrocorindon 
de la „Carbochim" din Cluj, C.I.L. 
din Brăila — nu se iau totdeauna 
măsurile cele mai potrivite pentru 
realizarea în scurt timp a indica
torilor tehnico-economici prevăzuți 
în proiecte, pentru atingerea efica
cității economice care a stat la 
baza aprobării investițiilor respec
tive. Pierderile din întreprinderile 
puse de curînd în funcțiune, gene
rate de deteriorarea materialelor,

Planificarea și calculul productivității muncii

OPTĂM 
PENTRU 
A DOUA 
METODA

Apreciem inițiativa redacției ziarului 
„Scînteia" de a pune în dezbatere pro
blema planificării și calculului producti
vității muncii în întreprinderile de con- 
strucții-monfaj.

Considerăm că metodologia susținută 
în articolul „Două soluții și avantajul 
lor* este mult mai corespunzătoare și 
mai ușor aplicabilă. După părerea noas
tră, cea mai potrivită este metoda măsu
rării nivelului productivității muncii, ca 
raport între salariul mediu și ponderea 
fondului de salarii în tofalul producti
vității globale. Deși mai complexă, ea 
prezintă totuși multe avantaje. Intrucit 
o mare parte dintre factorii analizați se 
urmăresc în mod curent în evidențele 
șantierelor și întreprinderilor de con- 
struefii-montaj, această metodă nu im
plică un volum prea mare de calcu’e 
pentru determinarea productivității 
muncii.

In afară de avantajele economice, 
enunțate în articol, mai sînt și altele. 
Important este înainte de toate că me
toda propusă permite să se aibă în ve
dere factorul regim de lucru. După cit 
se știe, acesta variază foarte mult de la 
un șantier la altul, între lunile de vară 
și cele de iarnă, în funcție de progra
mul de lucru și de ponderea muncitori
lor care lucrează în regim mărit. De a- 
semenea, el depinde de calificarea me
die a muncitorilor, în raport cu catego
ria medie a lucrărilor executate. Alt a- 
vantaj al acestei metode este și acela 
că, în calculul nivelului productivității 
muncii se pornește tot de la producția 
globală în prețuri curente, indicator bine 
determinat și ușor de verificat, urmărit 
prin dări de seamă statistice și înscris 
în bilanț.

Este de adăugat un lucru esențial : 
pentru ca planificare^ după această me
todă a nivelului productivității muncii ce 
trebuie atins într-o perioadă să se poară 
face riguros este absolut necesar ca

amenzi și penalizări, dobînzi la 
împrumuturi restante, locații, di
ferențe valorice din clasarea și 
declasarea elementelor materiale 
ale mijloacelor circulante în sec
țiile de fabricație, poț fi continuu 
diminuate și chiar lichidate. Este 
necesar, credem, ca economiștii I 
din întreprinderile amintite, ca și 
cei de la C.I.L.-Pitești, Uzinele de 
produse sodice Govora, C.I.L.-Su- 
ceava să analizeze mai aprofun
dat volumul acestor cheltuieli 
neeconomicoase. Adoptarea și apli
carea de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice eficiente pentru atinge
rea capacității stabilite, realizarea 
normelor de consum și a producti
vității muncii prevăzute în proiec
te, care să ducă, în același timp, 
Ia scăderea continuă a prețului de 
cost, este o cale verificată de prac
tică și, de aceea, ea trebuie folo
sită intens în toate întreprinderi
le noi, în scopul sporirii continue a 
eficienței economice a investițiilor.

șantierele să dispună de întreaga docu
mentație de execuție. Numai în acest 
caz se poate stabili în mod real ponde
rea manoperei de deviz de care trebuie 
să se țină seama la planificarea creșterii 
productivității anuale în perioada de lan
sare a planului. De aici se desprinde ne
cesitatea asigurării unui decalaj mai 
mare între proiectare și execuție, inter
val în care să se poată studia temeinic 
documentația și întocmi grafice de exe
cuție mai realiste. Aceasta ar permite 
și urmărirea operativă a nivelului pro
ductivității muncii, pentru a se lua pe 
parcurs măsuri eficiente de îndeplinire 
a acestui indicator al planului.

Sergiu CALANGIU 
inginer
Dan COMANESCU 
tehnician 
întreprinderea șantiere 
construcții-montaj Brazi

ELEMENTE 
CARE 
NU POT FI 
OMISE

Am citit cu interes articolele publi
cate de curînd în „Scînteia" cu privire 
la planificarea și calculul productivității 
muncii în construcții. Intr-adevăr, meto
da valorică dă naștere la unele inadver
tențe și erori de planificare și urmărire 
a productivității muncii, care denaturea
ză nivelul acestui indicator în sectorul 
construcții. Ele sînt determinate de 
schimbările intervenite de la o perioadă 
la alta în ponderea lucrărilor planifica
te, la care se realizează efectiv produc
tivități diferite. Grupurile de șantiere 
execută de regulă lucrări cu structuri 
neomogene (locuințe, obiective indus
triale, clădiri social-culturale, construcții 
agrozootehnice) care nu au productivi
tăți valorice echivalente. La aceasta se 
adaugă și -influența, deloc neglijabilă, 
a dispersării teritoriale a lucrărilor (este 
și cazul grupului nostru de șantiere), 
criteriu de care nu se ține seama în

ACTUALELE PREȚURI
DE DEVIZ 

GENEREAZĂ ANOMALII
Prețul de cost — ca indicator sintetic al activității fiecărei întreprinderi — trebuie să 

oglindească în cel mai înalt grad efortul propriu al colectivului pentru continua îmbunătățire 
a organizării producției și muncii, pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bă
nești puse la dispoziție de stat. In ramura construcțiilor sînt însă unele anomalii care nu permit 
să se stabilească suficient de precis aportul constructorilor la realizarea acestui indicator al pla- 
nului/ menținîndu-se în permanență importante depășiri justificate adesea prin cauze obiective. 
Despre ce este vorba ?

Se știe că în construcții sarcina 
anuală de reducere a prețului de 
cost se stabilește față de valoa
rea de deviz a lucrărilor planifi
cate și nu față de nivelul prețului 
de cost atins în perioada prece
dentă. Cu alte cuvinte, devizul tre
buie să reprezinte un instrument 
important în reducerea prețului de 
cost al construcțiilor. Problema 
care se pune este : își îndepli
nește astăzi devizul acest rol ? 
După părerea noastră, nu. Afirmăm 
aceasta, întrucît actualele prețuri 
de deviz sint depășite, influențînd 
negativ latura economico-financia- 
ră a activității organizațiilor de 
construcții.

Normative 
învechite
Să ne oprim în mod mai amă

nunțit asupra acestei probleme. 
Normativele și indicatoarele nor
melor de deviz aplicate în pre
zent au fost elaborate de C.S.C.A.S. 
în perioada 1957—1962. Dar din 
1962 pînă acum, prețurile la unele 
materiale s-au mai schimbat, iar la 
plata manoperei și la utilaje se apli
că noi tarife sau norme. Aceste mo
dificări nu au fost cuprinse în 
normative ; din această cauză, 
proiectantul nu prevede în deviz 
devierile — în plus sau în minus 
— de la normative, iar construc
torul este obligat să suporte con
secințele. Apar astfel mari dife
rențe între prețul de deviz și pre
țul de cost efectiv realizat.

Este de făcut și o altă remarcă : 
prețurile de deviz sînt stabilite la 
o medie republicană, care nu co
respunde specificului fiecărei re
giuni — cum ar fi normal. Spre 
exemplu, în regiunea noastră nu 
sînt cariere de balast și nisip de 
rîu. Sîntem nevoiți să aducem a- 
ceste materiale din alte regiuni. In 
deviz, la nisipuri de rîu se preve
de un preț de 61 de lei pe m c, 
dar pe noi ne costă 88 de lei. De 
asemenea, date fiind condițiile 
concrete din regiune, aproximativ 
80 la sută din muncitorii care lu
crează pe șantierele trustului nos
tru sînt veniți din alte regiuni și, 
conform legislaturii în vigoare, le 
plătim spor de șantier. Or nici acest 
lucru nu se prevede în deviz.

In cadrul trustului nostru s-au 
înregistrat în 1964 mari diferențe 
între prețurile de deviz și cele

prezent la planificarea productivității 
muncii. O nouă metodologie care, după 
părerea mea, se impune să fie grabnic 
elaborată, va trebui să includă și acest 
factor.

Calculul productivității muncii in ex
presie valorică mai prezintă și un alt 
dezavantaj. După cum se știe, la con
struirea unui obiectiv se cumulează 
efortul constructorului cu cel al proiec
tantului. O soluție tehnică modernă, pre
văzută în proiect, are influență directă 
asupra creșterii productivității muncii 
valorice realizată pe șantier, dar aceasta 
nu reprezintă, de fapt, efortul propriu 
al constructorului. De aceea, planificarea 
și urmărirea productivității muncii tre
buie făcute diferențiat, atît la nivelul 
proiectantului, cît și la cel al constructo
rului. în faza de proiectare se pot sta
bili indici-plafon la manopera de 
deviz (pe unități fizice convenționale), 
corespunzător diferitelor categorii de 
lucrări planificate. în acest caz, în 
timpul execuției lucrărilor, orice redu
cere a consumului manoperei de deviz 
va oglindi real efortul propriu al con
structorului.

Date fiind avantajele confirmate în ui- 
fimii ani de practica unor șantiere ale 
industriei chimice, susținem extinderea 
metodei de planificare a productivității 
muncii care are la bază manopera de 
deviz. Această metodă poate fi utilizată 
la lucrările de orice natură. Nivelul pro
ductivității muncii este exprimat mate
matic printr-o serie de indicatori : in
dicele de utilizare a timpului de luc'u, 
numărul de ore-program din perioada 

respectivă, indicele de îndeplinire a nor
melor, salariul tarifar-orar al muncito
rilor în regie, raportul dintre fondul de 
salarii cheltuit și manopera de deviz, 
raportul dintre manopera ascunsă și va
loarea acesteia, coeficientul de disper
sare teritorială a lucrărilor și, în sfîrșit, 
manopera de deviz. După cum s-a con
statat, această metodă se bazează pe o 
serie de indici comparabili, care, în 
majoritatea lor, pot fi influențați prin 
măsuri tehnico-organizatorice luate de 
către constructor. Cu alte cuvinte, ea 
reflectă real efortul propriu al colective
lor de șantiere.

Vasile BALAȘCA 
inginer șef
Grupul de șantiere nr. 3 — Buzău 

reale de cost — reprezentînd la 
sfîrșitul anului 10,1 la sută din va
loarea totală a lucrărilor, iar la 
construcțiile de locuințe — 22 la 
sută. Conducerea tehnico-admi- 
nistrativă a făcut o analiză amă
nunțită, pe capitole de deviz, pen
tru a stabili cele mai importante 
depășiri. Ce a rezultat ? La capi
tolul materiale, datorită diferențe
lor de prețuri, anul trecut a fost 
o depășire a prețului de deviz de 
3,95 la sută, iar la construcțiile de 
locuințe de 13 la sută. Sînt mari 
diferențe la armăturile sanitare, la 
tîmplăria exterioară executată cu 
tocuri de stejar, la produsele de 
balastieră procurate din alte re
giuni. La manoperă, depășirea 
față de deviz la întreaga activita
te reprezintă 18 Ia sută, iar la lo
cuințe 37 la sută, în primul rînd 
datorită faptului că salariile mun
citorilor constructori s-au majorat, 
dar în indicatoarele de norme de 
deviz nu au fost operate aceste 
modificări.

Mai sînt și alte cauze care dau 
naștere la diferențe între prețuri
le de deviz și prețul de cost efec
tiv realizat. Uneori, proiectantul 
(D.S.A.P.C.-Dobrogea) preconizea
ză un anumit proces tehnologic 
care nu poate fi aplicat de con
structori. Spre exemplu, în proiec
te se prevede o simplă mătuială 
de 0,5 c m la pereții blocurilor rea
lizate prin cofraje glisante sau 
vopsirea de numai două ori a pe
reților interiori. Dacă am respecta 
asemenea prevederi, ar însemna 
să nu asigurăm niciodată lucrări 
de bună calitate. Și unele chel
tuieli omise de proiectant, care nu 
se mai încadrează în cota de 
„cheltuieli neprevăzute", măresc 
diferența între prețul de deviz și 
costul efectiv. Bunăoară, în de
vizul pentru blocurile ce se con
struiesc în cartierul Tomis, din 
Constanța, (etapa a Il-a), proiec
tantul (tot D.S.A.P.C.-Dobrogea) a 
omis să prevadă o cantitate de 
120 tone de fier-beton.

La utilaje, diferențele sînt cau
zate de faptul că nu sînt cuprin
se în deviz unele tarife și consu
muri de energie electrică pentru 
diferite utilaje — mașini de frecat 
mozaic și de curățat parchet. Nu 
sînt incluse nici anumite cheltuieli 
suplimentare de transport pentru 
diferite utilaje grele cu întrebuin
țare pe durate reduse, normele de 
deviz prevăzînd recuperarea chel
tuielilor de transport într-un ter
men mult mai îndelungat. In sfîr- 
șit, în dorința de a se încadra în 
prețul ferm, proiectanții prevăd în

I
 MĂSURI, 
NU STUDII

LA NESFÎRȘIT Sectorul de construcții din țara noas
tră înregistrează un progres continuu — 
rezultat al perfecționării soluțiilor con
structive și al extinderii metodelor in
dustriale moderne. Latura planificării și 
a calculului productivității muncii pre
zintă însă o evidentă rămînere în urmă. 
Spunem aceasta întrucît actuala meto
dologie de planificare și analiză econo
mică a nivelului productivității muncii, 
aplicată în construcții, nu are deloc în 
vedere studierea elementelor care di
ferențiază marea varietate a lucrărilor 
de construcții-montaj. Această lacună a- 
fectează în special conținutul indicato
rilor planului de muncă și salarii.

