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depjthie cantitatea 
și valoarea nutritivă

Strînsul furajelor se 
face de cînd omul a do
mesticit animalele și le 
crește în folosul lui. Pe 
măsură ce a acumulat ex
periență a reușit să obțină 
furaje mai variate și de 
calitate mai bună. Progre
sele făcute de știință și 
tehnică au pus la îndemî- 
na crescătorilor metode din 
ce în ce mai eficiente de 
producere și conservare a 
nutrețurilor. Care sînt a- 
cestea și ce se poate aplica 
acum ?

De la mijlocul lunii mai, 
în multe unități agricole 
socialiste a început recol
tarea lucernei, trifoiului, 
sparcetei. borceagurilor de 
toamnă și a altor plante, 
atît pentru fin, cit și pen
tru însilozare. Cositul la 
timp, uscarea sau însilo- 
zarea lor sînt elemen
te hotărîtoare pentru vo
lumul și calitatea fura
jelor. Ce trebuie făcut în 
condițiile unei primăveri 
ploioase ca aceasta 7 “ Ori
cine știe că întîrzierea re
coltării lucernei peste faza 
optimă duce la lignifica- 
rea tulpinelor și la pierderi 
de substanțe nutritive. 
Cum pot fi evitate 7

Așezarea trifolienelor pe 
capre sau pe garduri de 
sîrmă, așa cum se practică 
de multă vreme în zonele 
de munte, face ca plantele 
să se usuce mai repede și 
fără pierderi. Totodată, se 
eliberează terenul, favori- 
zînd creșterea și regenera
rea rapidă a plantelor. Us
carea pe suporți se poate 
face, după împrejurări, 
în mod definitiv sau nu
mai parțial, pînă la zvîn- 
tarea și ofilirea plantelor, 
după cum ne obligă starea 
vremii. In acest caz lucer
na și trifoiul ofilite și zvîn- 
tate de apă pot fi uscate, 
în continuare, cu ajutorul 
curenților de aer rece diri
jați, în șire special amena
jate, sau pot fi însilozate. 
Bune rezultate se obțin și 
prin folosirea șoproanelor. 
pățuleior de porumb și 
chiar a magaziilor goale, 
în care se așază lucerna 
și trifoiul în straturi sub
țiri pentru a putea fi stră
bătute de curenții de aer.

Ce se poate face cînd 
lipsesc și unele și altele 
din aceste mijloace 7 Pe 
vreme ploioasă, se poate 
aplica metoda de produce
re a finului brun. După 
cosire, lucerna sau alte ier
buri se lasă să se ofileas
că în brazde sau pe capre, 
în această stare, nutrețul 
se clădește în căpițe mari 
sau în stoguri, cu grijă ca 
fiecare strat să fie bine 
presat. Datorită proceselor 
de respirație și de fermen
tație a plantelor, finul se 
încălzește. Temperatura 
din interiorul stogului, care 
poate atinge 60—70 grade, 
contribuie la 
restului de 
umiditatea 
păstrarea.

Nu există 
noi, mal moderne, 
care a furajelor? Există și 
se aplică cu rezultate bune. 
Așa este uscarea lucernei 
sau a trifoiului cu ajuto
rul curenților de aer rece 
sau încălzit. Pentru extin
derea acestei metode, con
siliile agricole regionale 
Banat, București și altele 
au organizat instructaje cu 
cadre din cooperativele a- 
gricole, axi înlesnit procu
rarea instalațiilor nece
sare.

Iată cum se procedează în 
cazul folosirii curenților de 
aer dirijați. Lucerna sau tri
foiul sînt lăsate să se ofi
lească în brazde, l—2 zile.

prof. dr. Gheorghe BAIA 
Institutul de cercetări 
zootehnice

apă, 
care

eliminarea 
pînă la 
permite

oare metode 
de us-

(Continuare în pag. III-a)
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în ziua de 31 mai a.c. va avea loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român.

Plenara va examina unele probleme în legătură cu 
pregătirea celui de-al IV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român.

CONGRESULUI PARTIDULUI

Stația do transfonnaro a lumiolor do aluminiu

Combinatul de cauciuc întreprinderea întreprinderea Filatura Românească

Jilava ■ „Tehnica lemnului'7 3 Construcții-montaj Cluj 1 de bumbac-București

s-a angajat să depășească principalii indicatori 
de plan cu : 9 600 000 Iei la producția globală, 
9 060 000 lei la producția marfă, 429 de tone cau
ciuc ; să realizeze 12 articole noi, 3 150 000 lei eco
nomii Ia prețul de cost, 860 000 lei beneficii supli
mentare, din care pînă la 1 iulie 6 000 000 lei la 
producția globală, 5 260 000 lei la producția mar
fă, 282 de tone cauciuc, 2 789 000 lei economii la 
prețul de cost și 480 000 lei beneficii peste plan.

să depășească principalii indicatori de plan pe 
1965 cu 1530 000 Iei la producția globală, 
1 360 000 lei Ia producția marfă, să realizeze 
325 000 lei economii la preț de cost, 695 000 lei la 
beneficii, 20 de noi modele de mobilă cu funcțio
nalitate îmbunătățită; din aceste angajamente 
pînă Ia 1 iulie va realiza 800 000 lei la producția 
globală, 580 000 lei la producția marfă, 195 000 
lei la economii, 445 000 lei la beneficii.

s-a angajat să realizeze planul valoric pe anul 
1965 pînă la 20 decembrie, o creștere a produc
tivității muncii peste sarcina planificată cu 0,5 
la sută, să scurteze termenele de execuție la in
stalația de oxizi de plumb de Ia Combinatul chi- 
mico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din 
Baia Mare cu 30 de zile, lucrările de îmbunătă
țire a parametrilor Ia instalația P.V.C. de la Uzi
nele chimice Turda cu 10 zile. Pînă la 1 iulie să 
realizeze peste pian 3 000 000 lei la producția 
globală, 300 000 lei economii la prețul de cost.

să dea peste planul anual 50 000 kg fire, 
1500 000 lei la valoarea producției globale, 
1 500 000 lei la valoarea producției marfă, 550 000 
lei economii la prețul de cost, să depășească cu 
0,5 la sută productivitatea muncii. Totodată 
colectivul filaturii se angajează să dea peste pla
nul prevăzut 80 000 kg fire de calitatea A și să 
economisească 20 000 kg bumbac. Pină la 1 iulie 
să realizeze 30 000 kg fire, 700 000 lei la produc
ția globală, 700 000 lei la producția marfă, 300 000 
lei economii la prețul de cost, 45 000 kg fire de 
calitatea A, 10 000 kg bumbac economisite.
T
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• 450 de
de dietă...

PLINE
GOALE

răspunsuri • Bacăul,
culturală • Și totuși

și risipă

un oraș
tineretul

Cum »ă-țl drămuieștl timpul liber pentru ca la 
unei zile sau al unei săptămîni să n-ai sentimentul 
cheltuit fără folos ? Spre ce să te îndrepți în orele libere 7 
Ce ți se oferă demn de curiozitatea, pregătirea și exigența 
unui tînăr 7 Am pus aceste întrebări, și altele, tinerilor din 
orașul Bacău. Au răspuns, în scris — 425, verbal — 25 
(preocupări și activități diferite, vîrsta între 16 și 28 de ani). 
Redăm mai jos observațiile și concluziile acestei anchete.

afîrșitul 
câ l-ai

O clasificare a modului cum sînt 
consumate erele libere nu e prea 
greu de stabilit. Pe locul 11 filmul și 
televizoruli locul II i lectura: locul 
III i sportul. Conferințele, simpozioa
nele, alte activități educative și dis
tractive, excursiile, dansul, dețin 
locurile următoare. Simpla clasificare 
nu este însă îndeajuns de elecventă. 
Dacă primele trei clasate întrunesc o 
majoritate aproape absolută, celelalte 
ocupații în timpul liber înregistrează 
scăderi substanțiale i teatrul, alte ac
tivități educative, excursiile, dansul.

Acesta ar fi un prim aspect — sta
tistic — al anchetei. Dar dincolo de el? 
■ Ea prima vedere, preferințele ti

nerilor din Bacău nu prezintă di
ferente. întrebați la ce spectacole si 
concerte au asistat tn ultima vreme, 
au înșirat, cu minime excepții, ace
leași trei sau patru piese din reper
toriul teatrului din localitate și spec- 
tacolele mal recente prezentate la te
leviziune. Goncertele de muzică u- 
șoară șl populară sînt destul de rare, 
iar cît privește opera șl eoneertele 
simfonice, pot fi asemănate eu apari
ția— cometelor.

— Gare sînt cauzele? — am în
trebat.

Dorel Vizitiu, lucrător chimist: — 
Nu se poate spune că nu avem, cel 
puțin unii dintre noi, preferințe. Mie, 
de pildă, îmi place destul de mult o- 
pera. îmi amintesc că la club (lucrez 
la „Steaua roșie*),  Opera de Stat din 
Iași a prezentat mai de mult „Tra- 
vlata*  și „Don Pasquale”.

— Gînd ?
— în urmă cu ani.
Mariana Stănescu. studentă, anul 

II, filologie i — Și printre studenți. 
filmul rămîne cea mai frecventă dis
tracție". De ce ? „Pentru că spectaco
lele teatrului din Bacău le vedem, de 
obicei. Imediat după premieră. De alt
fel. afișele din ultima vreme anunțau 
doar patru piese : „Eseu”, „Ancheta”, 
„Căsnicia nu-l o joacă" și „Fizicienii”. 

— Dar turneele ?

— Cu turneele se petrece altceva. 
Cînd vin spectacole sau concerte 
foarte bune, ceea ce se intimplă des
tui de rar, atunci nu găsim bilete.

Din răspunsurile multor tineri iubi
tori ai teatrului și muzicii a reieșit eă 
el așteaptă o contribuție mal substan
țială la Îmbogățirea și împrospătarea 
vieții culturale din partea colective
lor, de altfel talentate și apreciate, 
ale teatrului șl filarmonicii locale.

Dar baza materială a vieții cultu- 
ral-artlstice, a activității educative, nu

Ga să intrăm direct 
tn subiect precizăm că 
este vorba despre apă 
sau. mai exact, despre va
riatele ei ipostaze, de ia 
aversa de ploaie pină la 
apa de robinet. E apa ief
tină sau scumpă î Un 
străvechi basm arab men
ționează că an călător - 
saharian însetat ar li tost 
gata să plătească pentru 
un pahar de apă o pun
gă plină ca piaștri de aur. 
Dar pas de vinde măcar 
un degetar de apă la tro
pice, unde plouă după un 
orar precis, de două ori 
pe zi. eu găleata...

Sum e apa la noi î la
tă o întrebare la care se 
pot da mai multe răspun
suri. chiar contradictorii. 
Ni s-a pllns un cunoscut, 
client mal mult sau mal 
puțin însetat al berăriilor 
bucureștene, că barmanii 
ar spăla uneori paharul 
cu un deget rotit doar 
tntr-un milimetru cub de 
apă. Sini care va să zică 
restaurante unde se face 
economie la apă și amicul

Corespondență din Paris
ANCHETA

tineresc? • Regim
preferă tinerețea

Paul DIACONESCU

PARIZIENII
TINERILOR 
DIN BACĂU

se reduce doar la cele două colective 
de artiști profesioniști și la sălile de 
cinematograf din oraș. Există cluburi, 
biblioteci, cîteva săli de spectacole, 
locuri unde s-ar putea desfășura nu
meroase și felurite manifestări des
tinate tineretului. Sînt pe deplin fo
losite aceste posibilități ?

■ Clubul are un plan, biblioteca, 
™ altul, organizația U.T.M. desigur, 
pe-al ei. înregistrate, catalogate, ma
nifestările sînt străjuite de rubrici cu 
cifre. într-un gen de activitate în care 
cifrele nu spun întotdeauna mare 
lucru, unde rezultatele ar trebui mă
surate, dacă ne putem exprima așa, în 
„indici de randament", mai subtili, dar 
esențiali.

(Continuare in pag. III-a)

mea a dedus lrt eonaluzie 
că apa e scumpă.

Nu-i adevărat, tn ulti
ma vreme a plouat Inter
mitent șl ziua și noaptea. 
Dar dacă treceai prin 
Gișmigiu, puteai să con-

vecinul său de la etaj la
să de multă vreme robi
netele băii fie deschise, 
fie defecte.

— Și ce-fl pasă ? l-ar 
fi răspuns vecinul. Știi 
dumneata cit costă- un

INSTANTANEE

PETRU VINTILÂ

DESPRE PRIMUL
SPECTACOL

ROMÂNESC
Teatrul Națiunilor din Pa

ris a cunoscut joi seara unul 
din marile succese ale sta
giunii actuale cu piesa „Ri
nocerii*  de Eugen lonescu 
în interpretarea Teatrului 
de Comedie din București. 
La premieră au asistat per
sonalități ale vieții artistice, 
directori de teatre, regizori, 
actori, critici teatrali și un 
numeros public. O sală pli
nă la marele teatru „Sarah 
Bernhardt” a răsplătit cu a- 
plauze repetate interpreta
rea actorilor români. Din 
loja sa, Eugen lonescu a 
strigat: „Bravo, Beligan”. 
Actorilor le-au fost oferite 
coșuri cu flori de către 
Maurice Escande, adminis
tratorul general al Come
diei Franceze, Eugen lo
nescu și de către alte per
sonalități. După spectacol, 
în spatele cortinei s-a des
fășurat o scenă emoțio
nantă : numeroși actori 
parizieni, mai ales de la
Comedia Franceză, care se 
reîntîlneau cu artiștii bucu- 
reșteni, critici dramatici, 
spectatori i-au îmbrăfișaf și 
felicitat pe înterpreții „Ri
nocerilor*.