Autorii articolului „Două soluții și a- 
vantajul lor”, publicat recent în „Scîn
teia", analizează formule noi pen
tru determinarea nivelului și conți
nutului indicatorilor planului de muncă 
și de salarii. Ceea ce merită reținut în 
mod deosebit este tocmai faptul că se 
prezintă două soluții prin care se poale 
stabili nivelul indicatorilor de muncă 
și de salarii, in funcție de efortul pro
priu solicitat sau depus de unitățile de 
construcții-montaj. In acest fel se separă 
influența muncii trecute în structura in
dicatorilor de plan, influență generată 
afit de categoria și stadiul variat și evo
lutiv al lucrărilor, cît și de progresul 
tehnic în construcții.

Este prematur a mă exprima care din
tre cele două metode înfățișate in arti
colul amintit are aplicabilitate imediată. 
Principiile expuse au, după părerea 
mea, o certă valoare și utilitate econo
mică. Consider necesar ca organele 
Comitetului de Sfat al Planificării și ale 
Comitetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare să treacă de 
la faza discuțiilor și studiilor la 
măsuri practice pentru perfecțio
narea metodologiei de planificare 
și urmărire a productivității mun
cii în construcții. Noi vedem în aceas'a 
un instrument cu ajutorul căruia să poa
tă fi influențată eficace folosirea mij
loacelor tehnice, materiale și bănești, 
puse de stat la dispoziția șantierelor.

Ion KENERES
șeful serviciului de planificare 
întreprinderea de construcții 
centrale termoelectrice — 
București

devize folosirea unor utilaje de ca
pacități mari, cu productivitate ri
dicată, fără a ține seama de uti
lajele aflate în dotația întreprin
derii respective.

Diferentele 
și consecințele 
lor

_______ _______ i

Practica reliefează că diferen
țele dintre prețurile de deviz și 
prețurile de cost reale, deși în 
parte sînt acoperite prin dotații 
de la buget — în cazul trustului 
nostru, aproximativ 43 la sută din 
diferențele înregistrate în anul 
1964 — totuși nu pot fi recuperate 
integral de constructor. Mai mult, 
diferențele ce apar sînt suportate 
din fondurile constructorului ; ele 
influențează însă negativ activi
tatea de producție, rezultatele 
economico-iinanciare. Diferențele 
creează în cursul anului goluri de 
mijloace circulante, pentru a că
ror înlocuire, pînă la acoperirea 
lor, unitățile de construcții apelea
ză la împrumuturi garantate de fo
rul tutelar. La aceste împrumuturi se 
plătește însă o dobîndă de 12 la 
sută care încarcă prețul de cost.

Menținerea unor asemenea ne- 
concordanțe de prețuri dă posi
bilitate punctelor de lucru și șan
tierelor să acopere unele neajun
suri ; sub paravanul acestei stări 
de lucruri, uneori se caută să se 
justifice valoric depășiri reale ale 
cheltuielilor de producție, determi
nate de slaba gospodărire. Tot
odată, un număr de ingineri, teh
nicieni și economiști își consumă 
timpul cu analize pentru stabilirea 
devierilor. în loc să se ocupe de 
problemele majore ale producției. 
Cel mai grav ni se pare însă fap
tul că aceste diferențe au o in
fluență negativă asupra calității 
lucrărilor, în special la locuințe. 
Proiectantul, pentru a se încadra 
în prețul ferm, introduce în devi
ze materiale ieftine, dar care sînt 
necorespunzătoare actualelor ce
rințe de confort. Pe de altă parte, 
constructorul, pentru a se încadra 
în prețul ferm, recurge și el la în
locuirea unor materiale cu altele, 
de categorii inferioare.

Propuneri 
izvorîte 
din practica
Din cîte cunoaștem și de la con

structorii care lucrează în alte re
giuni. apare cît se poate de clar 
că actualele prețuri de deviz sînt 
departe de a stimula eforturile 
generale îndreptate spre ieftinirea 
și îmbunătățirea calității construc
țiilor în condițiile actuale, ele au 
devenit într-o «anumită măsură 
chiar o piedică în calea acestor 
eforturi. Dintr-o analiză făcută de 
trustul nostru s-au desprins cîteva 
păreri și concluzii. Credem că in
dicatoarele normelor de deviz tre
buie să fie actualizate, spre a re
flecta în mod realist prețurile 
existente pe plan republican la 
materiale, manoperă și utilaje. 
Față de prețurile republicane me
dii, stabilite prin noile indicatoare 
ale normativelor de deviz, ar fi 
bine să se prevadă pentru fiecare 
regiune coeficienți de corectare 
corespunzători condițiilor specifi
ce. Se desprinde și necesitatea ca 
proiectanții să precizeze în docu
mentație materiale din sursele cele 
mai apropiate și numai utilaje pe 
care constructorul le are în dota- 
ție sau sînt înscrise în planul de 
investiții. Este de dorit ca indem
nizația de șantier. în special pen
tru construcții de locuințe, să fie 
scoasă din cota „cheltuielilor ne
prevăzute" și să fie inclusă în de
viz pentru regiunile unde ea se 
plătește efectiv. în orice caz, pen
tru evitarea apariției unor diferențe, 
ar trebui ca orîce modificare a pre
turilor să fie imediat „prinsă" și în 
indicatoarele normelor de deviz.

Desigur, am făcut doar cîteva 
propuneri izvorite din practica 
nemijlocită a șantierelor trustului 
nostru. Cu siguranță, puncte de ve
dere, identice sau diferite, pot 
avea și conducătorii altor organi
zații de constructori. Examinarea 
acestor păreri și propuneri de către 
specialiștii din C.S.C.A.S., C.S.P și 
Ministerul Finanțelor ar crea un 
teren propice pentru ca, pe baza 
stabilirii la un nivel corespunză
tor a prețurilor de deviz, să se a- 
jungă mai repede la crearea con
dițiilor de a se renunța complet 
la dotațiile de la buget. Aceasta 
ar mări răspunderea constructori
lor pentru mai buna gospodărire 
a fondurilor materiale și bănești, 
ar stimula eforturile lor pentru 
îmbunătățirea activității economi- 
co-financiaie a șantierelor.

Emil HULUBEI 
inginer șef 
Gheorghe IONESCU 
director adjunct 
Trustul de construcții edilitara 
și hidrotehnice Constanța
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Să nu

PRIMĂVARĂ

Puncte de vedere

Obișnuit să-mi pun problema 
scrisului dramatic în termeni strict 
personali — de autor — mă văd 
silit prin slujba mea recentă de 
director de teatru să gîndesc asu
pra dramaturgiei originale oare
cum detașat, la rece, obiectiv.

într-un articol apărut acum cîtva 
timp în „Scînteia" sub titlul „Piesa 
originală", un regizor tînăr își 
mărturisea în fraze politicoase dar 
limpezi nemulțumirea pe care i-o 
provoacă peisajul actual al dra
maturgiei noastre. Sînt satisfăcut 
că în paginile aceluiași ziar pot 
sublinia și eu aspectul serios al 
problemei.

Am ajuns după douăzeci de ani 
de revoluție culturală la o suficien
tă maturitate pentru a nu ne com
place într-o stare de dulce euforie 
generată de rețetele grase ale 
unor piese slabe. Cînd avem un 
public care reacționează cu un 
gust și un discernămînt admirabil 
la Shakespeare, Brecht, O'Neill, 
Cehov, Miller sau Diirennmatt, nu 
ne este îngăduit să-1 oferim apro
ximații sub scuza că sînt „ale 
noastre'. Față de ceea ce a reali
zat arhitectura noastră în ansam
blul ei, față de valori ale literatu
rii, plasticii, muzicii contemporane 
și ale altor domenii ale culturii 
noastre, dramaturgia — artă prin 
excelență socială — a rămas și 
cantitativ și calitativ datoare pu
blicului.

Secondat altădată de o critică 
uneori tipicară, cusurgie, cîte un 
scriitor de teatru încerca să se 
autoliniștească oftînd : „Ah, dacă 
m-ar lăsa critica în pace 1' Avem 
acum o critică — dacă nu întot
deauna competentă — în orice 
caz atentă și animată de porniri 
constructive. Dar „opera’ nu apa
re. (Deși obișnuim să vorbim cu o 
dezinvoltură stupefiantă despre 
„operele" și „opera" noastră). Mai 
mult : dacă facem abstracție de 
tributul plătit didacticismului și 
schematismului, o bună parte din 
piesele noastre scrise mai înainte 
trăgeau mai greu la cîntar decît 
multe din piesele recente. Implica
țiile sociale. Istorice, ba și filozo
fice ale fabulei dramatice, chiar 
dacă erau uneori naive, dădeau 
pieselor o anumită gravitate, o a- 
numită seriozitate pe care unele 
din lucrările mai recente nu le au. 
Literatura dramatică din ultimii 
ani a cîștigat în firesc, în subtili
tate de exprimare, în verosimilita
te imediată, dar a pierdut în gra
vitate.

Știu că seriozitatea pedantă e 
ucigătoare și n-are nimic comun 
cu arta. Nu pledez, doamne fe
rește, pentru cursuri dramatizate 
de economie politică și materia
lism istoric. Susțin însă că încer
carea dramaturgilor de a construi 
un univers complex în jurul perso
nalelor lor trebuie să fie mai te
merară decît „analiza" unor dra- 
molete amoroase. Oroarea, moti
vată de altfel, de schematism și 
didacticism i-a aruncat pe unii 
dramaturgi în brațele unui verism 
mărunt plăcut nu numai unei a- 
numite categorii de public, așa 
cum se afirmă de obicei, ci care

ÎNTRECERE intre teatre

Horia LOVINESCU

Exigența este stimu- 
mai eficace.
să încurajăm pe toate

satisface mica doză de prost gust 
ce poate fi găsită chiar și la pu
blicul onorabil; verism lipsit de 
anvergură, înfățișînd o realitate 
castrată de semnificații, adică tri
vială și fără preț din punct de 
yedere artistic.

In dramă sau comedie, îndepăr
tarea de la ceea ce se ridică dea
supra faptului mărunt, anecdotic, 
constituie principala trăsătură ne
gativă a unor lucrări din drama
turgia noastră. Cîteodată ea îm
bracă aspecte mai subtile, meni
te să simuleze profunzimea. Dar 
firul tăiat în patru înseamnă doar 
împărțirea nimicului în patru iar 
tremoloul e o gargariseală care 
n-are nimic comun cu lirismul a- 
devărat. Oamenii de teatru — re
gizori, actori, directori, secretari 
literari — au datoria să se împo
trivească acestor fenomene de în
gustare șl anemiere a literaturii 
dramatice. Exigența este stimu
lentul cel

Trebuie 
căile dezvoltarea unei dramaturgii 
a adevărului și esențialului. Cu 
fapte diverse și surogate de viață 
nu poți depăși o literatură superfi
cială, convențională și, de ae să nu 
spunem — în pofida bunelor inten
ții — inutilă. Opera dramatică utilă 
socialismului eBte piesa artistică 
adevărată.

După părerea mea, noi, la teatre, 
trebuie să facem o prospeație mai 
atentă și mai răbdătoare în rîn
durile tineretului. Progresul dra
maturgiei noastre socialiste se va 
datora dramaturgilor pe care noi 
îi apropiem de teatru și îi lansăm. 
Reușitele scriitorilor mai în vîrstă 
pot însemna desigur îmbucurătoare 
izbînzi personale, dar afirmarea li
teraturii noastre dramatice noi pe 
planul culturii va fi într-o măsură 
însemnată opera generației tinere. 
Născută șl crescută în socialism, 
serioasă și liberă în gîndire, per
meabilă fără efort la suflul epocii, 
aceasta aduce o contribuție impor
tantă la înnoirea literaturii noastre 
dramatice pe care spoielile exte
rioare n-o pot împrospăta. Trebuie 
să ne deprindem cu ideea că cei 
ce ne urmează vor spune și mai 
bine decît noi. De aceea ridicările 
din umeri șl privirile încruntate ale 
unor teatre la adresa încercărilor 
lor — oricît ar fi ele de stîngace — 
n-au rost.

Interesul pentru experiment, care 
a început să caracterizeze viața 
teatrală din ultima stagiune, tre
buie hotărît îndreptat și în direcția 
dramaturgiei originale. Piesa scur
tă, pe care mai ales tinerii o culti
vă cu predilecție, trebuie să urce 
pe scenele noastre. Există de pe 
acum o literatură destul de bogată 
dar insuficient cunoscută de piese 
numite convențional „într-un act", 
care n-are nimic comun cu literatu
ra de acest fel stimulată de Casa 
creației populare și ignorată pe

Desen de LIGI A MACOVEI
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PE STAGIUNE}
bună dreptate de teatrul profesio- I 
nist. ■

Spectacolul „coupă", alcătuit din ■ 
piese scurte, și în general folosirea I 
intensivă a experimentului pentru ■ 
stimularea și promovarea încercă- ■ 
rilor lor (monolog, schiță dramatică | 
etc.), pot îmbunătăți substanțial, în ■ 
scurt timp, fizionomia dramaturgiei. 
Fără îndoială, nu vor mișuna capo
doperele dar se va auzi un sunet 
nou și se va crea un climat favora
bil dezvoltării unei literaturi pro
funde, moderne, socialiste.

îmi face plăcere să menționez 
aici cîteva nume care vor fi proba
bil cu această ocazie pentru pri
ma dată tipărite, deși pentru pose
sorii lor scrisul este o nevoie as
cuțită : Radu Dumitru, Leonida Teo- 
dorescu, Dorin Moga, alături de alți 
tineri, vor fi în stagiunea viitoare 
colaboratorii studioului Teatrului 
„Nottara" și nădăjduiesc că și ei și 
teatrul vor avea de cîștigat de pe 
urma acestei colaborări.

Un lucru mi se pare în adevăr 
limpede : în dezvoltarea dramatur
giei originale rolul teatrelor trebuie 
să devină mult mai activ, inițiativa 
lor — mult mai curajoasă și perse
verentă. Ce ar fi ca directorii de 
teatru să deschidă o întrecere sub 
lozinca : „UN DEBUT DE VALOARE 
PE STAGIUNE ?'

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

Ieri seara a avut loc la Teatrul de Operă și Balet premiera baletului 
„întoarcerea din adîncuri" de Mihail Jora. A dirijat Iosif Conta. Regia 
și coregrafia aparțin lui Olog Danovski, iar scenografia Oieitei Tuto- 
veanu. în roiurile principale au apărut Irinel Liciu, Gabriel Popescu și 
Valentina Massini. A recitat Dina Cocea. în fotografie : o scenă din 

spectacol

SCI NT E I A

Ancheta iTURNEELE
noastră

In întreaga țară, la orașe și sate, turneele teatrelor, filar
monicilor și ale altor ansambluri artistice sînt așteptate și 
întâmpinate cu deosebit interes și satisfacție de publicul larg. 
Oamenii muncii, a căror viață Culturală e tot mai bogată, sînt 
dornici să se instruiască, să-și dezvolte gustul estetic, să asiste 
la spectacole de bună calitate. Cum sînt satisfăcute aceste exi
gențe ? Iată mai jos cîteva aspecte.

se neglijeze 
| nici localitățile mici

Banat, Ma-

spune tov. 
de cultură 
primim cu

Instituțiile noastre de artă fruntașe au 
întreprins și întreprind turnee cu pro
ducțiile lor cele mai valoroase în dis
tribuțiile și decorurile de la București. 
Astfel, Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
a prezenfaf numeroase spectacole cu 
piesele „Moartea unui artist", „Adam și 
Eva”, „Nora", „O femeie cu bani" la 
Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, 
Arad, Sibiu, Brașov. Cu piesele „Casa 
inimilor sfărîmate", „Rinocerii", „Șeful 
sectorului suflete" și „Umbra”, Teatrul 
de Comedie a vizitat diferite localități 
din regiunile lași, Cluj, Crișana, Banat. 
După o scurtă „stagiune” la.Cluj, Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" prezintă acum 
piesa „Dragă mincinosule" înfr-un 
turneu care cuprinde localități din re
giunile Brașov, Hunedoara, 
ramureș.

— In regiunea noastră, 
Gh. Bofez de la Comitetul 
și artă al regiunii Bacău, 
regularitate vizita diferitelor teatre din 
țară ; ele sînt primite cu multă căldură 
în centrele muncitorești, cum sînt ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, Comăneșfi, 
Moinești, Piatra Neamț etc. Recent am 
avut ca oaspeți artiști din Capitală, din 
lași, Galați, Bîrlad și din alte localități. 
Teatrele de stat din regiune — cel din 
Bacău și cel din P. Neamț — prezintă 
la rîndul lor numeroase spectacole în 
turneu.

După cum ne informează tov. Gheor- 
ghe Pintilescu, secretarul Comitetului 
de cultură și artă al regiunii Suceava, 
în rîndurile spectatorilor vin adesea co
lectivele Teatrului Muncitoresc C.F.R., 
Teatrului Național din lași, Teatrului de 
Stat din Bacău, orchestra populară „Doi
na Moldovei" din lași. Dar dacă orașele 
Suceava, Botoșani și Vatra Dornei se 
bucură de atenție, multe turnee oco
lesc localități mai mici, cum ar fi 
Săveni (centru de raion înzestrat cu o 
bună sală de spectacole), centrele 
muncitorești Moldovița, Falcău, Frasin 
și altele. Tov. Dumitru Fălticeanu, se
cretarul Comitetului pentru cultură și 
artă Dobrogea, e de părere că 
O.S.T.A. ar trebui să programeze 
spectacole nu numai pe litoral, dar 
și în regiune, mai ales în reședințele 
de raion. Sînt ocolite localități ca Ba
badag, Hîrșova, Sulina, Isaccea, unde 
casele de cultură oferă bune condiții 
de prezentare a spectacolelor. Tot atît 
de adevărat este însă că organele lo
cale n-ar trebui să aștepte numai 
inițiativele de la centru, ar trebui 
să asigure un mai mare număr de 
turnee ale formațiilor locale în 
orașele și satele rar vizitate pină 
acum. Mai mulți petroliști din schela 
de extracție Ciurești-Argeș, unde lu
crează cîteva mii de oameni cu fami
liile lor, arată că în mijlocul lor nu au 
apărut niciodată orchestra „Doina Ar
geșului" sau Teatrul din Pitești. „E drept 
că nu avem o sală corespunzătoare. 
Dar în lunile de vară putem amenaja 
o scenă în aer liber, care să le per
mită să joace și să cînte și pentru noi". 
Gh. Mărășteanu, Gh. Sandu, Ștefan 
Abraham, tineri muncitori la C.I.L. Gă- 
lăuțașl, ar dori ca localitatea lor să fie 
vizitată mai des de formații ale teatru
lui, filarmonicii și ansamblului de cîn- 
tece și dansuri din Tg. Mureș. „Turnee 
se fac mai ales în apropierea orașului 
Tg. Mureș sau a centrelor de raion, 
spune tov. Carol Vermeșer, șeful secto
rului I de producție din mina Bălan. 
La noi, la „periferie", aceste formații 
nu vin cu lunile, deși avem o casă de 
cultură modernă și un public foarte pri
mitor".

Se întîmplă adesea ca itinerarele 
fixate de O.S.T.A. să nu fie res
pectate. Orchestra de muzică populară

spectatori din diverse 
țării cer cu insistență 
turnee ale formațiilor

directorul teatrului de 
localitate. Am fi bucuroși ca 
din București, lași, Cluj să 
din cînd în cînd spectacole 
nostru". Unii cititori ai 

nostru își exprimă părerea
de Operă și Balet din 

dispunînd de un 
personal, nu în întregime

din Bîrlad, înfreprinzînd un turneu în 
regiunea Bacău, a vîndut bilete într-o 
serie de localități, unde însă nu a mai 
avut timp să-și prezinte programul, de
oarece n-a 
țială. Aceasta 
nemulțumiri.

Numeroși 
colțuri ale 
mai multe 
muzicale, de operă, operetă, mu
zică ușoară. „Băcăuanii sînt mari 
amafori de operă, ne spune tov. Con
stantin Ghica, 
sfat din 
Operele 
prezinte 
în orașul 
rului 
Teatrul 
București, 
meros 
utilizat în spectacolele curente, ar 
putea organiza mai des formații 
restrinse care să se deplaseze 
țară.

>*♦*♦*♦*♦•♦

respectat planificarea ini- 
a creat, în mod firesc,

zia-
că

nu-

in

anchetei noas-

Provincia nu acordă 
dispensă de calitate

Solicitat să răspundă 
fre, tov. Stelian Vasilescu din Oradea 
și-a exprimat satisfacția pentru nivelul 
artistic al spectacolelor prezentate în 
turneu de Teatrul de Comedie („Ce
lebrul 702"), Teatrul Național din 
București („Moartea unui artist"), de 
Teatrul „C. I. Nottara" sau Teatrul de 
stat din Tg. Mureș. Tov. Gh. Botez din 
Bacău are cuvinte bune pentru spec
tacolul Teatrului Național din lași cu 
„Ochiul babei" și pentru „Se caută 
un mincinos" în interpretarea Teatrului 
de stat din Galați ; fot d-sa ne spune 
însă că Teatrul de estradă din Ploiești 
a fost recent în turneu cu o foarte 
slabă „Revistă a concertelor". Desi
gur, gusturile și părerile asupra unui 
program artistic pot fi împărțite, su
biective, lată însă că de același spec
tacol s-au declarat nemulțumiți și spec
tatorii din Oltenia, după cum ne comu
nică tov. Ștefan Balint, de la Comitetul 
regional pentru cultură și artă, iar 
profesorul Tudor Diaconu din Pitești 
critică de asemenea estrada ploieștea- 
nă. în ianuarie a.c. Taraful Gorjului și 
o formație de circ, condusă de Toma 
Nesterov, au venit în turneu în Valea 
Jiului cu numere vechi, pe care le mai 
prezentaseră acelorași spectatori. (Se
cretarul comitetului de cultură și artă 
Petroșeni nu știe precis dacă și cine 
a autorizat turneul lui Nesterov). To
varășului Dumitru Patru, îndrumător ar
tistic la Casa de cultură raională 
Reghin, i-au plăcut» programele prezen
tate de ansamblul dobrogean „Brîule- 
țul“, de ansamblul „Cindrelul" din Si
biu ; d-sa afirmă însă că Teatrul de 
estradă din Brașov a venit cu un spec
tacol de calitate scăzută — „Vă place 
muzica V — anunțat prin afișe țipă
toare, de prost gust : „Un grandios 
spectacol de muzică ușoară” ; „Senza
ție, hally-gally, twist etc.". Evident, 
afișele urmăreau să ia ochii oamenilor.

Mulți cititori ne sesizează că 
turneele unor formații bucurește- 
ne au un aspect improvizat, spec
tacolele fiind degradate față de 
nivelul Ia care au fost prezentate 
în Capitală. „Sub egida O.S.T.A. — 
ne spune tov. Emanoil Enghel din 
Oradea — a avut loc un concert de 
muzică ușoară cu concursul cîntărețului 
argentinean Teddy Martino, In compa
nia unui sextet instrumental condus de 
Alexandru Imre. Solistul nerezistînd la 
întreg programul, unii din orchestranți 
au încercat să-l ajute și cu... vocea. La 
București însă, alături de cîntărețul 
argentinean mai apăruseră încă 5—6 
soliști vocali cunoscuți. De ce nu s-au 
asigurat condiții similare 
ele?"

și în provin-

’♦*♦*♦*♦*•’

Gazde neospitaliere
Organizatorii turneelor au Insă și ei 

uneori nemulțumiri justificate. Tov. 
Alex. Zavidei, de la Teatrul de Come
die, arată că adeseori comitetele de 
cultură și artă regionale, raionale 
și orășenești, precum și conduce
rile oaselor raionale de cultură

Scrisori de la cititori

STATUETELE DE INTERIOR
ca de 
orașele 
număr 
muncii

Și în Reșița, 
altfel în toate 
țării, un mare 
de oameni ai 
s-au mutat în case noi.
Este un lucru obișnuit 
să-i întâlnești pe noii 
locatari, dar nu numai 
pe ei, în magazine ale- 
gîndu-și mobilele, co
voarele, perdelele, care 
vor înfrumuseța inte
rioarele, făcîndu-le cît 
mai confortabile, cît 
mai plăcute ochiului 
Mulți își cumpără 
blouri, bibelouri, 
biecte de artizanat, 
tîlnesc tot mai des 
varăși de muncă 

ta- 
o- 

în- 
: to- 
pre-

se dezinteresează de popularizarea 
turneelor programate. „La Tulcea, 
Victoria, Sebeș Alba, Alba lulia am fost 
sprijiniți. In schimb, la Babadag, Văleni, 
popularizarea era inexistentă, iar la Cîm- 
pina organele locale ne-au spus că afi
șele... au fost luate de ploaie. Din Hu
nedoara vin mereu cereri de spectacole 
(lucru desigur ușor de înțeles). Dar cînd 
Teatrul de Comedie a ajuns acolo, deși 
turneul era anunțat de multă vreme, în 
sală nu erau decît o sută de oameni. 
Cauza a fost, evident, slaba popularizare 
a spectacolului în oraș“. Tov. Șt. Rado
vici de la Teatrul Nottara arată că 
turneul teatrului s-a bucurat de mult 
succes în Tg. Mureș, de pildă, unde a 
fost larg popularizat, pe cînd la Fă
găraș, preocuparea organelor locale 
fiind slabă, biletele au fost plasate cu 
greutate. „N-am putut prezenta un spec
tacol la Sibiu — ne spune tov. Ion Vlad 
de la Teatrul satiric-muzical C. Tănase 
— pentru că, deși aveam aprobarea co
mitetului regional de cultură și artă, con
ducerea cinematografului „Independen
ța" a refuzat să ne închirieze sala".

Din partea unui mare număr de acti
viști culturali primim sugestia să se ’ 
înființeze oficii regionale ale 
O.S.T.A., menite să asigure o mai 
bună organizare a turneelor în re
giuni și în același timp să depis
teze și să combată 
spectacolele de prost 
prin încălcarea legii și 
tatorilor.

„șușanelele", 
gust încropite 
înșelarea spec-

ne-au fluierat, 
câ pleacâ tre-

— Ce noroc că 
Ml-am adus aminte 
nul 1...

Desen de EUGEN TARU

wO
„Șușanelele'* 
nu au ce căuta 
în viața artistică

Primim ta redacfie numeroase scrisori 
prin care cetățenii protestează împotriva 
comportării neartistice a unor „ca
pete de afiș“ care vin în provincie 
cu programe alcătuite Ia repezea
lă, cu poante vechi, cu numere 
nefinisate și care, plecînd cu buzu
narele ceva mai pline, lasă în schimb 
în urma lor o foarte proastă impresie. 
Cu atît mai grav este faptul că unele 
organe locale își dau asentimentul 
la organizarea acestor „șușanele“. 
Astfel, directorul Casei de cultură Med
gidia, Gh. Pîndichi, a facilitat șușaneaua 
organizată de Virgil Vasilescu din 
București cu bilete tipărite ilegal la 
Giurgiu și cu afișe în fruntea cărora 
figura numele cîntărețului Luigi lonescu. 
(Același V. Vasilescu, organizînd recent 
un turneu al lui losefini în regiunea 
Pitești, a vîndut bilete nevizate și ne
numerotate la prețul de 6 lei, în loc 
de 3—5 lei 
zate). Stroie 
de cultură și 

oara erau sumele autori- 
lon, secretarul Comitetului 
artă Buzău, a avut un rol

Instituțiile noastre artistice din Capitală și provincie, precum și Ofi
ciul de stat pentru organizarea turneelor artistice pot manifesta mai 
multă inițiativă pentru înmulțirea turneelor și pentru fixarea echitabilă 
a itinerariiîor, astfel încît să fie cuprinse chiar și localitățile cele mai 
îndepărtate. Asigurarea unei înalte calități artistice trebuie să fie în per
manență o preocupare de frunte a O.S.T.A., a organelor locale, a condu
cerii teatrelor, ansamblurilor muzicale și coregrafice etc. Pentru orice 
colectiv artistic, fie că își prezintă spectacolul la sediu sau în deplasare, 
e o chestiune de onoare să-și păzească bunul renume, să-și cîștige aplau
zele și stima tuturor spectatorilor.