în pauza și la sfîrșitul re
prezentației am cules im
presiile, cele mai multe su
perlative...

„Spectacolul a fost for
midabil. Găsesc remarcabilă 
interpretarea piesei „Rino
cerii*  de către actorii ro
mâni — mi-a spus d. Ju
lien, directorul general al 
Teatrului Națiunilor. Am vă-

stall că, sub ropotul ploii 
adevărate, mergeau stru
nă și instalațiile de ploa
ie artificială care nu os
teneau să se rotească și 
să arunce peste covoare
le de flori și de Iarbă În
viorătoare șl inutile /eturi 
de apă. Așadar, apa e 
ieftină.

Nu-I adevărat. Gineva 
se pltngea deunăzi că

metru cub de apă î O ni
mica toată...

— Bine, dar vino să-ml 
vezi plafonul umed și coș
covit. Dacă chem zugra
vul să sece balta de pe 
plafon, asta înseamnă 
cheltuială.

Așadar, apa e scumpă.
— Nu-i adevărat. Ge 

este mal ieftin dectt — 
să zicem — apa de ploa-

Je ? Despre un lucru lip
sit de orice valoare 
se și spune de regulă: 
„apă de ploaie I" Și to
tuși.- Să mai relatez un 
caz. în săptămfnile de 
neostoită ploaie ale aces
tei primăveri capricioase, 
de-acasă pină la birou 
ploaia te-a murat pină la 
piele. Ai intrat în cileva 
magazine căutind să cum
peri o umbrelă. Te-a In- 
tlmpinat același răspuns: 
„N-avem. Așteptăm să ne 
vină". între timp fi-aidat 
de clteva ori hainele la 
călcat și ai plătit măcar 
prețul unei fumălăti de 
umbrelă. (Acum, cînd s-a 
întors timpul frumos, vi
trinele sînt pline de um
brele. Au răsărit ea ciu
percile după ploaie). Așa
dar. chiar și apa de ploaie 
poate să coste scump.

Prin urmare, ne aflăm 
In fata unei dileme. Cum 
e apa ? Scumpă sau ief
tină ? tn ciuda contradic
țiilor semnalate mai sus. 
răspunsul e totuși la In- 
demlna oricui...

Se apropie se
siunea de exa
mene. La Insti
tutul Agronomic 
din Capitală, 
studenții reca
pitulează ma
teria parcursă 
de-a lungul a- 

nulul

Foto : R. Costtn

zuf această piesă jucată tn 
patru țări, dar cred că reali
zarea artiștilor dv. e cea 
mai bună, cea mai autenti
că. Regia e admirabilă, fie
care actor a fost în rol. Sînt 
foarte mulfumit de acest 
spectacol și îi felicit pe ac
tori I”.

Franșois Chaumetfe, so
cietar al Comediei Franceze, 
a declarat la rîndul său : 
„Găsesc că spectacolul a 
fost minunat, foarte viu. 
L-am văzut și la București 
anul trecut și mărturisesc c.ă 
am simțit o mare plăcere 
să-i revăd pe actorii ro
mâni. O spun aceasta nu în 
mod convențional, ci din 
inimă".

„Spectacolul a plăcut 
mult francezilor căci este 
pus în scenă și jucat cu 
profunzime — mi-a spus 
Georges Leon, critic tea
tral. Am avut sentimentul 
că actorii nu numai că au 
jucat dar și-au și trăit rolul, 
exprimînd refuzul omului de 
a abdica de la demnitate. 
A fost un teatru precis, a- 
proape cinematografic în 
sensul autenticității, cu un 
text atît de dificil. Actorii 
au știut să interpreteze ast
fel textul încît să-î reliefeze 
umanismul ce se ridică la 
simbol. Am apreciat foarte 
mult mai ales pe Radu Be- 
ligan (Bărenger) și pe Ion 
Lucian (Jean).

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. IlI-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A AMBASADORULUI

20 mai 1965 tovarășulîn ziua de
Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit la Comi
tetul Central pe Arso Milatovici,

R.S.F. IUGOSLAVIA
extraordinar și pleni- 

al R.S.F. Iugoslavia la
ambasador 
potențiar
București, cu care a avut o convor
bire cordială, tovărășească.
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întilnire cu
JEAN-LOUIS 
BARRAULT

Un turneu — spunea Barrault 
adresîndu-se publicului — este 
în primul rînd un prilej de întîl- 
nire între oameni. Vizita compa
niei „Theâtre de France” la 
București a purtat amprenta a- 
cestei comunicări. Farmecul per
sonal, marea degajare și simpli
tatea artistică a lui Jean-Louis 
Barrault n-au tăcut decît să ilus
treze cu strălucire gîndurile sale 
despre un teatru desfășurat sub 
semnul „dragostei celei mai 
profunde pentru om". L-am ad
mirat în „Rinocerii” întruchipînd 
pe omul comun, pe omul simplu, 
pe omul oarecare. Cu aerui dis
trat, puțin copilăros, cu hainele 
șifonate, cu privirea ușor-amuza- 
tă, ușor-rnirată, Băranger-ul 
său ne-a fost aproape din prima 
clipă, i-am înțeles spaimele și 
neliniștile în fața flagelului „ri- 
noceritei”, i-am înțeles hotărîrea 
de a-și apăra pînă la capăt u- 
manitatea împotriva sălbăticiei. 
Funcționărașul cam caraghios, 
care sosește tîrziu la birou, cu 
un mers aproape chaplinian, a 
avut în interpretarea lui Barrault 
o mate disponibilitate sufleteas
că, o largă deschidere spre lu
me, o sinceritate deplină. Fră- 
mîntările sale n-au fost cîtuși de 
puțin ale unui intelectual sofisti
cat. care filozofează, interpretul, 
urmînd logica rolului, a pus în 
lumină bunul simț al cetățeanu
lui mijlociu ; umorul său a fost 
cu atît mai fin și mai spontan, 
pledoaria sa umanistă cu atît 
mai convingătoare. Barrault ne-a 
cucerit prin arta subtilă de a 
spune adevăruri profunde fără 
poză demonstrativă, cu franche
țea și cu tonul firesc al unei con
versații prietenești.

Am recunoscut aceeași preo
cupare atentă pentru autentici
tate, pentru adevărul caractere
lor, al situațiilor și relațiilor sce
nice, în întreaga montare a celor 
două spectacole, aplaudate cu 
căldură de publicul bucureștean. 
Locul central îl ocupă în aceste 
spectacole personalitatea acto
rilor, sensibilitatea actoricească, 
măiestria interpretativă care 
suplinește chiar o oarecare li
niaritate, pe alocuri, a regiei. 
Pusă în scenă în linia tradiției 
interpretative a „Ccmediei france
ze", „Nunta iui Figaro", așa cum 
ne-a înfățișat-o și trupa Odeonu
lui, e un pamflet acid împotriva 
privilegiilor nobiliare, cărora li 
se opun valoarea și demnitatea 
individului. Jean Desailly, actor 
de admirabilă ținută, a fost un 
Almaviva plin de sine, cate im
pune la prima vedere, dar devi
ne ridicol, pe parcursul acțiunii, 
pentru că îi lipsește simțul unei 
realități în schimbare. Contesa 
a fost interpretată cu multă 
grație de Simone Vaiere. Un 
Figaro ager, întreprinzător, a 
fost Dominique Paturel, care și-a 
gradat cu inteligență rolul spre 
culminația pe care a constituit-o 
monologul din actul ultim — scîn- 
teietoare pledoarie în favoarea 
libertăților politice pe care le 
cereau păturile progresiste fran
ceze în anii premergători marii 
revoluții de la 1789. Tempera
mentul comic al actriței Anne 
Doat a dat Suzanei un relief de 
prim plan în spectacol. Remarcăm 
de asemenea apariția de o plă
cută prospețime a Fanchettei 
(Dominique Arden), umorul jude-

Desen de Eugen TARU 

cătorului Brid’oison (Roger Cărei), 
un Cherubin care știe să se facă 
simpatic (Jean-Pierre Hercă) etc. 
Eleganța stilului, respectarea fi
delă a principalelor trăsături de 
epocă, nota caricaturală în in
terpretarea unor personaje s-au 
reunit într-un ansamblu bine pus 
la punct, în care domină trans
miterea limpede și nuanțată a 
textului dramatic.

„Rinocerii" de Eugen lonescu 
s-a jucat în decorul semnat de 
Jacques Noel, cu o mișcare de 
scenă vie, dinamică, punctată de 
momente comice savuroase. Ti
puri deosebit de veridice au 
creat aci Regis Outin (Botard), 
Michel Bertqy (Dudard), Simone 
Valăre (Daisy), Henri Gilabert 
(dl. Papillon), Roger Cărei (de un 
haz irezistibil în roluj Logicianu
lui). William Sabatier (Jean) și-a 
structurat personajul mai puțin 
pe datele morale, cît pe o vio
lență exterioară, care mi s-a pă
rut excesivă în actul al treilea. 
Elementele prea pronunțate de 
farsă care apar în acest act au 
alterat într-o măsură unitatea de 
concepție a spectacolului. în
treaga distribuție a contribuit la 
reconstituirea plină de naturale
țe a atmosferei de liniștită pro
vincie mic-burgheză, în care a- 
par pe neașteptate amenințătoa
re imagini de coșmar. „Muzica 
concretă" extrem de sugestivă, 
aparținînd lui Michel Philippot, a 
creat o ambianță sonoră drama
tică, zguduitoare, urletele rinoce
rilor amestecîndu-se cu accentele 
zgomotoase ale unor marșuri de 
tip nazist. Dar cu toate momen
tele de puternic tragism, mai a- 
les din ultimul act, regizorul și 
interpretul principal a păstrat 
pînă la capăt o candoare și o 
ironie superioară la adresa ma
nifestărilor subumane ale rinoce
rilor care înaintează în pas de 
gîscă. Căci Barrault e în primul 
rînd un poet animat de credință 
în om, în frumusețea omului, în 
visurile omului. De aici vraja pe 
care o creează în jurul său și 
care rămîne, pentru oricine s-a 
aflat joi în sala Palatului, de ne
uitat.

Andrei BALEANU

Theâtre de France
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala compania „Theâtre de 
France", în frunte cu Jean Louis 
Barrault, care a întreprins un 
turneu în țara noastră. Artiștii

a părăsit Capitala
francezi au prezentat, în sala Pa
latului R. P. Române, patru spec
tacole cu. piesele „Nunta lui Fi
garo" și „Rinocerii".

în Cișmiglu Foto : I. Ren*

PE URMELE ARTICOLELOR „SCÎNTEII"

Au cuvîntul întreprinderile 
si instituțiile vizate 
9 9

La redacție au venit în ultima vreme nume
roase răspunsuri la articolele și anchetele pu
blicate de „Scînteia" cu privire la activitatea unor 
întreprinderi industriale. Scrisorile semnate de 
conducerile unor întreprinderi subliniază că ar
ticolele respective au constituit un real ajutor 
în luarea măsurilor celor mai bune pentru li
chidarea deficiențelor existente, relatează pre
cis și detaliat măsurile respective. Din păcate, 
răspunsurile altor întreprinderi și organe eco
nomice centrale au un caracter formal, nu 
conving asupra seriozității cu care au fost stu
diate sesizările făcute de ziar și mai ales asu
pra spiritului de răspundere cu care s-a trecut 
la îmbunătățirea stărilor de lucruri analizate. 
Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile pri- 
mite, precum și constatările redacției în legătură 
cu situația găsită la un nou raid prin locurile 
despre care s-a scris.

E

ECONOMII ■■■
CARE DUC LA RISIPA

Se va asigura evitarea 
refuzurilor de pantofi

în articolul cu titlul 
de mai sus se arăta că la 
fabrica de încălțăminte 
„Carmen" din Capitală 
persistă lipsuri care au 
repercusiuni asupra cali
tății produselor. în pri
mul trimestru, fabricii 
i-au fost refuzate de că
tre comerț 11 000 perechi 
de încălțăminte ; acestea 
aveau defecte de croire 
și ștanțare, ștaifuri încre
țite, tocuri asimetrice, 
pete de retuș. în răs
punsul trimis redacției, 
conducerea fabricii arată 
că, după publicarea arti
colului „a organizat c 
dezbatere amplă cu in
ginerii și tehnicienii din 
intreprindere asupra cau
zelor care au generat re
fuzuri de mărfuri. Au 
fost serios trași la răs
pundere și sancționați u- 
nii ingineri, maiștri, șefi 
de brigadă și controlori 
de calitate care au dove
dit slabă exigentă fală de 
calitatea produselor. Pro
blema refuzurilor și cau
zele lor au fost analizate 
pe larg și in consfătuiri 
de producție pe ateliere, 
la care au participat 
toți muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii, mai
ștrii, șefii de brigăzi, 
controlorii de produse 
finite și controlorii inter- 
fazici în urma acestor 
dezbateri, a propunerilor 
făcute în consfătuirile de 
producție a fost adoptat 
un plan special de măsuri 
tehnico-organizatorice a 
căroi aplicare va asigura 
îmbunătățirea calității în
călțămintei".

Planul prevede terme
ne și responsabilități 
precise de aplicare a 
măsurilor stabilite. între 
altele, se prevede ca ma
teria primă și toate ma
terialele folosite la con
fecționarea încălțămintei 
să fie recepționate atent 
înainte de a fi introduse 
în fabricație, ca toate 
modelele noi create să 
fie prezentate consiliului 
tehnico-artistic, însoțite 
de fișe tehnico-economi- 
ce, din care să reiasă 
consumul de materiale și 
manoperă î la toate mo
delele nou create ce vor 
intra in producție se va 
executa seria zero pen
tru a se vedea ce condi
ții tehnologice sfnt ne
cesare pentru realizarea 
producției de serie. Mă
suri concrete se prevăd 
și pentru ridicarea cali
ficării muncitorilor. Se

va organiza instruirea 
muncitorilor pe grupe de 
operații, ori de cite 
ori intră în fabricație 
un nou model de incăl- 
țăminte ț la cursurile de 
ridicare a calificării se 
va urmări îndeaproape 
îmbunătățirea conținutu
lui lecțiilor și legarea lor 
strinsă de cerințele ca
lității. în vederea intro
ducerii in producție a 
celor mai avansate meto
de de lucru la confecțio
narea încălțămintei pen
tru copii vor fi organi
zate schimburi de expe
riență cu întreprinderi 
similare. In încheierea 
scrisorii de răspuns se 
arată : „Colectivul în
treprinderii „Carmen" va 
depune eforturi sporite 
pentru ca în cinstea 
Congresului partidului să 
îndeplinească angajamen
tele luate în întrece
re, să lichideze în mod 
hotărit lipsurile sesi
zate, să producă încălță
minte de calitate superi
oară"

La același articol am 
primit și răspunsul Di
recției generale a indus
triei pielăriei, încălță
mintei și cauciucului din 
Ministerul Industriei U- 
șoare, în care se arată : 
„Problemele ridicate in 
articol au fost analizate 
atent, în cadrul unei șe
dințe organizate de di
recția noastră generală 
cu conducerile tuturor 
fabricilor de pielărie și 
încălțăminte. Pornind de 
la sesizările făcute, s-a 
întocmit cu acest prilej 
un plan de acțiune în 
vederea îmbunătățirii ca
lității produselor în toa
te întreprinderile. In plan 
s-a pus accent pe ridica
rea calificării muncitori
lor, respectarea cu stric
tețe a proceselor tehnolo
gice pe fiecare fază de 
fabricație, întărirea con
trolului de calitate la re
cepția materiilor prime și 
a produselor finite. In zi
lele de 28 și 29 aprilie a 
avut loc la Oradea o șe
dință cu toți controlorii 
de calitate din sectorul 
nostru, în cadrul căreia 
a fost prelucrat articolul 
apărut în ziar, S-au sta
bilit măsuri în vederea 
îmbunătățirii muncii con
trolorilor de calitate — 
organizarea de cursuri de 
perfecționare a activității 
acestora, seminar» perio
dice, extinderea și întă
rirea controlului Inter- 
fazic de calitate".

Conducerea Uzinei de 
construcții de mașini Re
șița ne răspunde că „din 
totalul pieselor livrate, 
1,54 la sută au fost re
buturi, față de 6,5 la sută 
cit este admis la piesele 
turnate din oțel". în a- 
celași timp, în scrisoarea 
adresată redacției se 
menționează că in uzină 
„este în curs de exe
cutare o instalație de 
producere a bioxidului 
de carbon folosit la for
marea pieselor mici, se 
studiază posibilitatea 
montării unui cuptor e- 
lectric pentru elaborarea 
oțelului, ceea ce va con
tribui la ridicarea calită
ții tuturor pieselor tur
nate, inclusiv a celor pe 
care le livrăm uzinei ti
mișorene".

Din cele două răspun
suri se desprinde însă o 
tendință de împăcare cu 
faptul că proporția piese
lor de calitate necores
punzătoare livrate este 
sub nivelul procentului 
de rebut admis. Dar aces
tea sînt două lucruri cu 
totul distincte. Nici un 
contract de colaborare 
sau cooperare nu preve
de și nici nu poate să 
prevadă vreo concesie,

oricît de mică, la calita
te. Tot ce iese pe poarta 
întreprinderii trebuie să 
fie ireproșabil din punct 
de vedere calitativ. Res
pectarea plafonului de 
„rebut admis" este o 
sarcină strict internă a u- 
zinei. Ea nu constituie un 
indiciu al calității piese
lor livrate și nu poa
te să influențeze în
deplinirea obligațiilor ce 
decurg din contractele de 
colaborare și cooperare 
încheiate cu alte între
prinderi. A confunda a- 
ceste două noțiuni în
seamnă a admite în prac
tică livrarea, în cadrul 
contractelor, a unor pie
se și subansamble care 
nu corespund cerințelor 
calitative. Dar cum pot 
folosi întreprinderile be
neficiare astfel de piese ? 
Dacă le-ar accepta, și-ar 
crea singure greutăți în 
îndeplinirea ritmică a 
planului de producție, 
stocuri supranormative. 
Este surprinzător că tova
rășii din conducerea unor 
asemenea uzine cu expe
riență interpretează în 
acest mod eronat o pro
blemă bine clarificată as
tăzi în practica econo
mică.

Atitudini de nepăsare 
față de avutul obștesc

Un răspuns puțin convingător 
și interpretări eronate

Ocupîndu-se de pro
blema respectării obliga
țiilor prevăzute In con
tractele economice, arti
colul publicat sub acest 
titlu critica faptul că 
unele fabrici nu au li
vrat la timp piesele ne
cesare Uzinei mecani
ce Timișoara, creîn- 
du-f greutăți în îndepli
nirea ritmică a planului. 
Alte întreprinderi — Uzi
na de vagoane Arad și 
Uzinele de construcții de 
mașini Reșița — și-au în
deplinit sub raport canti
tativ sarcinile contrac
tuale pe primul trimestru, 
dar au livrat anumite 
repere de proastă cali
tate.

In scrisoarea de răs
puns, conducerea Uzinei 
de vagoane Arad arată 
că piesele necorespunză
toare livrate uzinei timi
șorene „reprezintă o can
titate foarte mică față de

procentul de rebut admis 
-—de 1,2 la sută". Mai de
parte adaugă: „La se
sizarea Uzinei mecanice 
Timișoara, delegatul nos
tru a încheiat un proces 
verbal în care s-au re
cunoscut aceste rebuturi, 
Împreună cu 99 de piese 
remaniabile". Dar în scri
soare nu se menționează 
măsurile pe care uzina 
din Arad intenționează să 
le ia. Ce garanție există 
insă că ea nu va mai 
livra in viitor piese ne
corespunzătoare ? între
băm pe tovarășii de la 
Uzina mecanică Timi
șoara : Acest răspuns îi 
poate convinge că nu vor 
primi în continuare piese 
pe care nu le pot utiliza, 
pentru prelucrarea cărora 
sînt puși în situația să 
consume inutil manoperă 
și să încarce fără folos 
utilaje din producție ?

în articolul cu titlul 
de mai sus se sem
nala faptul că în cîte
va întreprinderi din re
giunea Argeș au sosit de 
mai multă vreme utilaje, 
agregate și aparate, dar 
acestea nu sint folosite 
în producție. S-a criticat 
practica achiziționării de 
utilaje fără a se analiza 
temeinic in prealabil ne
cesitatea lor în între
prinderile respective.

Care este situația a- 
cum, după mai bine de o 
lună de la apariția arti
colului ? Iată ce au de
clarat corespondentului 
nostru pentru regiunea 
Argeș, Gheorghe Cîrstea, 
cadrele de conducere din 
întreprinderile vizate.

Ing. Bujor Roșea, di
rector, și V. Mironescu, 
contabil șef, de la Uzina 
de produse sodice Go
vora :

„Articolul a ridicat o 
problemă de mare im
portanță. Este nepermis 
ca utilaje în care statul 
nostru a investit fonduri 
importante să nu fie fo
losite. în ce ne privește 
am pus capăt schimbului 
interminabil de adrese 
cu forul tutelar. Am luat 
legătura cu întreprinderi 
similare din sectorul nos
tru și am vîndut apara
te de măsură și control 
în valoare de 800 000 lei 
Instalația pentru gospo
dăria de cărbune stă 
însă și acum nefolosită. 
Am purtat cu direcția 
generală de resort din 
ministerul nostru și cu 
diferite întreprinderi și 
instituții o voluminoasă 
corespondență pentru a 
o valorifica într-un fel, 
dar fără rezultat. întrucît 
această instalație e ve
che, are o uzură morală 
apreciabilă, ne-am gîn- 
dit că soluția cea mai 
potrivită ar fi casa
rea ei".

Autorul articolului mai 
sus amintit, Viorel Flo- 
reci, directorul sucursa
lei regionale Argeș a 
Băncii de Investiții, ne-a 
relatat: „în urma publi
cării articolului, nu nu
mai Uzinele de produse 
sodice Govora au reac
ționat prompt. I.R.I.G. 
Pitești a recuperat în
tr-un timp scurt întreaga 
valoare a utilajelor dis
ponibile prin redistribui
rea lor altor întreprin
deri alimentare. Trustul 
de extracție Argeș a 
transferat Trustului de 
extracție Tg. Jiu un mo
tocompresor în valoare 
de 700 000 lei. în unele 
întreprinderi — C.I.L. 
Pitești și C.I.L. Rm. Vil- 
cea — nu s-au luat însă 
nici un fel de măsuri".

Am căutat să cunoaș-

tem ce intenționează să 
facă tovarășii din aceste 
întreprinderi cu utilajele 
care continuă să stea 
nefoiosite.

Ing. Victor Chelu, di
rector, ing. Nicolae Smă- 
răndoiu, șeful biroului 
de investiții de la C.I.L. 
Pitești:

„Nu noi am solicitat a- 
ceste utilaje, și ca atare 
nu ne asumăm nici o 
răspundere. Am făcut 
mai multe adrese către 
direcția generală ; unele 
utilaje au fost redistri
buite în sector. Cu res
tul să se spele pe cap 
cine ni le-a trimis".

Virgil Nodolu, servi
ciul de investiții de la 
C.I.L. Rm. Vîlcea :

„La noi lucrurile au 
rămas ca la început. Am 
trimis o nouă adresă mi
nisterului imediat după 
publicarea articolului 
pentru a ne da indicații 
cum să procedăm. Pînă 
acum nu am primit răs
puns. Este tot ce am fă
cut. Cojitorul stă nefolo
sit pe rampa combinatu
lui. Lîngă acest utilaj s-a 
mai adăugat o instalație 
de răzuire a placajului 
despre care specialiștii 
din combinat afirmă că 
„e o bijuterie". Ea a a- 
juns aici după o lungă 
călătorie pe la diferite 
unități de industrializare 
a lemnului. Bineînțeles, 
cheltuielile de transport 
le-a suportat întreprin
derea noastră. Acum și

această instalație stă ne
folosită".

Se desprinde deci con
cluzia că în aceste două 
întreprinderi nu s-a miș
cat nici un deget. Tova
rășii de la C.I.L. Pitești 
spun: „Să se spele pe 
cap cine ni le-a trimis!". 
Cei de la C.I.L. Rm. Vîl
cea afirmă : „La noi, lu
crurile au rămas ca la 
început". Nepermis mod 
de a reacționa la critica 
făcută prin presă I El 
exprimă in esență nepă
sare, indiferență față de 
avutul obștesc. Așa se 
explică de ce ani de-a 
rîndul s-a acceptat să 
stea nefolosite utilaje 
cărora trebuia să li se 
dea o destinație produc
tivă Pe tovarășii de la 
C.I.L Pitești și C.I.L Rm. 
Vîlcea nu-i doare inima 
că aceste utilaje în care 
statul a investit fonduri 
importante stau !n afara 
producției Acestea nu 
sint utilajele unuia sau 
ale altuia, ci ale indus
triei noastre socialiste, 
ale întregului popor, si 
nimănui nu ii este îngă
duit să dea din umeri și 
să întoarcă spatele a- 
tunci cînd e vorba de 
averea noastră socialis
tă Cum vă explicați to
varăși de la Vîlcea că 
în alte întreprinderi din 
regiune s-au găsit, pînă 
la urmă, posibilități pen
tru redistribuirea unor 
utilaje iar la dvs, nu ? Nu 
depindea aceasta de spi
ritul gospodăresc și de 
atitudinea fată de bunu
rile obștești 1

La același articol am 
primit răspuns și din 
partea Direcției combi
natelor in construcție 
din Ministerul Economiei 
Forestiere din care re
dăm’ ,,In ce privește uti
lajul de cojit lemn, de
pozitat în incinta C.I.L. 
Rm Vîlcea, considerăm 
critica justă. Lipsurile 
care rezultă din cele 
menționate în ziar seda- 
toresc faptului că nu 
s-au luat cele mai ope
rative măsuri pentru fo
losirea acestui utilaj in 
alte sectoare, cînd s-a 
constatat ineficienta lui 
tehnico-economică".