Anchetă întreprinsă de : I. CIUCHI,
R. CONSTANTINESCU, Gh. BALTA,
H. GROSU, L. DEAKI, Gh. CIRSTEA

ocupați să-și împodo
bească rafturile biblio
tecii, masa de lucru cit 
creații autentice de 
artă sculpturală. In 
discuții se exprimă însă 
deseori regretul de a 
nu fi găsit în magazi
nele de artă ale Fon
dului Plastic busturi 
reprezentând pe Emi- 
nescu, Enescu, Beetho
ven, Dante, Goethe, 
Pușlcin și pe alți mari 
oameni de cultură, re
ducții de mici dimensi
uni după lucrări cu
noscute ale unor sculp
tori români și străini. 
Nu înțeleg de ce atelie-

rele Fondului Plastic 
nu produc asemenea 
lucrări.

Ing. S. GHERGUȚA 
Reșița

Nota redacției. înte- 
resîndu-ne în ce mă
sură Fondul Plastic se 
preocupă de această 
problemă, am aflat că, 
în anii trecuți, statuete 
cum sînt cele solicitate 
in scrisoarea de mai sus 
au fost produse și puse 
în vînzare. Din consta
tările noastre, însă, re
iese că sortimentul a- 
flat în magazine în ul-

activ în inițierea unui așa-zis concert 
intitulat „Carnaval 65“ la care partici
pau Mia Braia și Vasile Tomaziani în 
tipografiile din Buzău și Rm. Sărat 'au 
fost tipărite ilegal 800 de afișe și 6 țju 
de bilete. „In vara trecută — ne spune 
tov. Gh. Botez de la Comitetul pentru 
cultură și artă al regiunii Bacău — clu
bul „Dinamo" din Bacău, pentru a acțjj- 
na fonduri, a adus un grup de artiști 
printre care Mircea Crișan, Luigi lo
nescu, care au alcătuit ad-hoc un pro
gram intitulat „11 metri la concert", 
pe care l-au prezentat fără aprobarea 
noastră". Tot în vara trecută, Benone 
Sinulescu a luat parte la o șușanea or
ganizată la Casa de cultură Pătîrlagele 
iar de curînd Soma Cruceru a partici
pat la o șușanea sub. „egida" Casei 
raionale de cultură din Titu. Cîntărețul 
Valentin Baciu de la Teatrul „C. Tăna- 
se”, împreună cu un grup de inter
pret'!, a prezentat două spectacole im
provizate la Institutul de Mine din Pe- 
troșeni, pe baza unei simple înțelegeri 
„amicale" cu secretarul comitetului 
U.T.M. din acest institut. E oare de 
mirare că asemenea spectacole se 
prezintă sub orice critică și stlr- 
nesc dezaprobarea publicului ?

Cum arată de obicei o reprezen- 
tație-șușanea î S-o reconstituim după 
descrierea mai multor spectatori. 
Un program compus la întîmplare din 
„ce-și aduce aminte" fiecare interpret, 
fără decoruri, una sau două „vedete" 
care repetă pentru a nu știu cîta oară, 
în plictiseală și grabă, șlagăre stră
vechi sau glume uzate, cu parteneri 
care adesea nici nu au calificare artis
tică și se scălămbăie penibil, o or
chestră descompletată, în costume de 
stradă...

Am fost nevoiți să amintim mai sus 
numele unor artiști valoroși, apreciați 
pentru talentul lor. E regretabil că 
ei — și alții — se lasă atrași în 
astfel de „șușanele" care nu fac 
decît să umbrească prestigiul pe 
care și l-au cîștigat.

Este timpul ca plaga rușinoasă 
a șușanelelor să fie eliminată 
pentru totdeauna din viața noas
tră artistică. Instituțiile teatrale și 
muzicale nu au de ce să manifeste 
înțelegere și toleranță față de 
„șușaniști", ele trebuie să interzi
că în mod categoric artiștilor lor 
să ia parte la asemenea „activi
tăți" care le strică reputația și 
compromit și colectivul pe care-1 
reprezintă.

O.S.T.A. are datoria să fie mult 
mai exigentă față de orice turneu 
întreprins sub egida sa, să verifice 
atent repertoriul și pregătirea ar
tistică a întregului program, să nu 
facă nici o concesie în privința 
calității.

La rîndul lor, organele locale, 
comitetele de cultură și artă tre
buie să se simtă răspunzătoare 
pentru întreaga activitate artistică 
desfășurată pe teritoriul lor, să 
intervină activ ori de cîte ori au 
loc manifestări de prost gust 
(chiar „cu autorizație"), să ia mă
suri severe pentru stîrpirea așa- 
ziselor „trupe de varietăți" fanto
mă, care străbat deseori ilegal orașe 
și safe, băfîndu-și joc de public, în- 
șelînd buna credință a spectatorilor. 
Trebuie trași Ia răspundere cu 
toată seriozitatea acei activiști 
culturali care îngăduie desfășura
rea „șușanelelor" sau chiar se pre
tează să se asocieze cu profitorii 
acestora.

Pe lîncjă artiști cunoscuți, membri ai 
colectivelor teatrale și muzicale, la 
turneele desfășurate în regiuni iau'parte 
uneori și grupuri de „artiști liber-profe- 
sioniști atestați de Comitetul pentru 
Cultură și Artă. Multe dintre progra
mele pe care ei le prezintă sînt sărace 
în conținut, interpretate la un nivel ar
tistic extrem de scăzut. In această 
privință poartă o răspundere, fără 
îndoială, și acele comitete regio
nale de cultură și artă care apro
bă, parcă cu ochii închiși, astfel 
de programe. Dar chestiunea mai 
are un aspect: la ce te poți aștep
ta din partea unor interprcți care 
au primit certificat de artiști „de 
categoria a 5-a ?“ N-ar fi cazul, 
oare, ca în acordarea atestatelor 
să se dea dovadă de o exigență 
sporită ?

timii ani nu era de 
natură să stimuleze pe 
cumpărători. în locul - 
unor lucrări inexpresiZ 
ve, „de serie", credem 
că ar putea fi realizate 
reproduceri artistice 
după opere de valoare 
ale sculpturii noastre, 
cum ar fi, de pildă, por
tretul lui Luchian și 
Beethoven de D. Pa- 
ciurea, Michelangelo, de 
C. Medrea, Dante, Emi- 
nescu, N. lorga, de O. 
Han, Bălcescu și G. E- 
nescu, de Gh. Anghel, 
Luchian de I. Vlad, G. 
Coșbuc de I. Vlasiu.
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SOSIREA MINISTRULUI 
AD-INTERIM AL AFACERILOR 

EXTERNE AL R. P. POLONE

mai Gogu Rădulescu,

Pe aeroport „Avîasanul . A caz urgentfost adus un

SE RESPINGE

LA CONSILIUL 
MINIȘTRI

PRIMIRI
DE

______

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Miercuri 12 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, a primit în 
audiență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Austriei la București, dr. Johann 
Manz.

Piața comună
în fața unor noi dificultăți

★
Miercuri 12 mai Gheorghe Rădoi, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, a primit în 
audiență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Austriei la București, dr. Johann 
Manz.

Astăzi se deschide la Bruxelles o nouă sesiune a Consiliu
lui ministerial al Pieței comune. Printre altele, va fi dezbă
tut proiectul Comisiei C.E.E. referitor la crearea unui buget 
comun privind finanțarea agriculturii celor șase țări membre 
ale Comunității economice europene (C.E.E.), propunere viu 
contestată de Franța, pe motiv că aplicarea ei ar constitui 
o atingere a principiului suveranității. Cu acest prilej, presa 
străină discută atmosfera care domnește în genere în Piața 
comună. Iată mai jos cîteva 
occidentale.

extrase din paginile ziarelor

La 12 mai a sosit la Bucu
rești Marian Naszkowski, ministru 
ad-interim al afacerilor externe al 
R. P. Polone, însoțit de funcționari 
superiori din ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, Ma
rian Naszkowski a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Române și de 
funcționari superiori din ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Române. 
Au fost de față Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și membrii ambasadei.

O MISIUNE ECONOMICA 
ITALIANĂ A SOSIT ÎN CAPITALĂ

FOTBAL

Dupd meciurile de ieri

în Capitală a sosit o misiune eco
nomică italiană, al cărei președinte 
este deputatul Vincenzo Russo. Din 
misiune fac parte reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Institutului de Comerț Exterior al 
Italiei, oameni de afaceri, industriași 
și economiști. La sosire a fost de 
față Niccolo 
rui Italiei la 
ai ambasadei.

Selecționabiliî mai au mult de lucru

Moscato, ambasado- 
București, și membri

★
Vicepreședintele Consiliului Supe

rior al Agriculturii, Nicolae Ionescu, 
și Marin Capisizu, directorul trustu
lui Gostat Timișoara, au plecat în 
R.S.F. Iugoslavia, unde vor vizita 
Tîrgul internațional de la Novi Sad.

(Agerpres)

Pronoexpres
La tragerea specială Pronoexpres

19, din 12 mai 1965, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită i 25 31 3 46 34 
22 — 43 2 ; Extragerea suplimentară I:

27 11 23 15 49 44 2 j Extragerea su
plimentară H : 35 22 28 7 16 46 36.

Fond de premii : 1584 319 lei, din
care report la categoria I 11087 lei.

nr. 
din

Stadionul Giulești — devenit, din 
cauza ploii, gazdă de ultim moment 
a cuplajului internațional de fotbal 
programat inițial pe stadionul „23 
August" — a fost ieri plin pînă la 
refuz. Meciurile stîrneau interes : 
două formații reprezentative ale 
fotbalului nostru (de seniori și de 
tineret) susțineau meciuri de veri
ficare în compania unor echipe de 
peste hotare — Borussia Neunkir
chen (R.F.G.) și Wismut Aue (R.D.G.).

Deschiderea cuplajului au furni- 
zat-o echipa de tineret și Wismut 
Aue. în general, jocul a avut un ritm 
susținut. Tinerii noștri fotbaliști au 
dominat majoritatea timpului și au 
cîștigat cu 4—3. Oaspeții, conduși la 
mijlocul reprizei a doua cu 3—1, au 
reușit să egaleze. Spre sfîrșitul me
ciului însă — la cîteva minute după 
ce ratase, șutînd afară, un 11 m — 
Sorin Avram înscrie golul victorios. 
Deși învingători, tinerii noștri fot
baliști n-au lăsat o impresie prea 
bună. Atacurile lor, vioaie într-ade
văr, au purtat adesea amprenta în- 
tîmplării, înaintașii descurcîndu-se 
cu greu în fața porții adverse. Dese
ori, Voineâ și mai ales Goran au 
greșit sau au întîrziat pasele și șu
turile la poartă. Nici apărarea nu 
s-a dovedit prea sigură. Oaspeții au 
înscris golurile din repriza a doua

al apărătorilor 
lui Andrei.
— care a termi-

înscrierea ultimului gol al echipei noastre de tineret

SICILIA
așa cum 
este

(Urmare din pag. I-a)

îmi amintesc că Francesco de 
Modica, primarul unei comune nu 
prea mari, Plana d'Albanesi, pe care 
l-am cunoscut în drum spre Valea 
Belice, povestea că, în urmă cu dot
trel ani, cîțiva locuitori au fost gă
siți uciși. Ei încercaseră să înlătu
re stăvilarul care oprea apa. Iar stă- 
yilarul aparținea unui moșier.

Cu ani în urmă a stîrnit o mare 
vîlvă în întreaga Italie acțiunea 
locuitorilor din Roccamena, în frun
tea cărora s-a aflat cunoscutul scrii
tor Danilo Doici. Ei au cerut con
struirea unui dig, cu scopul de a 
atrage atenția autorităților asupra 
grav 'i situații în care se află țăra
nii Sf.raci, iar pe de altă parte, asu
pra șomajului și mizeriei.

Construirea digului, au spus ei, ar 
Ha de lucru la multe persoane și 
ar fertiliza o mare întindere de pă
mînt. Dar forțele oculte ale Mafiei, 
care controlează și speculează dis
tribuirea apei, s-au opus și cererea 
țăranilor a rămas nesatisfăcută. Re
cent, în luna martie, țăranii din 
Roccamena și din alte comune ve
cine, în frunte cu același Danilo 
Doici, și-au repetat cererea, organi
zed de-a lungul întregii văi a rîu- 
lui Belice o săptămînă de doliu și 
protest.

Unul dintre participanții la ac-

țiuni, cu care am stat de vorbă, re
trăiește cu emoție fiecare zi : „Ploua, 
era frig șl noî toți, bărbați, femei și 
copil, dormeam pe pămînt. In jurul 
focurilor făcute pe cîmp stăteau îm
preună cu noi 
șantierele reunite 
Asta ne 
nii sînteți .ignoranți, ne-a spus un 
brigadier al carabinerllor. Nu înțe
leg de ce nu vă vedeți de trebuii". 
„Pentru noi, digul este viață, pîine, 
i-am răspuns. Dumneavoastră nu 
știți ce înseamnă să nu ai bucata 
de pîine pentru copii 7"

Am nimerit într-o seară într-un sat, 
nu departe de Aragona, în provin
cia Agrigento. Ulițe înguste, cățăra
te pe povîrnișuri, case mici, ca niște 
cuburi de piatră azvîrlite la întîm- 
plare de o mînă năstrușnică. Stăm 
în fața unei mici bodegi, împreună 
cu cîțiva săteni. Unul dintre ei po
vestește că are 7 copii. De altfel, 
pe insulă sînt socotiți vrednici de 
stimă numai capii de familie în casa 
cărora se aude aproape în iiecare 
an scîncetul unui nou născut.