Cît despre măsurile 
care ar trebui luate de 
direcția respectivă, în 
vederea redistribuirii ce
lorlalte utilaje, nu se a- 
rată nimic. Dimpotrivă, 
este descrisă cu lux de a- 
mănunte odiseea acestor 
utilaje, care dezvăluie 
carențe criticabile în fo
losirea utilajelor pentru 
noile obiective. Era de 
așteptat ca Direcția com
binatelor în construcție 
să trimită redacției un 
răspuns în care să arate 
ce a întreprins pentru 
intrarea cît mai grab
nică a utilajelor în cir
cuitul economic și pen
tru evitarea unor noi ca
zuri de acest fel. Ne în
trebăm : cînd au de gind 
tovarășii să ia în serios 
această problemă ? Con
siderăm că acest caz ar 
trebui să facă obiectul 
atenției conducerii Mi
nisterului Economiei Fo
restiere.

Teatrul de stat de operetă : Țara su- 
risului (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Comedia) : oameni și 
șoareci (orele 15), Inșir-te mărgărite 
(orele 19,30), (sala Studio) : Intîinire cu 
îngerul (orele 15), Să nu te joci cu 
dragostea (orele 19,30) Teatrul de Come
die : (Spectacole prezentate de secția 
română a Teatrului de stat din Tg. Mu
reș : la orele 16 — Doi pe un balansoar , 
orele 20 — Domnișoara Nastasia). Teatrul 
„Lucia Sturdz,i Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1)- Tache, Ianke șt 
Cadîr (orele 19.30). (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cnstofor . 
(orele 19,30) Teatrul ,,C. I. Nottara**  (sala 
Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), (sala 
Studio) : 3.3.3. (orele 20). Teatrul „Bwrbu 
Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nx. 
34) : Amphitryon 38 (orele 20). Teatrul 
Mic (Str C. Miile nr. 16) : Cinci schițe 
și Cîntăreața cheală (orele 15,30). Vulpile 
(orele 19,30) Teatrul ..Ion Creanga**  (Str. 
Eremia Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel 
(orele 16). Studioul Institutului de arm 
teatrală și cinematografică „I. 1- Cara- 
giale“ (Str. 39 Decembrie nr. 9): Tranda
firi roșii pentru mine (orele 20). Teatrul 
..Țăndărică**  (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Kat'a și crocodilul (orele 15 $i orele 
17), (sala din str Academiei nr. 18) : 
Băiatul și vîntul (orele 16), Eu și ma
teria moartă (oțele 19 30). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei (orele 20), (sala Victona) . 
Veselie la 174 (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de 
acrobați (orele 20)

CINEMATOGRAFE
Spre culmi . Sala Palatului R. P. 

Române (seria de bilete 1438 —, orele
19.30) . Laleaua neagră — film pentru
ecran panoramic : Patria (9; 11.00; 14; 
16 30; 19; 21,30). Merii sălbatici ; Republica 
(10; 12. 15; 17; 19, 21). Casa Rieordi : Ca
pitol (8 30; 11; 13.30; 16; 18.45: 21,15),
Grivlța (9,30. 12,15; 15; 17,45; 20,30). Gră
dina „Doina” (S1i Doamnei nr. 0 — orele 
20). Fernand cow-boy • Luceafărul (com
pletare Comori de artă românească — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20.45), Feroviar 
(completare Albinele și oamenii — 9; 
11.15; 13.30; 15.45: 10.15; 20,45), Melodia
(completare Comori de artă românească
— 9,45; 12; 14,30; 16.45; 19; 21,15). Stadionul 
Dinamo (Șos. ștefan cel Mare — comple
tare Comori de artă românească — orele
20) , Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — completare Comori de arta 
românească — orele 20) Fantomele din 
Spessart ■ Carpați (10; 12; 14; 16). Neamul 
Șoiinăreștilor - cinemascop (ambele 
serii) : București (completare Șopîrle — 
9.30; 12.30; 17.30; 20.30). Tomis (completare 
Șopîrle - 9.30: 12.30; 16,30: 19.30). lanoșik
— cinemascop (ambele serii) : Festival
(completare 1 Mai 1965 — 9; 12,45: 16,45; 
20,30; la grădină — Pasajul Eforie — 
orele 19.45), Excelsior (10,30: 15,30; 19.30), 
Aurora (completare 1 Mai 1965 - 9.45; 
13,15; 16,45: 20.15). Pe urmele tul Ahmed : 
Victoria (completare Scoarțe populare — 
10: 12; 14’ 16: 18.15; 20,30) Vieți uscate : 
Central (10,30. 12,30: 14.30, 10,30; 18,30;
20.30) . Hanks : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16.15: 18,30: 20,45), Giuieștl (14; 16.15; 18,30; 
20.45). Alenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20), Flamura (10; 12.15; 16; 18,15;
20.30) . Gauder nus igitur • Union (comple
tare 1 Mai 1965 - 16; 18,15. 20.30). Unirea 
(completare Celule amețite — 16; 18.15; 
la grădină - orele 20), Program pentru 
eonii . Doina (orele 10 dimineața). Doi 
băieți ca pîinea caldă ; Celule amețite : 
Doln.- (11,36: 14 30: 16,30. 18.30: 20.30).
Festival Chaplin — Sport nr. 2/1M5 : 
Timpuri Noi (9.30: 11.45: 14: 16.15: 18.30; 
20.45). Legea și forța : Cultural (comple
tare Expediție in pod — 15; 17,15). Joe 
limonadă — cinemascop ■ înfrățirea intre 
ponoare (10.30: 15 45: 13: 20.15). Bucegi (10: 
12.15:16: 18.15. 20.30; la grădină — orele 20). 
Cartouche — cinemascon : Crîngași (16; 
18.15: 20.30) Unde <ști acum Maxim 7
— cinemascop : Dacia (completare Din
colo de cercul polar — 9.30: 11,45; 14;
16.15: 18 30: 20.45) Fata in doliu : Buzești 
(15, 17: 19) Miorița (completare ralmira
— 10: 12: 14: 16- 18 15: 0.30). Cronica unul
bufon : Flacăra (comnletare pionlerln nr. 
2/1965 — 10: 16’ 18: 20). La patru pași de 
infinit : Vitan (16: 18: 20). Titanic, vals s 
Munca (completare Petrică și încă cine
va — 16, 18,15: 20,30). Regina cîntecelor : 
Popular (10.30; 15,30, 18; 20,30), Scara- 
mouche — cinemascop Arta (comple
tare Sport nr. 2/1965 - 11; 15.30; 18; 20.30; 
la grădină — orele 20 Volga (completare 
1 Mai 1965 — 9,30: 11.45. 14: 16.15; 18.45;
21) . Parisul vesel : Moșilor (completare 
Călătorie imaginară — 15.30: 18; 20.30: la 
grădină — orele 20). Nevasta nr. 13 i 
Cosmos (15,45- 18; 20.15). Cauze drepte — 
cinemascop • Viitorul (15.30; 18; 20.30). 
Mofturi 1900 : Colentina (completare Ul
timul rol — 15. 1815; 20,30; la grădină 
orele 20). Pădurea splnzuraților — cine
mascop (ambele serii): Floreasca (com
pletare Pionleria nr. 2/1965 — 10,30; 16;
19.30) . Cei trei mușchetari — cinemascop
(ambele serii) ; Rahova (15,30; 19,15; la 
grădină — orele 20) Rachetele nu trebuie 
să decoleze - cinemascop: Modern (com
pletare Țărmul ospitalier — 9,45; 12;
14,15; 16,30 18,45; 21). Comoara din Vadul 
Vechi : Progresul (completare Peste dea
luri și coline — 15,30; 18; 20,15). Spărgă
torul — cinemascop: Lira,. (15,30; 18; 20,30). 
Animalele : Drumul Sării (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30),
Ferentari (completare Cum am crescut 
sănătos — 16; 18,15; 20.30). Nu te atinge 
de fericire ; Cotroceni (completare Sport 
nr. 2/1965 - 15: 17; 19: 21). Grădina „To
mis’* (Calea Văcărești nr. 21 — orele 20). 
DJura - cinemascop : Pacea (16; 18; 20). 
Cu bicicleta spre Lună : Grădina „Lira" 
(Calea 13 Septembrie nr 196 — orele 20). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Oameni la înălțime : Grădina „Vi
tan" (Calea Dudești — orele 19,45). Viață 
particulară (completare România pe me
ridianele lumii! : Grădina „Progreîful- 
Parc" (Str. II Iunie — orele 2O.X0). 
încurcătură blestemată : Grădina „Au
rora" (Bd Dimitrov nr. 118 — orele 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Grădina 
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9-11 — orele 
20).

TE LE VI ZIUNE

Răspunsuri care întîrzie
La articolul „RĂSPUNDEREA PENTRU 

ZESTREA TEHNICA A ÎNTREPRINDERI
LOR" nu ne-au răspuns pînă acum MI
NISTERUL INDUSTRIEI PETROLULUI ȘI 
CHIMIEI, I.R.U.M.-SIBIU, ÎNTREPRINDE
REA „TEXTILA" ȘI TRUSTUL DE EX
TRACȚIE DIN PITEȘTI. Nu am primit răs
punsuri nici de la MINISTERUL INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, 
COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A 
LEMNULUI-COMĂNEȘTI, FABRICILE 
DE MOBILĂ DIN FOCȘANI, BLAJ, PI
TEȘTI ȘI IPROFIL-DEJ, la articolul „CA
LITATEA MOBILEI", nici de la ÎNTRE
PRINDERILE „13 DECEMBRIE“-SIBIU 
ȘI „8 MAI"-MEDIAȘ, la articolul „ECO
NOMII CARE DUC LA RISIPĂ". întîrzie și 
răspunsurile de Ia UZINELE „ELECTRO- 
PUTERE" ȘI ÎNTREPRINDEREA ȘAN
TIERE CONSTRUCȚII-MONTAJE DIN 
CRAIOVA Șl ȘANTIERUL C.I.L. TR. SE
VERIN la articolul „PUNEREA ÎN FUNC
ȚIUNE LA TERMEN A NOILOR OBIECTIVE 
INDUSTRIALE".

Problemele dezbătute în aceste articole 
merită o atenție maximă din partea între
prinderilor și ministerelor. Amintim cu 
această ocazie celor vizați că a reacționa 
prompt la sesizările făcute prin presă este 
o îndatorire elementară ce decurge din 
prevederile unor hotăriri ale partidului și 
guvernului. Sperăm că măsurile luate vor 
fi comunicate redacției în cel mai scurt 
timp.

Orele 17,00 — Campionatul european de 
gimnastică — Transmisiune de la Sofia. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pen
tru copii • Aventurile lui Tom Sawyer 
(V) : Nobilul Tom 20.00 — Tele-enclclo- 
pedle. 20.50 — Maeștrii genului scurt 
CARAGIALE. Prezintă conf. univ. Al. 
Piru. 21,20 — Desene animate. 21,50 — 
Retrospectivă umoristică. Emisiunea I 
cu . Mircea Crișan. In Încheiere : buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum va ii vremea

Ieri în țară • Vremea a fost ușor 
instabilă și s-a răcit. Cerul a fost 
mai mull acoperit și a plouat tem
porar în Oltenia și sudul Transilva
niei. In restul tării s-au semnal., 
averse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice Vintul a suflat 
potrivit cu intensificări temporare 
lin nord est Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă intre 8 grade la 
Cîmpulung Moldova și 22 grade la 
Bechet In București; Vremea s-a ră
cit, iar cerul a fost mai mult acope 
rit. Vîntul a suflat potrivit cu inten
sificări. Temperatura maximă a atins 
19 grade Timpul probabil pentru zi
lele de 23, 24 si 25 mai. In țară : Vre
mea se încălzește treptat. Cerul va fi 
schimbător Averse locale de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
iar maximele între 18 șl 28 grade. 
In București Vremea se încălzește 
treptat, cerul va fi schimbător, mai 
mult noros după-amiaza. cînd vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere.
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Uzinele mecanice din Tr. Severin : recipient! de impulsionare pentru transportul materialelor în vrac

Plecarea președintelui
sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

A
încheierea simpozionului 
internațional de tehnologie nucleara

Vineri a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta, președin
tele celei de-a XlX-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., Alex 
Quaison Sackey, care, împreună cu 
soția, a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația ministrului afaceri
lor externe al R. P. Române. Oas
peții au fost salutați la plecare, pe 
aeroportul Băneasa, de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și

Sesiune de examene 
pentru elevii c aselor 
a VUI-a

Sesiunea de vară a examenului 
de absolvire a școlii generale de 
8 ani va avea loc intre 5 și 11 iu
nie. La acest examen se pot pre
zenta absolvenții școlii generale 
de 8 arii și ai școlii de 7 ani, care 
din diferite motive nu s-au pre
zentat sau nu au promovat exa
menul de absolvire.

Concursul de ădmitere in clasa 
a IX-a a școlii medii de cultură 
generală — cursuri de zi — și in 
anul 1 ăl școlilor pedagogice de 
invătători și educatoare pentru 
anul școlar 1965/66 va avea loc 
intre 17 și 27 iunie. La concurs se 
pot prezenta acei absolvenți ai 
școlii generale de 8. ani. ai școlii 
de 7 ani și ai școlilor care se echi
valează cu acestea In vederea 
continuării studiilor, care Împli
nesc virsta de cel mult 17 api in 
anul 1965.

Concursul de admitere constă 
din probe scrise și orale la limba 
română și matematică din materia 
claselor V—VIJ1, ale școlii gene
rale de 8 ani. La școlile pedagogi
ce de invătători și educatoare 
probele scrise și orale sint prece
date de vizita medicală și probă 
de aptitudini la muzică, care in- 
cep in ziua de 15 iunie. La școlile 
medii de artă, probele de speciali
tate se susțin intre 14 și 16 iunie.