11 întreb pe Natale cum reușește 
să se descurce.

— O, mamma mia (expresia a- 
ceasta este des folosită în conver
sație nu numai de către sudici). Am 
primit la reforma agrară din 1950 
un petic de pămînt. Dar mai am de 
plătit pentru el încă 15 ani de acum 
încolo. O viață de om. Eu și un fe
cior mai mare mai lucrăm și ca 
mezzadri (dijmași) pe pămîntul al
tuia și ce scoatem ca recoltă dăm 
40 la sută proprietarului.

— Și restul copiilor ce fac 7
Natale oftează, își mai răsucește 

dintr-o foaie de ziar* o țigară 
groasă cît degetul și-mi spune :

— Cinci fete stau aoasă. Sînt încă 
mici. Băiatul celălalt, care a împli
nit 14 ani, e la „padrone". Face de 
toate. Iar simbria pentru un an e de 
doi saci cu cartofi, un sac de grîu 
și 30 de mii de lire. Nimica toată, 
dar pentru casa noastră e mult cînd 
trebuie să mănînce atîtea guri.

Natale mă poftește la el. Casa, 
dacă poate ff numită astfel, e pe o 
coastă de deal. Intrăm. în încăpere 
e semiobscuritate, geamul cît palma

și muncitori de la 
din Palermo, 

îmbărbăta. „Voi țâra-

cu largul concurs 
noștri, inclusiv al

Lotul de seniori 
nat la egalitate (2—2) cu Borussia — 
a dat și mai puțină satisfacție. în- 
tîlnind, e drept, un adversar ho- 
tărît, cu o bună tehnică (dar, să nu 
uităm, aflat cam la coada clasamen
tului echipelor vest-germane), se- 
lecționabilii noștri au dovedit încă 
serioase carențe în pregătire și în 
orientarea jocului. Echipa a mers 
mai bine în prima repriză. Totuși, 
ineficacitatea a fost la fel de evi
dentă ca și în repriza secundă. Go
lul înscris de Ionescu a survenit la 
o greșeală a adversarului și nici go
lul marcat în penultimul minut de 
Georgescu printr-un șut spectacu
los nu poate fi trecut pe seama 
vreunei acțiuni clare a înaintării.

Dintre cei opt înaintași folosiți în 
partida de ieri, doar Pîrcălab și 
Sasu au dat satisfacție. Pe teren au 
fost încercate și două cupluri de 
mijlocași, dar nici unul n-a fost 
omogen, remarcîndu-se într-o oare
care măsură D. Popescu din primul 
cuplu și Ghergheli din cel de-al doi
lea. Este de semnalat totodată că 
în momentele cînd a fost supusă 
la o mai serioasă presiune (în re
priza a doua mai ales) apărarea 
s-a dovedit penetrabilă.

Iată deci destule motive să se a- 
precieze că selecționabiliî mai au 
mult de lucru pentru a se prezenta 
corespunzător în meciul de la 30 mai 
cu R. S. Cehoslovacă.

Ion DUMITRIU

In turneul balcanic

cez nu va da înapoi nici de la jertfi
rea, pe altarul politicii mondiale fran
ceze, a ceea ce a fost deja realizat. 
După ce a devenit clar că, o dată cu 
constituirea Pieței comune agrare, co
misia C.E.E. trebuia să primească îm
puterniciri mai mari, iar Parlamentul eu
ropean — prerogative mai largi, tde 
Gaulle nu se mai grăbește.

Aceste timpuri sînt, fără îndoială, 
cele mai proaste pentru C.E.E. — se 
arată în încheierea articolului. în 
mod evident, comunitatea se îndreaptă 
spre prima ei criză care-i amenință în
tr-adevăr existența".

«acordurile» de la 15 
repuse sub semnul 
lipsa unui acord între cei șase, pro
gresul Pieței comune riscă să fie 
blocat și ar fi de așteptat e bruscă 
întoarcere înapoi".

★
Un articol consacrat aceleiași pro

bleme de către ziarul „COMBAT" 
este intitulat: „C.E.E. se poticnește 
în fața proiectului de buget federal. 
Parisul respinge o știrbire a suve
ranității". In articol se spune: „O- 
poziția lui de Gaulle este, evident, 
de natură politică: se refuză un 
proiect care urmărește să clocească 
Europa federală". în încheiere se 
spune; „Piața comună se află la o 
cotitură periculoasă și nu este încă 
sigur că punctul de nereîntoarcere 
este atins".

decembrie sînt 
întrebării. în

ULTIMUL0 ȘTIRBIRE 
A SUVERANITĂȚII"
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scorul de I 
arul. Uni- I 

cui goi i-a marcau unarm constăn- ■ 
țean Kalo, în minutul 67. Bun ar- I 
bitrajul prestat de Ramis Prdija 8

In cîteva rînduri AMERICAN
a găzduit ieri 
Rapid—Steaua

• Sala Giulești 
masculin de volei 
drul campionatului republican. Voleiba
liștii feroviari au învins cu 3—0 (15—10; 
15—11; 15—5).

• Meciul retur Internazionale Milano— 
F.C. Liverpool, contînd pentru semifina
lele „Cupei campionilor europeni" 
fotbal, s-a terminat cu scorul de 3—0 
favoarea fotbaliștilor italieni.

O A 13-a etapă a turului ciclist 
Spaniei, desfășurată pe ruta Lerida-Sara- 
gossa (190 km), a fost cîștigată de spa
niolul Jose Colmenarejo cu timpul de 
5h 07’35”. In clasamentul general con
tinuă să conducă Rolf Wolfshohl (R.F. 
Germană), urmat de francezul Poulidot 
Ia 7'11”.

meciul 
din ca-

la 
în

al

• Maria Bueno (Brazilia) a clștigat pro
ba de simplu feminin din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis de la 
Roma. In finală ea a învins cu 6—1 > 
1—6 ; 6—2 pe Nanțy Richey (S.U.A.). 
Proba masculină a revenit australianului 
Mulligan, Învingător cu 1—6 i 6—4 ; 
6—3 ; 6—1 în fața spaniolului Santana. 
Mulligan a mai cîștigat această compe
tiție în 1963.

• Janusz Sidlo (Polonia) este primul 
sulițaș european care în acest sezon a 
trecut granița celor 80 de m. El a rea
lizat 81 m, iar Golgovski a aruncat din 
a doua încercare 79,15 m. Surprinzător 
de bun este rezultatul tînărului E. Bulia, 
care a aruncat la Varșovia 78,98 m, îm- 
bunătățindu-și recordul personal cu peste 
9 m.

Ebu (European Boxing Union) a sta- 
ca pentru desemnarea noului cam- 
european de box la categoria „mij- 

Benvenutti 
Întîlnirea ur-

billt 
pion 
locie" să se dispute meciul 
(Italia)—Molledo (Spania), 
mează să aibă loc pînă la 30 iunie. După 
cum se știe, fostul campion european, 
Laszlo Papp (R. P. Ungară), a cedat titlul 
fără luptă, nepierzînd nici un meci din 
cele 28 susținute ca profesionist.

• într-un meci amical de fotbal dispu
tat la Praga echipa locală Dukla a învins 
cu 3—2 (2—0) formația engleză Nort
hampton. Au marcat Smuda și Nedorost 
(2) respectiv Brown (2).

Farul—Spartak Plovdiv 1-0
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Ieri, în fața a peste 8 000 de 
spectatori, a avut loc pe stadionul 
din Constanța meciul retur de fot
bal dintre echipele Farul Constanța 
și Spartak Plovdiv (R. P. Bulgaria), 
din cadrul turneului balcanic. Jo
cul a fost de o factură tehnică me
diocră, la aceasta contribuind în

parte și starea proastă a terenului 
din cauza ploilor.

Partida s-a încheiat cu s
1—0 în favoarea echipei Farul. Uni
cul gol l-a marcat tînărul constăn-

,,O nouă furtună riscă să se abată 
asupra Comunității europene. Pentru 
a finanța ceea ce s-a promis agri
cultorilor", Hallstein și Comisia sa 
au propus o formulă care provoacă 
o opoziție hotărîtă, și anume din 
partea Franței. Potrivit soluției pre
conizate, ar urma ca, începînd de la 
1 iulie 1967, să intre, progresiv, în 
casa .de bani a. comunității totalita
tea taxelor vamale și a reținerilor 
operate de vameși la frontierele cu 
țările terțe. Ar fi vorba, în total, de 
aproximativ 2,3 miliarde dolari.

Cine va controla utilizarea aces
tor sume? Membrii Comisiei Hall
stein ar urma să stabilească un bu
get care să fie adoptat de Consiliul 
ministerial. în caz de dezacord in
tre miniștri, proiectul ar putea fi 
adoptat din oficiu, dacă Parlamen
tul european și Comisia sînt de a- 
cord. Această independență finan
ciară a instituțiilor europene, rela
tivă dar reală, care implică posibili
tatea de a trece peste Consiliul de 
miniștri cu concursul parlamentari
lor, în mare parte foarte europeni, 
nu pare să-l entuziasmeze deloc pe 
generalul de Gaulle. Amintiți-vă de 
atacul său la adresa celor ce ar dori 
ca Franța «să fie literalmente dizol
vată intr-o Europă numită integrată, 
care ar fi automat subordonată pro
tectorului de dincolo de Atlantic...»

«Cercurile informate» — preci
zează agenția France Presse, — sînt 
ostile «acestei bruște tendințe fede
raliste».

Lupta între Comisia C.E.E., hotă
rîtă să-și apere proiectul, și Franța, 
ai cărei reprezentanți consideră că 
membrii Comisiei au ambiții nemă
surate, va fi grea.

Va fi izolată Franța ? Jocurile 
încă nu sînt făcute, dar marile țări 
importatoare, Olanda și Germania, 
găsesc că modul de finanțare le este 
defavorabil, în timp ce Franța este 
marea beneficiară a peliticii agri
cole comune.

Reforma aceasta presupune acor
dul parlamentelor* naționale. Cele 
din Olanda și din Italia sînt hotă- 
rîte să-l refuze dacă nu va fi acor
dată o sporire substanțială a prero
gativelor Parlamentului european.

Dacă proiectul este respins, toate

TIMPURI PROASTE
PENTRU C.E.E.

de Art BUCHWALD

(R. P. Albania).

*) Anul trecut, la 15 decembrie, a 
fost adoptată hotărtrea de a se stabili 
un preț comun la cereale, tnceptnd din 
1967. Totodată s-a stabilit ca agricul
torii dezavantajați de acest preț să 
fie compensați dlntr-un fond creat cu 
participarea diferitelor state membre 
ale C.E.E.

„în cei șapte ani ai existenței sale, 
Comunitatea economică europeană a 
cunoscut și a biruit o serie de crize. 
De cîteva săptămîni, însă, C.E.E. trăieș
te doar din speranța generată de expe
riența trecută.

Ceea 
secințe, 
nesc să 
treptat, 
nu numai că a redus la zero participa
rea Franței la Pactul Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.), ci Franța este pe cale — 
după cum s-a exprimat zilele acestea 
fostul secretar general el N.A.T.O., Dirk 
Stikker — să reducă angajamentul său 
față de Organizația nord-atlantică la 
limita unei simple asocieri.

în decembrie anul trecut — după 
adoptarea hotărîrii care impune un 
mare efort financiar — o dată cu Lud
wig Erhard mulți alți oameni politici 
au sperat că jertfa adusă pe altarul 
prețului unic la cereale va fi compen
sată de concesii politice din partea 
Franței. Acum, însă, apare tot mai des, 
însoțită de raționamente îngrijorătoare, 
vechea formulare a generalului privind 
«Europa patriilor».

După cît se pare, factorii de răspun
dere din Europa (occidentală) s-au lă
sat ani de-a rîndul pradă iluziei că 
șeful statului francez nu privește chiar 
atît de serios această formulă, pe care 
și cei mai binevoitori comentatori a- 
proape că nu puteau s-o pună de a- 
cord cu actuala concepție despre C.E.E.

Trebuie să recunoaștem că politica 
de «independență» a Franței a atins 
abia recent un grad de consecvență pe 
care, pînă acum, nimeni nu-l bănuia. 
Limitele de oscilație, pe care generalul 
le-a trasat împuterniciților săi la masa 
tratativelor de le Bruxelles, par a fi 
epuizate. Mai mult încă, este justifi
cată îngrijorarea că șeful sfatului fran-

ce, de frica eventualelor con- 
capitalele europene nu îndrăz- 
mărturisească, devine totuși, 
realitate. Șeful statului francez

Glnd va fi scrisă istoria revolu
ției din Republica Dominicană s-ar 
putea să auziți despre un mare 
erou, tncă necunoscut, cu numele 
de Sidney. Nimeni nu cunoaște 
numele de familie al lui Sidney, 
dar Întregul curs al revoluției ar 
fi fost altul dacă nu exista el.

Sidney era un american venit 
să viziteze ca turist Santo Domin
go in momentul clnd au izbucnit 
luptele. După cum poate vă amin
tiți, președintele Johnson a trimis 
acolo infanteria marină pentru a-i 
apăra pe americanii ce ar fi putut 
fi răniți. Din păcate, evacuarea lor 
s-a desfășurat prea repede, așa in
cit, după 24 de ore, in oraș nu mai 
rămăsese picior de american in 
afară de Sidney al nostru. Glnd 
acesta s-a arătat pe chei pentru a 
ii Îmbarcat, el a fost oprit de un 
colonel din infanteria marină, care 
i s-a adresat astfel:

— Regret, sir, dar nu poți pleca.
— De ce f — a vrut să știe Sid

ney.
— Pentru eă noi am fost trimiși 

aici pentru a-i proteja pe ameri
cani și dumneata ești singurul a- 
merican care a mai rămas. Dacă 
părăsești țara, va trebui să ne re
tragem și noi.