SPORT 

„CURSA PĂCII"
Cea mai lungă etapă a „Cursei Pă

cii",.- disputată ieri între Kliuczbork și 
Poznan (223 km), a fost o etapă „cal
mă". deși s-a realizat o medie orară 
de 42,5 km Trena foarte rapidă se 
datorește unei Îndrăznețe evadări 
susținute de a lungul a peste 150 km 
de belgianul Schouben și maghiarul 
Polanetzki La un moment dat cei doi 
fugari aveau un avans de 5 minute 
dar, la kilometrul 194, au fost ajunși 
de pluton. Cu 15 kilometri înainte de 
Poznan s-a desprins de unul singur 
olandezul Midelkoop. El a sosit pri
mul pe stadion, cu 30 sec. avans fată 
de plutonul fruntaș, în care se aflau 
și cicliștii noștri.

Clasamentul individual după 13 eta
pe : 1. Lebedev (U.R.S.S.); 2. Dolezal , 
(R.S.C.) la 2'08" ; 3. C. Dumitrescu 
(R. P. Română) la 2'31"; 4. Kudra 
(R.P.P.) la 2’31" ; 5. Saidhujin
(U.R.S.S.) la 3’04" etc. Pe echipe con
duce UR.S.S, urmată de R. P. Polonă, 
R. D Germană, R. S Cehoslovacă, 
Franța, R. P. Română, Belgia etc.

Astăzi penultima etapă, Poznan — 
Torun (146 km).

Axi încep 
„europenele" de box

Ieri dimineață au plecat la Berlin 
boxerii români care vor participa la 
campionatele europene de box : C. 
Ciucă (muscă), N. Gîju (cocoș), C. 
Stanev (pană), V. Antoniu (semiu- 
șoară), I. Mihalik (ușoară), V. Mîr- 
za (semimijlocie), V. Dobre (mijlo
cie mică) și V. Mariuțan (grea). An
trenorii lotului sînt Ion Popa și Ion 
Chiriac. După cum s-a mai anun
țat, actuala ediție (a 16-a) a „euro
penelor" se desfășoară între 22 și 29 
mai în sala „Werner Seelenbinder" 
din capitala R. D. Germane.

Pe baza ultimelor confirmări de 
participare, se presupune că la a- I 
ceste campionate vor fi prezenți i 
peste 200 de pugiliști din 26 de țări. 1

alți membri ai conducerii unor mi
nistere, reprezentanți ai Asociației 
pentru Națiunile Unite și alte per-* * 
soane oficiale. Au fost de față E. K. 
Dadzie, ambasadorul Ghanei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. Au 
fost prezenți Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare, Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R S. Cehoslovace, Jerzy 
Fidler, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Polone — țări care ur
mează să fie vizitate de președintele 
Sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

Am stat de vorbă cu tinerii care 
locuiesc in căminul întreprinderii 
„Steaua roșie". în aceeași clă
dire cu dormitoarele, se află biblio
teca șj ,o sală adecvată pentru diver.-, 
se manifestări, de la conferințe și pînă 
la seri de dans. Peste drum, clubul. 
Condiții, deci, ideale! Dar ce spec
tacole, ce activități din ultimele luni 
l-au atras pe tineri ?

Mihai Ristache, strungar : un con
cert de muzică populară, un program 
artistic prezentat de pionieri, un con
curs „Cine știe meserie, ciștigă".

Constantin Munteanu, lăcătuș me
canic : doar spectacolul dat de pio
nieri.

Aurica Matei, funcționară : același 
concurs „Cine știe..."

Dialogurile de mai sus au avut loc 
într-o seară de joi, dedicată, prin 
definiție, tineretului. La club, la 
bibliotecă, în sala de festivități, nici 
un fel de activitate. Ba, să nu uităm, 
la două mese, se juca, totuși... remi.

De ce să ne mai mirăm atunci că 
Ia ancheta noastră, la care au răspuns 
peste 200 de tineri muncitori, foarte 
putini s-au referit la spectacole sau 
alte manifestări educative desfășura
te la cluburi. Departe de noi gîndul 
de a face apologia cantității. Nimeni 
nu are pretenția ca un club să aibă 
activitate 24 de ore din 24, să pro
ducă, pe bandă rulantă, conferințe, 
spectacole, concursuri, reuniifni etc. 
Dar tinerii pretind o anumită frecven
tă și, mai cu seamă, manifestări de 
valoare, cu efect „durabil", de care 
să-și amintească mereu cu plăcere.
■ Unii tineri au înțeles întrebarea:

„Este Bacăul un oraș tineresc ?" 
ca referindu-se la aspectul său exte
rior și au răspuns, invariabil: „da, 
prin noile construcții". Alții, însă, au 
înțeles-o într-un sens mai larg. „Mal 
are mult pînă să întinerească — răs
punde Emil Benea, lăcătuș mecanic 
— deoarece este .prea multă monoto
nie in munca în tindul tineretului de 
aici". Spicuim din alte, multe, răs
punsuri : „Serile de dans sint rare și 
prost organizate in unele locuri". 
„...Din punct de vedere distractiv, nu. 
Exemplu : carnavalul din ziua de 2 
mai".

Ni s-a părut curios ca tocmai up 
carnaval al tineretului să fie dat ca 
exemplu... antidistractiv, dar iată ce 
ne-au relatat cîtiva participant :

• Carnavalul a tost un fel de de
filare monotonă...

• Monotonă pentru că ani în șir 
vedem aceleași figuri: Albă ca ză
pada și cei 7 pitici, cîteva personaje 
din opera lui Caragiale, din povesti
rile lui Creangă...

De ce oare, tocmai carnavalul, ex
plozie de exuberantă, fantezie și vo
ioșie, proprii tineretului, a trebuit să 
îmbătrînească la Bacău ?

— Cred că din exces de seriozita
te — răspunde un tînăr și relatează o 
întîmplare nu lipsită de semnificație.

Mai de mult, în iarnă, cînd, după 
prima zăpadă, studenții ieșiti de la 
cursuri au început, dintr-o firească 
pornire de veselie tinerească, o bă
taie cu bulgări, s-au auzit voci care 
au vorbit de „atitudine nesănătoasă", 
de „prestigiul" institutului pedagogic.

...Discuție cu secretari ai comite
tului orășenesc U.T.M. Viața cul-

— spun ei. La „Steaua roșie", ce-t 
drept, nu prea e activitate, în schimb 
există bază materială, fabrica „Parti

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I-a)

■
tural-educativă a tineretului e bună,

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările simpozionului internațional 
pe tema: „Despre încercările nedis
tructive în tehnologia nucleară", or
ganizat sub auspiciile Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică de 
la Viena, cu sprijinul Institutului de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Române. Au participat peste 100 de 
savanți și specialiști din mari cen
tre de studii, institute de cercetări 
și laboratoare nucleare din aproape 
20 de țări.

zanul" e bună în toate cele, studenții 
sînt buni, elevii și mai și... Discuția 
atinge o chestiune spinoasă : teatrul.

— Elevii se duc Ia teatru. Și 
ce învață ? In piesa „Eseu" de T. Mu- 
satescu sînt demascate moravurile so
cietății burqheze. Dar unii elevi prind 
ceea ce e rău. învață cum se să
rută (!)

— Trebuie să muncim mai mult cu 
tinerii — afirmă tov. Aurel Olaru, 
prim-secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M.

— Dar cum ?
— Ne-am propus să organizăm 

consfătuiri pe teme educative, să în
viorăm concursul „Iubiți cartea" la 
nivelul organizațiilor din întreprin
deri și școli... Ne gindim, de aseme
nea, la niște acțiuni instructive pe 
plan orășenesc, model de calitate și 
bună organizare. (Care vor fi acestea, 
cum vor fi ?).

— Avem nevoie — intervine tov. 
Adriana Grigore, secretară — de mai 
multe conferințe pe teme de educa
ție trimise de la centru. (Oare e atît 
de greu să fie făcute cu forțe locale ?)

Consfătuiri, concursul „Iubiți car
tea", conferințe. Totuși nu e prea pu
țin ? Conținutul unor asemenea ma
nifestări a fost și rămîne în continua
re actual, dar formele de prezentare 
n-au devenit, pe alocuri, rigide, con
form unor practici din urmă cu un 
deceniu ?

Inerție și o anumită gravitate, a- 
proape bătrînească, o atmosferă „ofi
cială" și pedantă se degajă din acti
vitatea organizației orășenești U.T.M. 
Și doar ei, în primul rînd, i se cer pa
siune și fantezie, o viziune largă, de 
perspectivă, asupra activității tine
rești, o mare receptivitate dublată de 
un înalt spirit de discernămînt fată 
de preocupările și cerințele justifica
te ale tinerilor din oraș.

Este firească și necesară strădania 
pe care o depun activiștii U.T.M. pen
tru a dezvolta în rîndurile tinerilor o 
atitudine demnă și responsabilă față 
de actele și manifestările lor, pentru 
a le educa spiritul de seriozitate fată 
de îndatoririle lor în muncă sau la 
învățătură. Activitatea în această di
recție trebuie continuată cu perseve
rentă, hotărîre și eficacitate. Este o 
sarcină importantă, care merge, de 
fapt, mînă în mînă cu intențiile și 
telurile tineretului, un tineret animat 
de idealuri înalte, de suflul și sensu
rile epocii noastre.

Dar în practica unor activiști U.T.M. 
se denaturează aceste principii bune, 
se ajunge la unele interpretări vulga
rizatoare. Cerințele educative care se 
pun în fața tineretului nu pot trece 
peste un anumit specific, nu pot ig
nora tocmai trăsăturile proprii tinere
ții, tocmai frumusețea și forța aces
tei vîrste : optimismul, exuberanța, e- 
nergia ei clocotitoare. încercările u- 
nor activiști de a înfrîna aceste por
niri firești nu fac decît să îngreune
ze munca educativă, să lipsească orga
nizația U.T.M. de eficienta și de ca
racterul convingător al acțiunilor sale. 
In munca cu tineretul nimic nu este 
mai ineficace decît metodele nepotri
vite, închistate, bătrînești.

De unde provin asemenea deficien
te? Din lipsa de experiență organiza
torică a unor activiști, din nepricepe
rea lor de a da o orientare pozitivă 
acestor trăsături firești, frumoase, spe
cifice tinerilor. Iar alteori, deficien
țele provin și din comoditate. E mai 
ușor, desigur, să organizezi mereu 
aceleași și aceleași manifestări, să 
reduci totul la expuneri și consfă
tuiri, în loc să realizezi programe in
teresante și complexe, alcătuite cu 
fantezie și îndrăzneală care cer efor
turi mai mari și spirit de inițiativă, 
■n în centru] Bacăului se înaltă 
— Casa de cultură a sindicate
lor. De-ar ști constructorii cit 
de mult e așteptată deschiderea ei I 
La Întrebarea : „ce ati dori să vedeți 
la casa de cultură, la club, la teatru 
sau să auziți la filarmonică ?", peste 
90 la sută dintre răspunsuri se referă 
la acest nou lăcaș de cultură.

O puternică sete de cunoaștere se

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Vineri 21 mai a.c., vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Gheorghe Rădoi, a 
primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Italiei la București, Niccolo 
Moscato.

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A UNEI MISIUNI ECONOMICE 

ITALIENE
Intre 11 și 21 mai țara noastră a 

fost vizitată de o misiune economică 
italiană, condusă de deputatul Vin
cenzo Russo. în această perioadă, 
delegația — formată din reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului Ex
terior și ai Institutului de comerț 
exterior al Italiei, oameni de afaceri, 
industriași și economiști — a avut 
convorbiri cu membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior al 
R. P. Române și ai altor ministere 
economice și a vizitat întreprinde
rile de comerț exterior, purtînd dis
cuții cu privire la posibilitățile con
crete de dezvoltare mai departe 
a schimburilor de mărfuri dintre cele

In timpul lucrărilor au fost dez
bătute pe larg mai mult de 50 de 
comunicări științifice care au tratat 
probleme deosebit de importante 
pentru tehnica nucleară. în cuvîntul 
de închidere acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică ato
mică, a arătat că simpozionul de la 
București a constituit pentu toți 
participanții un nou prilej pentru un 
schimb larg de păreri în acest dome
niu important al tehnicii nucleare.

(Agerpres).

degajă din sutele de sugestii și de 
propuneri pe care le fac tinerii, elevi, 
muncitori, studenti. Antenele lor se 
orientează, sensibile, spre lucruri de 
esență și de certă valoare. Nimic nu 
au uitat: conferințe și simpozioane 
pe cele mai diverse teme, rapsodiile 
și simfoniile lui Enescu ca și „lucrări 
importante ale titanilor muzicii cla
sice", opera „Oedip", spectacole de 
balet, piesa „Moartea unui artist" etc, 
seri literar-muzicale, concursuri va
riate, și lista ar putea continua înde
lung pînă la spectacole de circ și 
manifestări sportive.

Bineînțeles că tăierea panglicii inau
gurale și deschiderea Casei de cultu
ră nu vor împlini, automat, aceste 
exigente, mari uneori, dar nu irea
lizabile. Dar, prin buna utilizare a 
întregii baze materiale existente, prin 
atragerea unor oameni de cultură și 
artă competenți și pasionați, viata 
cultural-educativă a tinerilor din Ba
cău poate deveni mai interesantă, mai 
bogată și mai diversă. Comitetul oră
șenesc de partid, preocupat de o serie 
de sarcini actuale și importante, ră- 
mine totuși dator în problemele de e- 
ducatie și cultură a tineretului. O ana
liză a activității organizațiilor de ti
neret, cît și a instituțiilor de cultură 
și artă, un plan complex, cu măsuri 
eficace, care să mobilizeze toate for
țele culturale ale orașului, ar putea a- 
duce o așteptată și necesară înviorare 
In acest sector, ar asigura tineretului 
o activitate educativă multilaterală.

Sînt peste 11 000 de tineri în Ba
cău. Deci circa 88 000 de ore libere pe 
zi, ore de curiozitate și interes față de 
tot ce îi înconjoară, ore pline sau, 
uneori, ore goale. Tinerețea e bogată 
— afirmă un dicton. Dar, poate tocmai 
de aceea, și risipitoare. Să-i ajutăm 
pe tineri să-și îmbogățească vîrsta, să 
cîștige timpul, nu să-l piardă, să 
smulgă timpului tot ce le poate o- 
feri bun, util, frumos. Si atunci...

— Este Bacăul un oraș tineresc ? 
„Da. Din toate punctele de vedere". 
Pe cînd vom primi acest răspuns ?

CUM SE FACE 
RECOLTAREA 
FURAJELOR?

(Urmare din pag. I-a)

Apoi, plantele se transportă la 
șire, fără ca frunzele să se mai 
piardă prin scuturare. Șirele au 
Ia baza lor un canal de suflare a 
aerului. La un capăt se află un ven
tilator (cu debit de 30 000 mc pe 
oră), care trimite aerul în canalul 
principal, iar de aici în canalele 
verticale, care străbat șira.

Uscarea în șiră a unui strat 
pînă la umiditatea de 20 la 
sută durează 3—5 zile. In caz de 
ploaie, în timpul uscării, peste șiră 
trebuie să fie întinsă o prelată im
permeabilă. Cu ajutorul acestui sis
tem de uscare se obține fîn cu frun
zele intacte, de culoare verde, bo
gat în proteină și vitamine. Calcu
lele arată că aplicarea acestei me
tode duce la obținerea în plus a 
300—500 kg de proteină la hectar, 
față de uscarea obișnuită pe cimp. 
Iată de ce este important ca usca
rea prin ventilație să fie extinsă.

Rezultate și mai bune se pot ob
ține prin uscarea rapidă a lucer- 
nei și trifoiului cu aer cald, folo
sind agregatul mobil UFV.

Ce putem face dacă timpul se 
menține ploios ? In asemenea îm
prejurări este necesar să se trea
că cu curaj la însilozare, deoarece, 
în acest caz recoltatul se poate exe
cuta și pe ploaie. Se pot însiloza 
cu rezultate bune lucerna, trifoiul, 
iarba din pășuni și finețe și orice 
alt nutreț verde. După recoltare, 

două țări. Oaspeții au vizitat uzinele 
„23 August", Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București, uzinele 
de utilaj petrolier „1 Mai" — Ploiești 
și au făcut o călătorie pe Valea 
Prahovei.

O DELEGAȚIE 
DE ZIARIȘTI ROMANI 

A PLECAT LA COPENHAGA
Vineri dimineața a plecat spre 

Copenhaga o delegație de ziariști 
români, condusă de Ion Cumpănașu, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", care, la invitația Departa
mentului de presă și informații din 
Ministerul Afacerilor Externe al Da
nemarcei, va face o vizită de docu
mentare în această țară.

★
In aceeași zi delegația de ziariști 

români a fost primită de Per Haek- 
kerup, ministrul de externe al Da
nemarcei. La primire a fost de față 
C. Băbeanu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Române la Co
penhaga.

Premieră
Teatrul Mic a prezentat vineri 

seara în premieră un spectacol 
„Jacques Prevert" alcătuit din poezii 
și șansonete compuse pe versurile 
poetului. Regia este semnată de Radu 
Penciulescu, decorurile de Victor 
Cupșa, costumele aparțin Adrianei 
Leonescu, iar ilustrația muzicală lui 
Adrian Ionescu. în distribuție : Ta
tiana Iekel, Irina Petrescu, Doina 
Șerban, Ion Marinescu, Vasile Nițu- 
lescu etc. (Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din 21 mai 1965 au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere : 46 58 45 69 23 3 10 7 12 20. 
Premii suplimentare : 46 64 74. Fond de 
premii : 958 975 lei din care report ca
tegoria I 90 986 lei.

nutrețurile se lasă în brazde sau pe 
capre să se elibereze de apa pro
venită din rouă sau din ploi și să 
se ofilească. Apoi ele se însilozează 
după tehnica cunoscută.

O altă metodă, pe care o reco
mandăm, este însilozarea cu acid 
formic, substanță ce contribuie la 
crearea în siloz a unui mediu acid, 
care favorizează fermentația tacti
că și îmbunătățește calitatea nutre
țului. Acidul formic asigură con
servarea lucernei și a trifoiului cu 
pierderi puține, chiar pe timp de 
ploaie. Fiecare strat de circa 30 cm 
de lucernă tocată se stropește cu 
soluție de acid formic într-o con
centrație de 5 1a sută. Straturile 
inferioare se stropesc cu o cantitate 
mai mică de soluție. Bune rezultate 
se pot obține și prin însilozarea lu
cerne! și a trifoiului, cu adaos de 
melasă și bacterii tactice. Sînt nece
sare 2—4 kg de melasă brută la 100 
kg de nutreț. Totodată, se introduc 
3—4 doze de lactobacterin de fie
care vagon de nutreț verde. Le
guminoasele verzi mai pot fi însi- 
lozate în amestec cu 20—25 1a sută 
nutrețuri fibroase uscate, împreună 
cu lactobacterin.

Folosirea metodelor înaintate de 
uscare și însilozare are, după cum 
se vede, o mare însemnătate econo
mică.
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După primul spectacol românesc eu 
„Rinocerii", dramaturgul Eugen Ionescu 
a invitat acasă colectivul de interpret! 
la o înttlnire prietenească.

Răspunzind cu acest prilej unei între
bări, scriitorul sublinia că multe 
din elementele creafiei sale își au cores
pondentele faptice în realitățile româ
nești antebelice și se nutresc într-un fel 
sau altul și din marea literatură româ
nească. „Spectacolul românesc cu piesa 
„Rinocerii" — a spus Eugen Ionescu 
— mi se pare una din cele mai bune 
realizări scenice. Piesa a fost jucată cu o 
sinceritate și cu o exactitate pe care nici 
un alt spectacol n-a avut-o”.

întrebat ce i-a refinut atenjia în 
mod deosebit, d-sa a răspuns : 
„O operă literară sau interpreta
rea unei piese își impun valoarea 
numai dacă dispun de un sistem propriu 
și inimitabil de expresie. Or, reprezen
tata Teatrului de Comedie e foarte ori
ginală, foarte proprie, cu fotul diferită 
de ceea ce au făcut alte companii artis
tice. Calitatea ei distinctivă este aceea de 
a reliefa sensunle piesei mele într-un spi
rit de adevăr, de realism poetic. Actorii 
români sînt excelenfi, iar Beligan în ade
văr un mare artist. Aceasta nu e numai 
opinia mea, o împărtășesc foarte mulfi 
oameni de teatru (râncezi care l-au văzut 
în „Rinocerii".

In presa franceză au apărut, vineri, 
articole în legătură cu spectacolul. Intr-o 
cronică publicată de „France Soir" se 
spune : „în aceeași seară, cînd Jean- 
Louis Barrault a prezentat „Rinocerii" 
lui Ionescu la București, actorii români 
au interpretat la Paris aceeași piesă și 
nu au decît uh singur regret : 
de a nu vedea versiunea fran
ceză. Noi avem norocul de a face com
parație : ea este în întregime în favoa
rea companiei române. Actorii, a căror 
medie de vîrstă este de 30. de ani, al
cătuiesc o echipă omogenă. Ei au toate 
calitățile scenice din care rezultă un joc 
exceptional și dispun de o tehnică de 
interpretare perfectă, indispensabilă pen
tru a-l juca pe. Ionescu".

„Rinocerii" s-a jucat din nou aseară; 
sîmbătă și duminică Teatrul de Comedie 
prezintă „Umbra" de Ev. Șvar(, iar luni 
și mar|i „Troilus și Cresida" de Shakes
peare.

I
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I Corespondența din Moscova

! AKADEMGOROD
Ca să ajungi la Akademgorod 

trebuie să ocolești Novosibirskul 
pe o șosea de asfalt care șerpu
iește de-a lungul țărmului „Mării 
Obi", o mare artificială. Marea e 
tînără și a fost creată de sibe- 
rieni ca izvor de energie : pune în 
mișcare turbinele unei hidrocen
trale. Tînăr e și Akademgorod. A 
apărut doar cu opt ani in urmă, "U 
cîteva clădiri răspindite pe malul 
„Mării Obi". Acum străzile lui. cu 
o perfectă simetrie, cuceresc tot 
mai mult spațiu in pădurile de 
mesteceni și brazi din împrejuri
me. Populația a și întrecut cifra 
de patruzeci de mii locuitori, din
tre care aproape douăzeci de mii 
sînt savanți, studenti, cadre didac
tice. Despre caracterul său acade
mic vorbesc numeroasele institute 
științifice și de învățămlnt supe
rior : paisprezece institute de cer. 
cetări, o universitate cu cinci fa
cultăți și două mii de studenti. 
Celelalte instituții — teatrele, ci
nematografele — s-au acomodat și 
ele vieții academice cotidiene. A- 
proape In fiecare zi afișele lor a- 
nunță un simpozion, o conferință 
interesantă, o intîlnire cu savanți 
din străinătate etc,

Cînd am ajuns la Akademgorod 
era dimineață. Pe străzile sale 
domnea animație. Cercetători și 
studenti se Îndreptau spre labora
toare și amfiteatre. Apoi peste în
tregul oraș s-a lăsat liniștea crea
ției...

La Akademgorod își desfășoară 
în prezent activitatea 14 academi
cieni, sute de doctori și candidați 
In știință. Institutul de mine, de 
pildă, are o strinsă legătură cu în
treprinderile miniere din Kuzbas 
sau din alte regiuni ale Siberiei. 
Acolo se proiectează In prezent 
numeroase mașini menite să ușu
reze munca minerilor.

I-am surprins pe locuitorii aces
tui centru științific in plină acti
vitate. La institutul de mecanică 
teoretică și aplicată se studiau 
proiectele unor turbine pentru 
valorificarea fluviilor siberiene; 
la institutul de citologie și gene
tică se creau noi soiuri de 
porumb și sfeclă de zahăr. La 
Institutul de cataliză, G. K. 
Boreskova, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
ne prezintă ultimele realizări ale 
colaboratorilor. Institutul elabo A. MUNTEANU

Un colț al orășelului academic din împrejurimile Novosibirskului

>HETLITINDENî1

„ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" 
NU VA MAI FI TIPĂRITĂ 

IN ANGLIA...

„Encyclopaedia Britannica" nu va 
mai fi tipărită în Anglia. în viitor, 
lucrările de tipărire vor fi execu
tate în S.U.A. deși pentru a fi le
gată, lucrarea va fi readusă in țară. 
Această schimbare se datorează 
prețului ridicat al tipăririi lucrării 
în Anglia.

ȘI-AU UCIS ȘEFUL

Organizația teroristă Mafia din 
Sicilia a comis o nouă crimă, de 
data asta împotriva propriului lider 
— Onofrio Minaudo Prin 1920 Mi- 
naudo a comis două crime și s-a re
fugiat în America. Acolo a stat 40 
de ani și a fost cunoscut ca trafi
cant de stupefiante. După ce i s-a 
prescris pedeapsa conform legilor 
italiene, el s-a întors în Sicilia. Prac- 
ticind profesia „inofensivă" de cres
cător de iepuri, el a intrelinut legă
turi strînse cu lumea interlopă fiind 
cunoscut ca o căpetenie a Mafiei.

NINSORI ABUNDENTE 
IN REGIUNILE MUNTOASE 

DIN R.F.G.

Un curent de aer rece, venind 
dinspre Polul Nord, a dus la o scă
dere generală a 
R.F.G. în munți a 
Ninsori abundente 
crească stratul de zăpadă la 20 
Cea mai joasă temperatură s-a 
registrat In Alpii bavarezi.

EVADAREA A EȘUAT

Dacă totul ar fi mers așa cum plă
nuia James Hussey, al cărui nu 
me a devenit cunoscut cu ocazia 
faimosului furt al
Glasgow — Londra. în august 1963. 
el ar fi fost acum liber.

După cum se știe Hussey se află 
în închisoarea Walton din Liverpool 
unde este condamnat să rămînă 30 

temperaturii în 
revenit iarna, 

au făcut să
cm
în-

rează o teorie a catalizei, care per
mite accelerarea de sute de ori 
a reacțiilor chimice. împreună 
cu muncitorii și inginerii de la 
Uzinele chimice din Novosibirsk 
au prelucrit o nouă metodă de 
obținere a formalinei fără metanol.

Dar să ne abatem puțin pe la 
Institutul de fizică nucleară de la 
Akademgorod. Aici pătrundem in 
multiplele taine ale lumii atomu
lui. în instalații speciale se studia
ză plasma — substanță cu o tem
peratură de milioane de grade.