— Puțin Îmi pasă, a spus Sidney. 
Eu vreau să plea acasă.

— Am ordin, sir, să te rețin 
aici. Noi am comis o greșeală eva- 
cuindu-i pe americani prea repede 
și acum avem nevoie de dumneata 
intr-0 măsură mai mare decît ai 
dumneata nevoie de noi.

— Asta nu mă interesează, a 
spus Sidney. Vreau să plec cu va
porul care este ancorai acolo.

Doi sergenți din infanteria ma
rină au luat poziție de tragere.

— Imposibil, Sidney, a răspuns 
colonelul. Dacă sosește comisia

abia lasă să se strecoare lumina. 
E aer stătut, greu. Nevasta, o fe
meie grasă, de o tăcere tristă, aduce 
o farfurioară ou cîteva măsline și 
niște mandarine. Se scuză. Altceva 
nu are. Fetele, dintre care cea mai 
mare să tot aibă 10 ani, sînt îmbră
cate în rochițe de stambă decolo
rate de atîta spălat iar în picioare 
nu au nimic. Sînt de vîrsta școlară 
trei dintre ele. Dar numai cea mai 
măricică învață.

Aflînd aă în sat nu e medic, întreb 
pe gazdă ce face cînd cineva din 
familie se îmbolnăvește. „Dacă a- 
vem bani mai mulți, mergem la A- 
grigento, la medic. Dacă nu, ne tă
măduiește cu leacurile lui don Gior
gio". Cuvintele acestea mi-au rea
dus în amintire scena din filmul lui 
de Sica „Medicul și vraciul". Și 
peisajul înconjurător și oamenii mi 
se păreau în seara caldă, siciliană 
desprinși din cadrele filmului.

Frumoasa adormită
se trezește greu

Printre locuitorii orașului Paler
mo are largă circulație un dicton : 
dacă există pe pămînt poluri geo
grafice — polul nord și polul sud — 
dacă se cunoaște polul inaccesibi- 
lității și polul magnetic, atunci de 
ce n-ar fi și un pol al frumuseții. 
Iar acesta este Palermo. într-adevăr, 
cînd vii dinspre mare și vezi bărci 
galbene, roșii sau albe, legănate de 
valuri de un albastru ireal, orașul 
ți se înfățișează în toată frumuse
țea lui. Vegheat parcă de Monte 
Pellegrino, portul cu zeci de nave 
ancorate la dane este o impună
toare poartă de intrare în orașul 
situat în Conca D’Oro (scoica de 
aur). Străzile sale sînt adevărate 
grădini, iar uriașii palmieri din fața 
gării centrale, ori de la Palazzo dei 
Normanni, te introduc în atmosfera 
atît de specifică sudului. în acest 
oraș-muzeu, cronologia veacurilor o 
simți la tot pasul. Amintirile din e- 
poca arabă și normandă, creațiile 
Renașterii și ale barocului se mate
rializează în minunate monumente

șl palate. La Palermo am trăit clipe 
de adîncă emoție, oprindu-mă în 
fața plăcii comemorative prinsă pe 
un zid de casă veche. Aici, în fostul 
hotel de pe via Butera nr. 24, ma
rele nostru Bălcescu, exilat departe 
de pămînturile românești, a închis 
ochii ou gîndul la țara sa, la po
porul său. Nu departe, în parcul plin 
de magnolii, se află și bustul de 
marmură al lui Bălcescu, într-o sim
bolică vecinătate cu Garibaldi.

Palermo nu cunoaște nici circula
ția amețitoare și nici freamătul 
străzilor Romei sau ale orașelor din 
nord. în pragul înserării, pe faleza 
de piatră se plimbă tineri cu chita
re, și melodioasele canțonete te 
îmbie la visare. Dar, asemeni mari
lor așezări Italiene, și Palermo pre
zintă aceleași contraste izbitoare. 
Căci dincolo de frumusețile sale tu
ristice, capitala Siciliei deține încă 
tristul record italian al cocioa
belor și al mortalității infanti
le. In blocurile frumoase din par
tea nouă a orașului există, ce-1 
drept, apartamente frumoase, pe 
străzi se văd mereu afișe care anun
ță „affidarsi"? (de închiriat), dar cos
tul ridicat al chiriei îi împiedică pe 
muncitori să găsească locuințe ome
nești. Ei stau la margine, în niște 
cocioabe. De altfel, la Palermo șo
majul a înregistrat creșteri mari în 
ultima perioadă. Anul trecut, șantie
rele navale reunite au redus drastic 
orarul de lucru pentru 1 000 de mun
citori, iar întreprinderile industriei 
electronice au procedat și ele la 
concedieri și reduceri ale săptămî- 
nii de muncă.

Intîlnire cu Mafia
o 

au 
Eram

...Era duminică dimineața. Pe 
strada din vecinătatea portului 
răsunat rafale de mitralieră, 
printre cetățenii din Luna Park, cînd
s-au auzit împușcăturile. Un cuvînt 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului, 
făcînd mulțimea să freamăte: „Ma
fia". Am pornit împreună cu un grup 
de oameni spre capătul străzii. Un 
cordon de carabineri oprise circula
ția. Pe caldarîm se vedea cadavrul 
unui bărbat. A doua zi, am citit în

„Giornale di Sicilia" că cel asasinat 
este unul dintre negustorii de vază 
din Palermo, o nouă victimă a Ma
fiei, deoarece a încercat să se o- 
pună concurenței făcute de negus
tori mafioți.

Spectrul Mafiei, deloc misterioasă 
sau de domeniul literaturii de aven
turi, întunecă șl astăzi cerul însorit 
al Siciliei. Membrii acestei organiza
ții nu sînt simpli bandiți. Ei sînt re
uniți într-o organizație teroristă cu 
vaste ramificații, care intervine activ 
nu numai în viața economică și so
cială a Italiei, dar șl în viața politi
că, iar influența Mafiei depășește 
fără îndoială cadrul strict al insu
lei. Comisia de anchetă parlamen
tară — antimafia, cum 1 se spune în 
Italia 
oreat sub presiunea forțelor progre
siste, 
lentă, după cum scriu Ziarele, și nu 
rareori lipsită de eficacitate. Cu pri
lejul vizitei făcute la Partinico, unul 
dintre localnici, Franco Alasia, îmi 
povestea că la ultimele alegeri a 
venit special din Statele Unite Frank 
Coppola născut la Partinico, membru 
de frunte al Mafiei, pentru a sprijini 
candidatura senatorului democrat- 
creștin Messeri. „El a fost primit în 
mica noastră gară în sunetele fan
farei de către notabilitățile orașului, 
în frunte cu parohul La Rocca. In 
timpul prezenței lui, Mafia s-a dedat 
la multe acțiuni. Locotenentul de 
carabineri Lancieri care știa despre 
aceste acțiuni a fost mutat peste 
noapte, tocmai cînd voia să înain
teze raportul său magistraturii". De 
altfel, însăși magistratura siciliană se 
declară neputincioasă în fața acțiu
nilor Mafiei. Procurorul din Trapani, 
Carlo Alberto Malizia, arăta că Ma
fia își extinde acțiunile în domeniul 
politic, intervenind în campaniile e- 
lectorale. Ea a avut o intervenție 
hotărîtoare la alegerea deputaților 
democrat-creștini Bassi, Sinesio, 
Ruffini—nepotul cardinalului Ruffini. 
La Castellammare, localnici mi-au 
arătat una dintre cele mai frumoa
se vile, ale cărei ziduri mai poartă 
urmele bombei cu plastic puse de 
Mafie la începutul acestui an. Clă
direa e distrusă.

■este un instrument de luptă,

dar activitatea sa este încă

— E proprietatea unui antreprenor 
care nu a vrut să colaboreze la con
strucția unor clădiri și drumuri cu 
alți antreprenori membri ai Mafiei, 
îmi explica Eusebio Girrone. Urmă
rile le vedeți.

— Și atentatorii nu se cunosc 7 
Eusebio zîmbește.
— Carabinerii i-au Identificat, de

sigur. Sînt Diego Plaja, șeful orga
nizației liberale din provincia Tra
pani, șl ginerele său, Magaddino. Au 
și fost arestați. Dar astăzi el se 
plimbă liberi, ca și cînd nu s-ar fl 
întîmplat nimic. Au protectori înalți.

Recent, săptămînalul „l’Espresso" 
a publicat un document secret al 
Comisiei parlamentare de anchetă 
din care apar numele prietenilor 
Mafiei. Articolul poartă titlul „Marii 
protectori". In arhivele Comisiei anti- 
mafia se află un document înscris 
la 22 martie 1963 la numărul 108. El 
conține un raport al locotenentului 
de carabineri Mario Malausa. Spi
cuim din raport :

„Francesco Greco, unul din mem
brii de vază ai bandei mafiote din 
Ciaculli, are prieteni la prefectură, 
la chestură și în multe alte orga
nizații statale; Baldasare Motlssi, 
conducător mafiot, este înscris la 
democrat-creștini și cu lista acesto
ra a fost ales consilier municipal la 
Palermo". Raportul înaintat de ofi
țerul de carabineri i-a fost fatal au
torului care a pierit, în condiții ră
mase încă nelămurite.

Astăzi, în Sicilia nu mai detună 
străvechea lupara (pușcă cu două 
țevi retezate și cu alice mari). I-au 
luat locul mitralierele și bombele cu 
plastic, iar capii mafioți nu mai stau 
hăituiți pe cărările caprelor. Se plim
bă la volanul elegantelor limuzine, 
fac afaceri în continuare. Căci, așa 
cum se arată și într-un document 
al comisiei antimafia, membrii a- 
cestei organizații s-au infiltrat la 
chesturi, în bănci, în consiliile co
munale și municipale, au ajuns a- 
genți electorali.

...Sicilia, cu bogățiile sale, cu oa
menii săi dîrji și harnici, cu tradi
țiile sale revoluționare, această fru
moasă adormită care se trezește cu 
greu din somnu-i secular începe să 
se miște. Bună dimineața, Sicilie...

O.S.A. și nu va găsi ameri
canii pentru a căror protecție am 
fost trimiși aici, ne vom găsi intr-o 
poziție foarte delicată. In ce te pri
vește, vei fi In deplină siguranță. 
Președintele Johnson 
tncă 10 000 de soldați 
proteja.

— Să mă protejeze
— Dq, sir, avem de 

ganizăm un perimetru 
in jurul persoanei dumitale pentru 
ca nimeni să nu se 
Te asigur că nu ți 
nimic rău.

Sidney și-a luat 
întors la hotel. A 
neața, a tost vizitat de generalul 
care comanda pe parașutiști.

— Te simți bine, Sidney?
— Da, O.K. Dar vreau să plec 

acasă.
— Ai puțintică răbdare și totul 

se va aranja.
tn timp ce stătea de vorbă eu 

generalul, pe balconul lui Sidney 
s-a instalat o mitralieră. Două 
tancuri erau postate in fața hote
lului, iar pe acoperișul lui a fost 
plasat un tun antiaerian.

— Pentru ce e nevoie de toate 
acestea ? — a vrut să știe Sidney.

— Pentru ca nimeni să nu se 
atingă de dumneata. Ești un om 
foarte prețios pentru noi.

— Bine, dar dacă sînt atlt de 
prețios, de ce naiba nu mă lăsați 
să plec de aici ?

— O să te lăsăm să pleci Îndată 
ce va fi cazul. Deocamdată, ești 
singurul •
pentru a 
tră aici.

— Nu-mi 
timp/ă ; tot ce știu este că mă ți
neți aici ca

— Sidney, ai auzit vreodată des
pre doctrina

— Da, mi
— Ei bine, ești parte integrantă 

din „Doctrina Monroe". Numele 
dumitale va intra in manualele de 
istorie, alături de Teddy Roosevelt 
și amiralul Dewey. Cind la școală 
profesorii ti vor întreba pe elevi 
cine a salvat Republica Dominica
nă de a deveni comunistă, copiii 
vor trebui să răspundă tn cor: 
Sidney.

tn momentul acela a sunat tele
fonul, Generalul a ridicat recep
torul.

— E președintele, Sidney. Do
rește să-ți vorbească.

— Da, sir, domnule președinte. 
Nu, mă simt foarte bine. Voi ră- 
mine aici cit timp veți dori să ră- 
min... Sînt măgulit să aud aceasta 
de la dvs $i dumneavoastră sin- 
teți un bun american.

(Din „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE").

mai trimite 
pentru a te

pe mine ? I 
gind să or- 
de 9 mile

poată apropia, 
se va intimpla

bagajul și s-a 
doua zi dimi-

motiv de ordin umanitar 
justifica prezenta noas-

dau seama ce se tn-

ostatic.

Monroe 1 
se pare că da.
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SE FESTE EOT ASE
Corespondență 

din Londra

MULTE CONTRADICȚII 
SI UN COMPROMIS I

începută în condifiile în care Statele 
Unite continuă acțiunile lor agresive în 
Vietnam și Republica Dominicană, sesiu
nea N.A.T.O., din capitala britanică, nu 
putea să nu fie legată, direct sau 
indirect, de aceste acfiuni. Din relatările 
agenfiilor de presă s-a aflat că în cuvîn- 
farea sa de mărfi, reprezentantul S.U.A., 
George Ball, a încercat din nou să justi
fice intervenfia Statelor Unite în Repu
blica Dominicană. Cît privește „proble
ma vietnameză", ea nu a fost abordată 
în esenfă decît miercuri la prînz, în șe
dință restrînsă cînd a luat cuvîntul secra- 
iarul de stat al S.U.A., Dean Rusk.

Reacfiile celorlalfi membri ai alianfei 
fafă de aceste acfiuni ale S.U.A., cel pu
țin deocamdată, pare că au rămas cele 
cunoscute,—de la sprijinul englez și vest- 
german, la „prudenfa" italiană și deza
probarea fă|ișă a Franfei.

în legătură cu aceste probleme, la 
Londra se fac simfite presiunile opiniei 
publice, care condamnă intervenfiile ar
mate americane. Dezbaterile care au 
avut loc mărfi în Camera Comune
lor sînt semnificative. Mai întîi, pri
mul ministru Wilson a declarat că a 
primit aproximativ 170 de rezolufii ale 
organizațiilor sindicale din fără, în care 
„se exprima cea mai mare îngrijorare în 
legătură cu evenimentele din Vietnam”, 
Pe de altă parte, tot în aceeași șe
dință, mai mulfi depufafi laburiști au 
condamnat intervenfia americană în Repu
blica Dominicană. „Dizlocarea de trupe 
în sprijinul unei junte militare fasciste a 
provocat consternare în Marea Britanie", 
• declarat Philip Noel Baker. John Endel- 
«on a cerut ca guvernul „să se disocieze 
de asemenea acfiuni americane în cadrul 
N.A.T.O. și în Consiliul de Securitate". 
Cînd ministrul de externe Michael Ste
wart a răspuns, solidarizîndu-se de fapt 
cu pozifia americană, de pe băncile de- 
pufafilor laburiști s-a strigat : „baliverne".

Ziarele și agenfiile de presă occidenta
le comentează pe larg acordul inter
venit în preziua deschiderii sesiunii între 
cele patru puteri occidentale, asupra de
clarației tripartite anglo-franco-americane 
în problema germană. Amintim că asu
pra acestei declarafii comune se duc de 
mai mult timp tratative la Washington in
tre ambasadorii puterilor occidentale. De
clarația urma să fie publicată în preajma 
Zilei Victoriei. Dar din cauza dezacordu
rilor ivite, în special între S.U.A. și Franfa, 
nu s-a putut ajunge la o formulă reciproc 
acceptabilă. Franfa a propus și a insistat 
să fie înserat în text că reglementarea 
problemei germane „ar corespunde inte
reselor tuturor popoarelor europene”. 
Cele cinci cuvinte au fost viu disputate, 
deoarece ele reflectă concepția franceză, 
prezentată de președintele De Gaulle la 4 
februarie, potrivit căreia solufionarea pro
blemei germane trebuie să fie sarcina 
popoarelor europene, din Apus și Răsă
rit, ceea ce implicit exclude rolul State
lor Unite, putere extraeuropeană. Repre
zentantul S.U.A. a refuzat să accepte for
mularea propusă de ambasadorul francez 
și a insistat să se sublinieze răspunderea 
celor patru mari puteri în problema ger
mană. Comentatorii arată că acum s-a 
realizat un compromis, în declarajie sta- 
bilindu-se afîf „răspunderea celor patru 
mari puteri", cît și „interesul deosebit ce-l 
prezintă pentru statele europene” regle
mentarea acestei probleme. Desigur că 
formula la care s-a ajuns este menită doar 
să camufleze confradicfiile care rămîn. 
Primele reacfii vest-germane au fost reci. 
Referindu-se la cercurile vest-germane 
din capitala britanică, France Presse re
levă că ele au primit acordul „cu un 
sentiment de satisfacfie, amestecată cu 
scepticism". La rîndul său, cotidianul din 
Hamburg, „Die Welt", scrie că „valoa
rea politică a declarației comune este 
redusă prin discufiile și dezacordurile 
care au precedat-o”.

Observatorii politici din Londra pun 
elaborarea compromisului pe seama do- 
rinfei de a se pregăti o atmosferă con
venabilă înaintea unor tratative impor
tante. Se subliniază că imediat după a- 
nunfarea vizitei pe care de Gaulle o va 
face la începutul lui iunie la Bonn, s-a 
anunțat că înainte cu cîteva zile de a- 
ceastă vizită, Erhard va sosi în S.U.A., 
unde va avea o întrevedere cu președin
tele Johnson.

Liviu RODESCU

LUPTELE DIN APROPIEREA
SAIGONULUI

ATENA încheierea 
întilnirii balcanice

o relatare a agenției

• Un puternic atac al patrioților • Au 
fost capturate mari cantități de armament

După cum s-a mai anunțat, trupele Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud au lansat in zorii zilei de marți puternice atacuri 
împotriva forțelor guvernamentale și celor americane, de la Phuoc Binh, 
precum și din localitatea Song Be, capitala provinciei Phuoc Long, si
tuată la 52 mile nord de Saigon. Redăm mai jos relatarea coresponden
tului agenției „France Presse", despre desfășurarea luptelor.

Atacul Vietcongului (forțele 
patriotice — n.r.), declanșat
marți dimineața spre orele 4 îm
potriva reședinței din Phuoc 
Binh și a lagărului militar de la 
Song Be, e considerat ca cel mai 
puternic atac declanșat de pa
triot! în ultima vreme. Phuoc 
Binh este așezat la începutul po
dișurilor din centrul Vietnamu
lui, unde se termină plantațiile 
de cauciuc din deltă. în partea 
nordică, el este mărginit de mari 
plantații sub acoperirea cărora 
partizanii au reușit să se apro
pie de oraș. Ei au capturat cinci 
mașini blindate pe oare le-au a- 
șezat în jurul pistei aerodromu
lui aflat la doi kilometri de oraș. 
Unități ale Frontului național de 
eliberare au ocupat clădiri ale 
reședinței districtului; mai mulți 
luptători au ajuns pînă în inte
riorul cantinei bazei americane.

Cei cinci americani uciși și 11 
răniți au fost atinși de tirul mor- 
tierelor și al armelor automate. 
Focul a fost declanșat șl împotri
va lagărului de forțe speciale a- 
mericane.

Este pentru prima oară cînd o 
reședință de provincie cade în 
mîna unităților de partizani, care 
au menținut controlul asupra o- 
rașului timp de șapte ore.

Ofensiva forțelor patriotice de 
la Phuoc Binh și Song Be a fost 
precedată de ciocniri violente 
oare au avut loc duminică la 
Binh Xumng situat la 40 km 
nord-est de Saigon. Au fost în
registrați peste 100 de morți și

Aviația americană 
a bombardat regiuni populate 
ale R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de informații anunță că 
la 11 mai, avioane de luptă aparți- 
nînd S.U.A. și Vietnamului de sud 
au bombardat și mitraliat regiuni 
populate situate de-a lungul șosele
lor din nord-vestul și sudul pro
vinciei Thanh Hoa, provinciile Nghe 
An și Quang Binh, precum și insu
lele Con Co și Hon Mat.

Misiunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest în legătură cu noile 
atacuri.

Populația capitalei dominicane îi aclamă pe colonelul Francisco Caamano, președintele provizoriu al repu
blicii (Telefoto Agerpres)

France Presse

dispăruți. Numărul răniților se 
ridică la 78; forțele guvernamen
tale au pierdut cantități conside
rabile de armament și echipa
ment. Din greșeală „Skyraider”- 
urile aviației sud-vietnameze au 
lansat obuze asupra propriilor 
lor trupe. Cînd forțele guverna
mentale se pregăteau să-și a- 
bandoneze pozițiile, partizanii 
au avut timp să plaseze pe dru
mul de retragere cuiburi de mi
traliere. A fost deci ușor pen
tru ei să deschidă focul asu
pra unităților ce se retrăgeau în 
dezordine, pe un teren deschis 
de orezării secate. înspăimîntați 
soldați! armatei guvernamentale 
au abandonat 124 arme, dintre 
care 12 mitraliere și numeroase 
mortiere.

★
SAIGON 12 (Agerpres). — Co

respondentul agenției Associated 
Press anunță din Da Nang că în 
Vietnamul de sud a fost debarcat 
cel de-al 7-lea batalion de puș
cași marini americani cu un e- 
fectiv de 1 400 oameni și apro
ximativ 1000 de parașutiști a- 
mericani care urmează să fie tri
miși la baza aeriană de la Bien 
Hoa.

Santo Domingo Numeroase incidente
intre insurgenți și trupele S.U.A.
Situația politica rămine neclara

SANTO DOMINGO 12 (Agerpres). 
— Agenția U.P.I. informează că în 
„coridorul american" din Santo Do
mingo au fost aduse miercuri noi 
trupe americane pentru a înlocui pe 
cele aflate în ultimele zile sub focu
rile sporadice ale insurgenților. Ci
tind surse militare americane, agen
ția menționează că în cursul ultime
lor 24 de ore s-au produs 17 inci
dente între insurgenți și trupele in- 
tervenționiste. Intr-unui din inciden
te un grup de 20 insurgenți au des
chis foc asupra unei companii de 
pușcași americani care încerca să se 
strecoare în regiunea controlată de 
insurgenți. Nu s-au semnalat însă 
noi victime.

Situația politică din Santo Domin
go rămîne încă neclară. Nici după 
convorbirile „exploratorii" pe care 
trimisul special al președintelui 
Johnson, ambasadorul John Bartlow

ATENA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Miercuri au luat sfîrșit la Ate
na lucrările reprezentanților comi
tetelor de colaborare balcanică. 
După deschiderea lucrărilor,' Pericle 
Arghiropoulos, fost ministru de ex
terne al Greciei, a evocat memoria 
defunctului președinte al Consiliu
lui de Stat al R. P. Române, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In continuare au fost discutate 
probleme legate de dezvoltarea tu
rismului în țările balcanice.

Marți după-amiază, delegații la 
întîlnirea comitetelor de colaborare 
balcanică au discutat probleme ale 
relațiilor comerciale și culturale 
dintre statele balcanice. Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R. P. Române, 
a subliniat în cuvîntul său creșterea 
în ansamblu a schimburilor comer
ciale dintre țările balcanice și aten
ția pe care R. P. Română o acordă

louis joxe Franța nu aprobă 
intervenția armată

PARIS 12 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței prezidată de ge
neralul de Gaulle. în cursul ședin
ței, Louis Joxe, ministru de stat, care 
deține interimatul ministrului de ex
terne aflat la sesiunea N.A.T.O. de 
la Londra, a prezentat o dare de sea
mă în legătură cu actuala situație 
internațională și îndeosebi cu pri
vire la situația din Republica Domi
nicană. Louis Joxe a declarat:

Martin, le-a avut cu șefii celor două 
guverne nu s-a ajuns la nici un re
zultat. Colonelul Francisco Caamano, 
președintele provizoriu, refuză să tra
teze cu generalul Imbert Barrera, 
întrucît consideră că guvernul for
mat de acesta este neconstituțional. 
La rîndul său, Barrera insistă ca in
surgenții să depună armele.

Agenția U.P.I. relevă, citind surse 
ale insurgenților, că în viitoarele zile 
se așteaptă o recunoaștere „masivă" 
de către guvernele altor țări a gu
vernului insurgenților condus de co
lonelul Francisco Caamano.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, una din principalele 
piedici în calea unor tratative pare 
să fie refuzul generalului Wessin, 
comandantul forțelor militare de 
dreapta, de a demisiona. După ce 
luni seara ambasada S.U.A. anun
țase că Wessin a acceptat să demi
sioneze, acesta a dezmințit știrea. 

tîrgurilor internaționale organizate 
în aceste țări. Reprezentanții Gre
ciei, Bulgariei și Iugoslaviei au re
levat, la rîndul lor, posibilitățile ce 
se deschid dezvoltării relațiilor co
merciale dintre țările balcanice.

In cadrul dezbaterilor privind 
problemele culturale, Maria Groza 
a vorbit despre rolul organizațiilor 
de masă și activitatea lor în do
meniul realizării cooperării balca
nice, insistînd asupra legăturilor 
dintre organizațiile de femei din ță
rile balcanice. In cuvîntul lor, re
prezentantele Greciei, Iugoslaviei și 
Bulgariei au relevat activitatea des
fășurată în domeniul schimburilor 
cultural-artistice dintre țările balca
nice.

In aceeași zi, primarul orașului 
Atena a oferit o recepție în cinstea 
participanților la cea de-a 5-a în- 
tîlnire a comitetelor de colaborare 
balcanică.

„Franța spera că va veni o zi cînd 
la Santo Domingo se va instala un 
guvern rezultat din libera voință a 
poporului acestei țări“. El a reamintit 
totodată faptul că Franța „nu apro
bă principiul intervenției armate în 
nici o țară independentă".

în cursul ședinței a luat, de ase
menea, cuvîntul generalul de Gaulle 
care a reafirmat poziția guvernului 
francez față de situația creată în Re
publica Dominicană.

O declarație 
a lui Mao Tze-dun

PEKIN 12 (Agerpres). — La Pekin 
a fost dată publicității declarația lui 
Mao Tze-dun, președintele C.C. al 
P. C. Chinez, în sprijinul rezistenței 
poporului dominican împotriva a- 
gresiunii armate a S.U.A. „Poporul 
chinez — a declarat președintele 
C.C. al P.C. Chinez — sprijină în 
mod ferm poporul dominican în lup
ta sa armată patriotică împotriva 
imperialismului american".

Arătînd că agresiunea fățișă în 
Republica Dominicană a dezvăluit 
adevărata față a imperialiștilor a- 
mericani, Mao Tze-dun a remarcat 
că „Statele Unite își desfășoară in
tervenția lor armată în Republica 
Dominicană sub steagul „luptei îm
potriva comunismului". Prin „lupta 
împotriva comunismului" imperia
lismul american înțelege lupta îm
potriva tuturor celor care nu sînt 
dispuși să fie sclavii Statelor Unite, 
lupta împotriva tuturor celor care 
apără independența, suveranitatea 
și demnitatea națională a țărilor lor, 
lupta împotriva tuturor celor care 
refuză să se supună controlului, inti
midării, intervenției și agresiunii 
imperialiste americane".

In lupta sa, eroicul popor domini
can „se bucură de sprijinul tuturor 
celorlalte popoare ale Americil La
tine, de sprijinul tuturor popoarelor 
Asiei, de sprijinul tuturor popoare
lor Africii, de sprijinul popoarelor 
lagărului socialist și, desigur, de 
sprijinul popoarelor din întreaga 
lume".