Pe academicianul S. L. Sobolev 
l-am întilnit prima oară cu cîțiva 
ani In urmă la Institutul de mate
matică al orășelului științei. Pe a- 
tunci activitatea era la Început. 
Acum institutul studiază o gamă 
variată de probleme impuse de e- 
conomia complexă a Siberiei, cum 
ar fi cea mai optimă variantă a 
sistemului de irigații în Altai, sis
tem care ocupă in această regiune 
11 mii de hectare.

Acestea sint insă numai o mică 
parte din preocupările Akademgo- 
rod-ului. în fiecare institut, în fie
care laborator se studiază tainele 
pămîntului siberian. Ceea ce ca
racterizează activitatea de aici 
este pasiunea și îndrăzneala. La 
institutul de geologie condus de 
academicianul Trofimiuk, am în
cercat să pătrund împreună cu 
colaboratorii lui misterele adîncu- 
rilor. La zece mii de metri sub 
picioarele noastre se presupune 
că există o temperatură de patru 
sute de grade. Dar la douăzeci de - 
mii de metri ? Cercetătorii pun la ~ 
punct un sistem de forare la ■- 
ceastă adincinje, care va fi aplicat ( 
In Sahalin.

Păstrez în amintire numeroase fi
guri de cercetători din Akadem
gorod. Multi dintre ei sînt tineri, 
fii de mineri din Kuzbas sau de 
pescari din Kamciatka. îmi rea
mintesc de cuvintele Iul Serghei 
Lvovici Sobolev.

— Gîndiți-vă — mi-a spus dln- 
sul — ce comori se vor vărsa in 
patrimoniul țării cind toate bogă
țiile acestui pămlnt vor fi scoase 
la lumină. Orașul nostru e încă 
tînăr, dar munca lui creatoare des
chide perspective nebănuite pen
tru viitorul Siberiei.

de ani. Firește, el n-a încetat să se 
gîndească la evadare. Planul lui a 
eșuat însă. Aflind că se vor schim
ba broaștele la celulele închisorii 
cu un tip nou, a reușit să sustragă 
acest nou model pe care l-a ascuns, 
urmind ca cineva să-i procure o 
cheie potrivită. Un fost detinut, 
care aflase de acest plan, a anunțat 
autoritățile.

„SNAP-10" A TNCETAT 
SA FUNCȚIONEZE

Comisia pentru energia atomică., 
a S.U.A. a anunțat joi seara că ; 
reactorul nuclear „SNAP-10", care • • 
a fost plasat pe orbită la 3 aprilie, ; 
și-a încetat funcționarea „din mo
tive necunoscute, după 43 de zile 
de activitate". Initial, se prevăzuse 
că „SNAP-10" va funcționa timp de 
90 de zile. în comunicatul Comisiei ) 
pentru energia atomică se sublinia
ză că, deși pînă în prezent a fost ; 
analizată numai o rnică parte a da- ; 
telor transmise, savantii americani 
au obtinut informații prețioase asu
pra producerii de curent electric în 
Cosmos, intensității neutronilor la 
altitudinea de 1 300 km, la care gra
vita reactorul și a eficacității ma
terialelor antiradioactive folosite de 
sateliții aflati pe orbită.

MONUMENT FUNERAR DIN SE-
COLUL IV î.e.n., DESCOPERIT LA 

ATENA

Pe un șantier de construcție din 
plin centrul Atenei a fost descope
rită o piatră de mormînt din mar
mură sculptată, reprezenlind o fe
meie caie șade avînd alături(de ea 
o fată. Piatra aceasta, perfect păs 
trată, se pare că este din secolul IV 
sau V i e.n Ea are o înălțime de 
1,80 m și o lățime de 0,97 m Pe 

trenului poștal piatră este scris numele moartei :
„Fidela Aresion" Patru vase fune
rare dintr-o epocă și mai veche și 
care ar fi făcut parte dintr-un vechi 
cimitir, au fost găsite în același mor 
mint
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Stare de asediu 
în Columbia
Ciocniri între sfudenfi 
și polifie

BOGOTA 21 (Agerpres). — Pos
turile de radio columbiene au a- 
nunțat vineri decretarea de către 
președintele Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia, a stării de asediu în 
întreaga țară. Știrile din Bogota in
formează că începînd de miercuri, 
cînd studenții din Columbia au de
clarat grevă generală, în principa
lele orașe columbiene, ca și în capi
tală, s-au produs numeroase cioc
niri între studenții greviști și poli
ție. Trupele polițienești au făcut uz 
de grenade lacrimogene și au inter
venit cu brutalitate pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți. Studenții 
protestează împotriva incursiunilor 
poliției în localurile Universității 
din Medellin și cer demiterea rec
torului acestei universități, care s-a 
alăturat poliției în cursul atacurilor 
întreprinse împotriva studenților.

SAIGON: Răfuiala
între militari continuă

SAIGON 21 (Agerpres). — La Sai
gon, în noaptea de joi spre vineri 
s-a consumat un nou episod al lup
tei pentru putere dintre grupurile 
de militari. Generalul de aviație 
Nguyen Cao Ky, fidel actualului gu
vern condus de Phan Huy Quat, a 
reușit să pună capăt loviturii de stat, 
organizată de un grup de militari și 
civili, în frunte cu fostul colonel 
Phan Ngo Thac. în cursul dimineții 
de 21 mai, în cadrul unor emisiuni 
transmise în mai multe rînduri, pri
mul ministru Quat a făcut cunoscut 
că grupul puciștilor intenționa înlă
turarea guvernului și a șefului statu
lui. Agenția France Presse considera 
că „tentativa din capitala sud-viet
nameză urmărea mai mult o răfuia
lă cu diverse personalități decît o 
încercare de lovitură de stat". Potri
vit unor surse autorizate din Saigon, 
pînă acum au fost arestați 33 de mi
litari și 17 civili.

Teritoriul R. D. Vietnam
din nou bombardat

(Agerpres). — La 20 
de recunoaștere și de

HANOI 21 
mai, avioane 
luptă americane au pătruns în cîte- 
va rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, deasupra provinciilor Nghe 
An, Thanh Hoa, Nam Ha și a părții 
de sud-vest a orașului Hanoi. Nume
roase localități de pe teritoriul R. D. 
Vietnam au fost bombardate și mi
traliate.

La 21 mai, insulele Con Co și Hon 
Mat, din apele teritoriale ale R. D. 
Vietnam, precum și localități și căi 
de comunicații din provinciile Thanh 
Hoa și Nghe An au fost bombardate 
și mitraliate de avioane americane. 
Unitățile Armatei Populare Vietna
meze au doborît două avioane duș
mane, avariind numeroase altele.

Misiunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a înaintat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol proteste în legătură cu 
atacuri asupra teritoriului 
Vietnam.

noile 
R. D.

presă 
să dea

★

Agenția vietnameză de 
V.N.A. a fost împuternicită 
publicității o declarație în legătură
cu manevrele navale organizate de 
blocul S.E.A.T.O. în apele mării Chi
nei de sud. Aceste manevre, denu
mite „Calul de mare", reprezintă o 
violare a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Indochina și 
a acordurilor din 1962 cu privire la 
Laos, se spune în declarație.

CORESPONDENȚE DIN:
BRUXELLES

Mîine alegeri parlamentare
După patru ani de guvernare a 

coaliției partidelor social-creștin și 
socialist, 
belgieni 
duminică, 
consiliile 
Importanța alegerilor se dato- 
rește, mai ales, faptului că 
noul parlament urmează să se 
pronunțe și asupra modificării 
constituției țării, a treia modificare 
în decurs de 130 de ani, de cînd da
tează ea. Se preconizează schim
barea a 29 de articole și suplimen
tări la alte 30. O parte din aceste 
adaptări urmăresc reglementarea 
relațiilor între principalele grupări 
lingvistice ale țării : valoni și fla
manzi. După cum se știe, disputele 
dintre cele două grupări constituie 
un element important al vieții po
litice belgiene ; recent ele au for
mat obiectul unei „mese rotunde’ 
cu participarea reprezentanților so- 
cial-creștinilor, socialiștilor și li
beralilor.

Dacă săptămînile care au prece
dat scrutinului s-au caracterizat 
printr-o pasivitate accentuată a a- 
legătorilor, politicienii belgieni au 
dovedit în schimb mai mult dina
mism. Alegerile municipale 
toamnă au scos în evidență 
sensibilă pierdere de voturi 
partea partidelor coaliției guver
namentale și, concomitent, o crește
re a influenței liberalilor.

peste șase milioane de 
sînt chemați să aleagă, 
un nou parlament și 
celor nouă provincii.

se 
faptului

ATENA

UN INTERVIU

AL PREȘEDINTELUI HO Șl MIN

din 
o 

din

Slăbirea influenței celor doi 
membri ar coaliției este pusă de 
observatorii politici pe seama unui 
„imobilism*  în aplicarea unor mă
suri cu caracter social. In această 
privință sînt semnificative mișcă
rile revendicative din ultimele luni 
ale muncitorilor din regiunile in
dustriale și din portul Anvers.

Și alte fenomene din ultimul timp 
ilustrează dificultățile prin care tre
ce coaliția. In semn de protest față 
de orientarea acesteia, 600 de mi- 
litanți s-au desprins din partidul 
socialist și au format partidul so
cialist al muncitorilor. Mai mult, 
decanul de vîrstă al partidului so
cialist, Camille Huysmanns, fost 
prim ministru, și-a pus candidatu
ra la Anvers nu pe o listă a par
tidului, ci în mod independent. La 
rîndul ei, conducerea partidului 
creștin-social este neliniștită din 
cauza serioaselor pierderi de vo
turi în alegerile municipale.

Față de aceste stări de lucruri, 
unii observatori sînt înclinați să 
prevadă posibilitatea revenirii li
beralilor în coaliție și ca atare for
marea unui guvern tripartit. Alții, 
însă, nu exclud posibilitatea ca și 
în condițiile în care vor pierde noi 
voturi, înțelegerea dintre 
partide guvernamentale 
nue și după alegeri.

ROMA 21 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Unita" din 21 mai publică inter
viul acordat de Ho Și Min unui co
respondent al acestui ziar. „Este ab
solut clar, a declarat Ho Și Min, că 
numai imperialiștii americani sînt 
vinovați de crearea situației extrem 
de încordate din Vietnam și din In
dochina. Deci, pentru a se restabili 
pacea în această regiune este nece
sar ca Statele Unite să respecte în 
primul rînd acordurile de la Gene
va din anul 1954, să recunoască su
veranitatea, independența, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietnamu
lui. Autoritățile americane trebuie 
să-și retragă din Vietnamul de sud 
toate trupele, personalul militar, ar
mamentul propriu și armamentul ță
rilor satelite. Ele trebuie să acorde 
populației Vietnamului de sud liber
tatea de a-și rezolva singură pro
blemele.

în același timp, Statele Unite tre
buie să pună capăt de urgență atacu
rilor și provocărilor împotriva R. D. 
Vietnam.

Aceasta, a adăugat președintele, 
este singura soluție justă pentru pro
blema sud-vietnameză, singura so
luție care corespunde intereselor 
poporului american și care poate sal
va onoarea Statelor Unite".

Louis

cele două 
să conti-

DENNIS

In ajunul marșului-maraton
în întreaga Grecie au loc pregătiri în 

vederea „Marșului-maraton al Păcii”, 
Maraton-Atena de la 23 mai.

în legătură cu aceasta, m-am adre
sat președintelui comitetului de pregă
tire a marșului, cunoscutul scriitor Melis 
Nicolaidis, secseiar general al Societă
ții scriitorilor greci, care mi-a declarat :

— în toate regiunile țării au fost or
ganizate comitete de pregătire a mar
șului, multe din ele avînd în frunte pri
mari și consilieri municipali, oameni 
politici; Poeții lanis Ritzos și Tasos Li- 
vadifis au scris fexfe și poezii care vor 
fi citite cu ocazia mitingurilor de la 
Delfi, Distomo (Lidice al Greciei), 
de pe Acropole, de la mormîntui lui 
Lambrakis și de la Maraton. Casa de 
editură „Temelios" organizează o in
teresantă expoziție a operelor literare 
consacrate păcii. O lucrare a pictorului 
francez Jean Leucarf a fost reprodusă 
pe cărțile poștale ce vor fi distribuite 
în cursul marșului. Tinerii din orașele 
Salonic, Patras, Pireu și din alte loca
lități au pregătit spectacole cu muzică 
și dansuri populare, cu piese de teatru. 
Locuitorii suburbiei ateniene Daphni 
vor participa la marș cu un car alego
ric, intitulat „Copiii lumii", înfățișînd 
un glob pămîntesc înconjurat de copii 
îmbrăcafi în costume naționale ale di-

feritelor popoare, ținînd în mîini ra
muri de măslini, flori și spice de grîu. 
Carul simbolizează solidaritatea copii
lor greci cu copiii Ciprului, Vietnamu
lui și Republicii Dominicane.

Scopul acestui marș, ne-a spus în 
încheiere dl. Melis Nicolaidis, este de 
a mobiliza poporul grec la luptă pen
tru pace, pentru interzicerea armelor 
nucleare și a altor arme de distrugere 
în masă, pentru dezarmare. Marșul va 
prilejui o dovadă elocventă a hotărîriî 
poporului grec de a sprijini lupta justă 
pentru independență și autodeterminare 
a poporului cipriot.