Toate aceste forțe, a subliniat el, 
„trebuie să se unească și să forme
ze cel mai larg front unit, pentru a 
se împotrivi politicii imperialiste a- 
mericane de agresiune și război și 
pentru a salvgarda pacea în lume".

★
PEKIN 12 (Agerpres). — La 12 

mai, pe stadionul Muncitorilor din 
capitala R. P. Chineze a avut loc un 
miting, urmat de o demonstrație, în 
sprijinul luptei poporului din Re
publica Dominicană.

Problema cipriotă

ACORD FRAGIL?
• Oficialitățile turcești consideră că șansele 
unei reglementări au sporit e Rezervele 
exprimate de presa ateniană e Poziția 
guvernului cipriot

De cîteva zile, în schimbul de pă
reri dintre Atena și Ankara cu pri
vire la situația din Cipru au inter
venit unele elemente noi. Luni, 
după o discuție de aproximativ o 
oră. miniștrii de externe turc și 
grec, care se află la Londra pentru 
a participa la sesiunea Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., au ajuns la 
o înțelegere în ce privește căile de 
abordare a situației din Cipru: 
Grecia și Turcia sînt de acord să 
încerce găsirea unei soluții în pro
blema cipriotă prin mijloace pașni
ce și prin negocieri. După cum re
zultă însă din declarațiile unor 
personalități politice și din comen
tariile presei, reacțiile la acest a- 
cord sînt diferite. Luînd cuvîntul 
la Istanbul, în cadrul unei conferin
țe de presă, primul ministru turc, 
Suat Hayri Urguplii, s-a declarat 
în favoarea convorbirilor cu Gre
cia în problema Ciprului în cursul 
actualei sesiuni N.A.T.O. „Conside
răm ca un pas important faptul că 
Grecia a acceptat începerea de con
vorbiri în problema Ciprului", a 
subliniat Urgiiplu. Ministrul de ex
terne al Turciei, Isîk, a declarat la 
rîndul său că șansele unei regle
mentări pașnice a acestei probleme 
sînt acum mai mari.

în Grecia, majoritatea ziarelor 
subliniază că acordul realizat la 
Londra n-a înlăturat dificultățile,

Descoperirea unui complot nazist 
in Suedia
Complotiștii urmăreau răsturnarea guvernului

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
La 11 mai, la Stockholm a fost dat 
publicității un comunicat al Direcției 
generale a poliției naționale suedeze, 
în care se confirmă descoperirea 
unei organizații secrete, „Svearike", 
de inspirație neonazistă. Comunica
tul menționează că patru din șefii 
neonaziștilor, în frunte cu Bjoern 
Lyndahl, considerat drept „Fiieh- 
rer-ul“ organizației, au fost arestați, 
urmînd să fie judecați sub acuzația 
de complot împotriva siguranței sta
tului.

In cursul investigațiilor efectuate 
de poliție la sediul clandestin al or
ganizației „Svearike" au fost confis
cate importante cantități de arme, 
precum și documente care atestă 
faptul că ea intenționa să răstoarne 
actualul guvern suedez.

Ziarul suedez „Expressen" a pu
blicat în facsimil numeroase docu
mente elaborate de neonaziști, care 
prevedeau condamnarea la moarte a 
unor personalități suedeze. Printre 
alte scopuri, relatează ziarul, orga
nizația „Svearike" urmărea, de ase
menea, „lichidarea în masă" a evrei
lor din Suedia. Ziarul afirmă că 
membrii acestei organizații care se 
considerau „guvernul legal al Sue
diei" sînt responsabili de sabotajele 
organizate în ultimii ani în cursul 
tradiționalelor manifestații populare

Con ferința Consiliului de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

ACCRA 12 (Agerpres). — în șe
dința plenară de marți a celei de-a 
patra Conferințe a Consiliului de so
lidaritate a popoarelor Asiei și 
Africii au luat cuvîntul delegații 
Vietnamului, Cubei, Congoului (Leo
poldville) și șeful delegației R. P. 
Chineze.

Reprezentantul Vietnamului de 
sud a condamnat acțiunile agresive 
ale S.U.A. în Vietnam și a decla
rat că în prezent trei pătrimi din 
teritoriul sud-vietnamez, cu o popu

că el se referă la probleme de pro
cedură și nu de fond. „Divergențele 
de vederi rămîn profunde — scrie 
cotidianul „Ethnos". O soluție a 
problemei n-ar putea fi găsită, se 
crede la Atena, fără participarea 
Ciprului, principalul interesat". Zia
rul guvernamental „Ta Nea" arată 
că Turcia are o poziție diametral 
opusă celei a Greciei și că ea cere 
negocieri imediate asupra fondului 
chestiunii, urmărind s-o plaseze sub 
egida N.A.T.O.

Discuțiile de la Londra au provo
cat o vie reacție și în Cipru. Pre
ședintele Makarios, care în prezent 
se află într-o vizită în Grecia, a 
declarat la Salonic că „poporul cipriot 
nu va accepta soluții false care să 
slujească interesele străine. Nu vom , 
ceda nici un petic din pămîntul Ci
prului, nu vom satisface dorințele 
expansioniste".

Presa cipriotă publică o serie de 
comentarii în care își manifestă 
dezacordul față de tratativele de la 
Londra. „Procedura conversațiilor 
bilaterale sau a negocierilor între 
cei care se numesc părțile intere
sate în problema cipriotă este pen
tru noi o mare gafă politică", scrie 
într-un editorial ziarul proguver- 
namental „Phileftheros". Ziarul își 
exprimă consternarea de a vedea 
desfășurîndu-se aceste tratative „în 
culisele N.A.T.O."

de 1 Mai. Agenția France Presse re
latează că vestea existenței unei ase
menea organizații neonaziste la 
Stockholm a provocat o puternică in
dignare în Suedia.

Documente șl cărți naziste descope* 
rite la sediul complotiștilor

lație de 10 000 000 de oameni, se află 
sub controlul Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud.

Delegatul Cubei a propus crea
rea unui front unic de luptă antiim- 
perialist al popoarelor din Asia, 
Africă și America Latină.

Șeful delegației R. P. Chineze s 
propus conferinței să lanseze un a- 
pel către popoarele lumii pentru or
ganizarea unei puternice campanii 
împotriva agresiunii americane.

MOSCOVA. Răspunzînd invita
ției guvernului sovietic, miercuri 
a sosit la Moscova hal Bahadur 
Shastri, primul ministru al Indiei. 
Pe aeroportul Vnukovo, el a fost 
întîmpinat de Alexei Kosîghin, 
Kirill Mazurov și de alte persoane 
oficiale, de diplomati străini și 
ziariști. Shastri va rămîne In 
Uniunea Sovietică aproximativ o 
săptămînă.

în aceeași zi, primul ministru 
al Indiei a făcut vizite lui A. 
Mikoian și A. Kosîghin. Seara a 
fost oferită o recepție în sala mare 
a Palatului Kremlinului.

RYAD. Regele Arabiei Saudite, 
Feisal, a trimis primului ministru 
al Yemenului, Mohamed Noaman, 
și președintelui recentei Confe
rințe naționale yemenite de la 
Khamer, Rahman Iriani, mesajul 
de răspuns la cererea acestora 
privind acordarea de ajutor po
porului yemenit în vederea re- 
instaurării păcii în această tară. 
In mesajul său, regele Feisal de
clară că va face tot posibilul pen
tru încetarea, războiului fratricid. 
Acesta este primul contact ofi'cial 
Intre guvernele celor două țări de 
la răsturnarea imamului El Badr in 
1962.

PARIS. Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a examinat procedura

de elaborare a declarației privind 
principiile colaborării culturale 
internaționale. Acad. Athanase 
Joja a arătat că R. P. Română a- 
cordă o mare însemnătate dezvol
tării relațiilor și schimburilor cul
turale pe plan international. Vor
bitorul a sprijinit propunerile di
rectorului general al U.N.E.S.C.O., 
Rend Maheu, și proiectul de rezo
luție prezentat în acest scop de 
reprezentantul Argentinei.

TOKIO. Consiliul de luptă îm
potriva armei nucleare, care re
unește aproximativ 50 de organi
zații democratice din Okinawa a 
dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva instrui
rii trupelor sud-vietnameze la ba
zele militare ale S.U.A. din Oki
nawa.

LONDRA. Societatea americană 
constructoare de automobile 
„Chrysler Corporation" și-a ex
tins controlul asupra firmei engle
ze, „Rootes Motors Company". A- 
chizitionarea de către Chrysler a 
celei mai mari părți a acțiunilor 

Rootes confirmă faptul că unul din 
cele mai importante sectoare ale 
economiei britanice, industria de 
automobile, se află în pericolul de 
a fi dominată de grupurile ame
ricane.

PARIS. In sala Pleyel din Paris 
a avut loo un concert al cunoscu
tului violonist Yehudi Menuhin, 
care în programul său a interpre
tat sonata a 3-a în la minor opus 
25 de George Enescu, omagiu adus 
memoriei acestuia de la moartea 
căruia s-au împlinit 10 ani.

BERLIN. Atașatul militar al R. P. 
Române la Berlin, lt-col. Mircea 
Beghegeanu, a oferit, o seară de 
filme românești la Clubul cineaș
tilor din Berlin.

TOKIO. După cum relatează a- 
gentia France Presse, „în Japonia 
continuă să se manifeste un pu
ternic curent antiamerican". Ast
fel, ambasadorul Statelor Unite în 
Japonia, Edwin Reischauer, care 

Întreprinde o călătorie în diferite 
provincii ale țării, a fost sfătuit de 
rectorul Universității din Saga 
(insula Kyushu) „să-l viziteze a- 
casă, nu la universitate, de teama 
manifestațiilor de protest ale stu
denților împotriva politicii ameri
cane în Vietnam".

BLANTYRE. în regiunea Fort 
Johnston, forțe de securitate ale 
guvernului din Malawi au angajat 
o puternică luptă cu un grup de 
răsculați, partizani ai fostului mi
nistru Henry Chipembere, demis 
de premierul Hastings Banda.

ZANZIBAR. Consiliul revoluțio
nar din Zanzibar a promulgat o 
lege privind introducerea sistemu
lui partidului unio in Zanzibar și 
Pemba, care fao parte din Repu
blica Tanzania. Legea precizează 
că în decurs de o lună toate parti
dele și organizațiile existente ur
mează să fie dizolvate, singurul 
partid autorizat să funcționeze 
fiind partidul Afro-Shirazi.

NEW YORK. Senatul american 
a respins un amendament la pro
iectul de lege privind drepturile 
civile care prevede desființarea 

Impozitelor electorale. în S.U.A. a- 
cest impozit lovește Îndeosebi ce
tățenii de culoare.

CAIRO. Cea de-a opta conferin
ță a conducerii internaționale a 
partidului Baas, care s-a ținut la 
Damasc, s-a încheiat prin alegerea 
lui Deif El Razzaz, de origine ior
daniană, în funcția de secretar ge
neral al partidului, în locul lui 
Michel Aflak (Siria).

BUDAPESTA. Ea 12 mai a avut 
loc o întrevedere între Janos Pe
ter, ministrul de externe al R.P. 
Ungare, și A. A. Gromîko, minis
trul de externe al U.R.S.S., care se 
află într-o vizită în Ungaria.

GUAYAQUIL. Toate întreprinde
rile comerciale din orașul Guaya
quil (Ecuador) au fost închise 
marți, ca urmare a unei hotărîri de 
încetare a activității adoptate de 
Camera de Comerț și de adunarea 
muncitorilor portuari în semn de 
protest împotriva noilor restricții 
vamale decretate de guvern.

COLOMBO. In capitala Ceylo
nului s-a deschis o conferință a 
țărilor producătoare de ceai, con
vocată la inițiativa F.A.O.

PARIS. In noaptea de 11 spre 12 
mai a încetat din viață cunoscutul 
scriitor progresist francez, Roger 
Vailland. El a scris mai multe ro
mane, printre care „Ea Eoi" („Le
gea") pentru care l-a fost decernat 
în 1957 premiul Goncourt pentru 
literatură.

SIDNEY. In semn de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, sindicatul mari
narilor din Australia a hotărît să 
nu deservească porturile australie
ne, în care staționează nave mi
litare americane.

BUDAPESTA. Jânos Kâdăr, pre
ședintele guvernului R. P. Ungare, 
a primit la 12 mai pe Cyrus Eaton, 
fruntaș al vieții politice din S.U.A., 
laureat al Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare".

ALGER. Comitetul executiv al 
Consiliului de solidaritate al țări
lor Asiei și Africii a hotărît să re
cunoască Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei, condusă de 
Agostino Netto, mișcare care luptă 
pe teritoriul Angolei Împotriva 
unităților portugheze, ca fiind 

singura autoritate care poate re
prezenta Angola. In același timp, 
Comitetul a hotărît să excludă din 
această organizație guvernul an
golez în exil, condus de Roberto 
Holden, al cărui sediu se află în 
prezent la Leopoldville.

STOCKHOLM. La Gftteborg, 
sute de locuitori au demonstrat pe 
străzile orașului, protestînd îm- 
poțriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. Demonstrația a 
fost urmată de un miting.

BONN, Miercuri dimineața a 
avut loc • ședință a Consiliului de 
Miniștri vest-german, sub preșe
dinția cancelarului Erhard, pentru 
discutarea lucrărilor sesiunii Con
siliului ministerial al N.A.T.O., 
care se desfășoară la Londra și jpJ
problema stabilirii relațiilor diplo
matice cu Izraelul.

SINGAPORE. Guvernul terito
riului Singapore, inclus în Fede
rația Malayeză, a anuntat că, în- 
cepînd din 13 mai, este interzis 
importul mărfurilor de prove
niență sud-africană, cu excepția 
celor în tranzit, care vor fi con
trolate de administrația portului 
Singapore.
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