Această manifestare va avea loc la 
numai cîteva zile de la încheierea la 
Atena a celui de-al doilea congres pan- 
elenic al păcii. Intr-un apel dat publi
cității de participanți sînt dezaprobate 
acțiunile S.U.A. în Vietnam și Republi
ca Dominicană. Congresul s-a pronun
țat de asemenea împotriva creării for
țelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
pentru intensificarea luptei în apărarea 
păcii.

Un șir de personalități de aici au 
declarat că marșul de duminică va 
exprima dorința de pace a poporului 
grec, corespunzătoare cu interesele tu
turor popoarelor.

O Imagine din 
timpul ceremonii
lor care au avut 
loc la Paris cu 
prilejul aniversării 
a 20 de ani de Ia 
victoria asupra 
fascismului. Andri 
Jollivet, fost de
portat, aprinzlnd 
o făclie la „Cripta 

amintirii* ’

Sosirea la Djakarta a delegației
C. C. al P. M. R

(Agerpres). — La 
Djakarta delega- 
care, la invitația

DJAKARTA 21
20 mai a sosit la 
ția C.C. al P.M.R.

. C.C. al P.C. din Indonezia, va lua 
parte la manifestările organizate cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
P.C. din Indonezia. Din delegație fac 
parte tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, secretar al C.C. al P.M.R., și Pe
tre Lupu, membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție. Pe aeroportul Kema- 
joran din Djakarta, delegația a fost 
salutată de Njoto, al doilea vicepre
ședinte al C.C. al P.C. din Indo-

nezia, Sudisman, membru al Birou
lui Politic și șeful Secretariatului 
C.C. al P.C. din Indonezia, Peris 
Pardede și Anwar Kadir, secretari 
ai C.C. al P.C. din Indonezia, Karel 
Supit, șeful secției externe a C.C. 
al P.C. din Indonezia, alți membri 
ai C.C., activiști de partid. Au fost 
prezenți, de asemenea, V. Gîndilă, 
ambasadorul R. P. Române la Dja
karta, membri ai Ambasadei R. P. 
Române, șefi ai unor misiuni diplo
matice și alți membri ai Corpului 
diplomatic din Djakarta.

' I DIN VIAȚA
I ECONOMICĂ

I INTERNAȚIONALĂ

Dificultăți in comerțul
japono-american

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Budapesta

BUDAPESTA 21. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : La 
Budapesta s-a deschis Tîrgul inter
național, la care participă 35 de țări, 
printre care și R. P. Română. La 
festivitățile de deschidere a tîrgului 
au participat delegații guvernamen
tale din numeroase țări, printre care 
și o delegație a R. P. Române, con
dusă de Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior al R. P. Române.

Fock Jeno, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a

subliniat în cuvîntul de deschidere 
succesele obținute de industria un
gară în cei 20 de ani care au trecut 
de la eliberare.

Fock Jeno, Apr6 Antal și Fehâr 
Lajos, membri ai Biroului Politic, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, și alți conducători de partid și 
de stat ai R. P. Ungare au vizitat 
apoi pavilioanele expoziției. La stan
durile românești, ei au fost întîm- 
pinați de Mihail Petri, precum și 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. 
Române la Budapesta.

de 
P.

Constantin ALEXANDROAIE

Pe insulele Mauritius, în timpul recentelor tulburări. După cum se știe, in 
urma incidentelor dintre partizanii diieritelor partide politice, au lost 
arestate aproximativ 100 de persoane. Pe insulă a fost adus totodată un 

nou contingent de trupe britanice

OFENSIVĂ Șl CONTRAOFENSIVĂ 
DIPLOMATICĂ

Cîteva consultări bilaterale interocci- 
dentale rețin în aceste zile atenția presei 
vest-europene. Ministrul de externe al 
R.F.G., Gerhard Schroder, va fi, înce
pînd de la 24 mai, gazdă a colegului 
său francez, Couve de Murville. Intre 
3 și 4 iun'e se va afla la Paris minis
trul de externe italian, Fanfani. Va urma 
la scurt timp vizita președintelui de 
Gaulle la Bonn, prevăzută pentru 11 și 
12 iunie, mai apropiată în raport cu 
ritmul consultărilor prevăzute în tratatul 
franco-vest-german. înaintea ei, cancela
rul Erhard a intercalat o întîlnire la Wa
shington cu președintele S.U.A., deși 
motivul oficial al deplasării sale trans
oceanice îl constituie o invitație a Uni
versității Columbia din New York. Noua 
serie de vizite urmează la scurt timp 
după călătoria premierului britanic în 
R.F.G., Italia și Franța.

întreg ansamblul de convorbiri bilate
rale menționate sînt angajate de princi
palii parteneri atlantici tocmai într-un 
moment, cum scrie presa occidentală, 
„de evidentă confuzie în cadrul alianței" 
(„II Giorno”), de „criză serioasă” („Wa
shington Post"). Deteriorarea relațiilor

între membrii N.A.T.O., în special între 
S.U.A. și Franța, nu constituie desigur 
o noutate. Este știut că, pronunfindu-se 
pentru o politică independentă a Fran- 
fei, generalul de Gaulle, după cum a 
arătat și în recentele sale declarații pu
blice, se opune hegemoniei S.U.A. în 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. etc. Acest lucru s-a 
văzut și la sesiunea N.A.T.O., încheiată

COMENTARIUL ZILEI

de curînd la Londra. în ciuda înțelegeri; 
realizate asupra formei comunicatului fi
nal, presa apuseană releva că elementul 
central a fost „căutarea unor cuvinle 
cuprinzînd sensuri contradictorii îneîf 
părți opuse să pară a cînta pe o singură 
voce". Un element nou care se adaugă 
acestei situații este o anumită creștere 
a tensiunii în Piața comună (C.E.E.), 
cauzată de poziția diferită pe care o

adoptă Franța față de demersurile în 
diferite domenii ale unora din cei cinci 
parteneri ai săi. Serioase divergențe 
se evidențiază în cadrul discuțiilor, ne
încheiate nici în prezent, asupra perfec
ționării regulamentului de funcționare a 
cheltuielilor agricole comune în C.E.E. 
Reprezentanții francezi nu consideră ac
ceptabilă propunerea ca fondul financiar 
comun să fie scos de sub jurisdicția par
lamentelor naționale. Dînd prioritate re
zolvării unor probleme dezbătute în pre
zent în Piața comună, Franța nu a con
siderat indicat să participe la conferința 
care trebuia să aibă loc la 10 mai la 
Veneția cu participarea miniștrilor de 
externe ai celor „șase" pentru discutarea 
proiectului de creare a uniunii politice 
vest-europene, conferință propusă de 
Italia dar încadrîndu-se mai ales în ini
țiativele guvernului vest-german.

Considerînd că în momenlul actual 
s-ar fi acumulat suficiente motive de ne
mulțumire față de Franța în rîndul aha- 
ților săi apropiațî din Europa occiden
tală, diplomația 
cut la ofensivă.
— menționează

americană a tre- 
„Președintele S.U.A. 

ziarul italian „II

A. Gromîko despre 
relațiile sovieto - turce

21ANKARA 21 (Agerpres). — La 
mai, A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., care se află 
într-o vizită oficială în Turcia, a or
ganizat la Ankara o conferință de 
presă pentru ziariștii turci și străini. 
El a declarat că locul principal în 
cadrul convorbirilor a fost rezervat 
problemelor relațiilor bilaterale din
tre Uniunea Sovietică și Turcia. 
Constatăm cu satisfacție — a spus el 
— că și din partea turcă a fost subli
niată hotărîrea de a îmbunătăți re
lațiile dintre cele două țări.

„Țările noastre au sisteme sociale 
diferite, a declarat A. Gromîko. A- 
ceasta însă nu trebuie să împiedice 
stabilirea celor mai sănătoase, celor 
mai bune relații de vecinătate dintre 
ele. Pornim de la faptul că toate sta
tele trebuie să respecte principiul 
neamestecului în treburile interne, 
să urmeze principiul respectării su
veranității de stat a celorlalte țări".

Ministrul de externe sovietic și-a 
exprimat speranța că convorbirile de 
la Ankara vor avea o însemnătate 
pozitivă pentru dezvoltarea relațiilor 
sovieto-turce.

I
I
I
I
I
I

• După cum relatează agențiile 
de presă, cercurile de afaceri japo
neze își exprimă nemulțumirea în 
legătură cu rezultatul tratativelor 
japono-americane privind df"face- 
rea produselor textile pu piața 
S.U.A. Partea japoneză la aceste 
tratative nu a izbutit să convin
gă guvernul S.U.A. să revizuiască 
acordul potrivit căruia mărfurile/ 
textile sînt supuse unor taxe va
male considerate ca fiind „de-a 
dreptul împovărătoare pentru ex
portatorii japonezi". într-o decla
rație a Asociației patronilor japo
nezi din industria textilă se arată 
că „Washingtonul ignorează total 
năzuința industriașilor din Japo
nia de a îmbunătăți comerțul cu 
mărfurile textile".

Totodată, un reprezentant al 
ambasadei japoneze la Washington 
a transmis guvernului american o 
notă a industriașilor din țara sa 
din domeniul industriei siderurgi
ce, cerîndu-i să renunțe la restric
țiile în importul articolelor din 
oțel inoxidabil.

într-un raport special, dat pu
blicității de Consiliul guvernamen
tal suprem pentru problema ex
porturilor, se exprimă îngrijora
rea deosebită în legătură cu res
tricțiile și barierele vamale insti
tuite de S.U.A., arătînd că „Japo
nia este nevoită să autoexcludă de 
pe lista de exporturi în S.U.A. 57 
de articole".

în această situație, cercurile de 
afaceri japoneze vorbesc tot mai 
mult de o extindere a comerțului 
cu țările socialiste. Raportul men
ționat subliniază că, numai în 
cursul anului trecut, comerțul din
tre Japonia și țările socialiste a 
crescut cu 66 la sută față de anul 
precedent , ajungînd la suma de 
918 000 000 dolari.

In Comitetul O N U
pentru dezvoltare
industrială

SCU R T E S TIR
BELGRAD. Aleksandar Ranko- 

vici, vicepreședintele R. S. F. Iu
goslavia, președintele Uniunii aso
ciațiilor luptătorilor din războiul 
de eliberare națională a Iugosla
viei, a avut vineri dimineața o 
convorbire tovărășească cu dele
gația Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifas
cist și a Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști din R. P. Română, 
condusă de general-colonel Mihai 
Burcă.

VARȘOVIA. La Nowa-Huta a 
avut loc, în cadrul campaniei elec
torale, o întîlnire a colectivului 
Combinatului „V. I. Lenin*  și a 
locuitorilor orașului cu J. Cyran
kiewicz, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al

Messaggero" — ar putea încerca să 
profite de actuala stare de nemulțumire 
și neîncredere reciprocă pentru a izola 
Franța în cadrul Europei „celor șase". 
La Paris se vorbește de eventualitatea 
ca americanii să reia negocierile în ve
derea creării unei forțe multilaterale 
atlantice (planuri care au fost amînate 
din cauza divergențelor care s-au ivit 
în jurul lor — N.R.) formulînd noi pro
puneri". Miercurea trecută, la numai o 
zi după întîlnirea cu presa americană a 
secretarului de stat adjunct al S.U.A., 
George Ball, la Londra, unde participase 
la sesiunea N.A.T.O., cotidienele care 
apar în S.U.A. au lansat știrea despre o 
eventuală intenție a Franței de a părăsi 
pacțul Atlantic, zvon pe care de altfel 
purătorul de cuvînt al guvernului fran
cez, Alain Peyrefitte, s-a grăbit să-l des- 
mintă.

Ofensiva n-a rămas fără răspuns. Ofi
cialitățile franceze au reacționat prompt 
printr-o contraofensivă diplomatică. Ast
fel, cererea cancelarului R.F.G., Ludwig 
Erhard, ca vizita generalului de Gaulle 
la Bonn să fie avansată din iulie în 
iunie, a fost satisfăcută într-un mod care 
a întrecut chiar speranțele guvernului 
vest-german. Invitarea ministrului de ex
terne italian, Amintore Fanfani, la Paris 
este din punct de vedere oficial o ur
mare
Roma 
viile, 
tice
tea că Fanfani nu va întoarce afît de

a vizitei făcute in luna 
de colegul său Couve 
„în cercurile politice și 
— arată presa —

martie la 
de Mur- 
diploma- 
se soco-

R. P. Polone. J. Cyrankiewicz a 
vorbit, între altele, despre rezulta
tele industrializării și modernizării 
economiei poloneze în ultimii 20 
de ani, arătînd că în viitorul cin
cinal vor fi întreprinse măsuri 
pentru modernizarea și îmbunătă
țirea producției industriale.

ROMA. Un număr de 500 000 de 
lucrători de la întreprinderile co
munale din Italia au declarat vi
neri o grevă le 48 de ore.

PEKIN. La Invitația lui Julius 
Nyerere, președintele Republicii 
Unite Tanzania, Clu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, va face o vizită de prie
tenie In această țară, la începutul 
lunii iunie.

repede vizita lui Couve de Murville ; 
a existat, desigur, din partea francezi
lor, dorința de a grăbi sosirea ministru
lui de externe italian nu pentru că rela
țiile dintre cele două țări ar cunoaște și 
ele o serie de dificultăți ci pentru că, în 
momentul actual, o criză gravă amenință 
sistemul european și cel atlantic". Pe 
neașteptate, Fântâni, care efectua o vi
zită în Mexic, a primit o invitație din 
partea secretarului de stat, Dean Rusk, 
de a veni la 24 mai la Washington pen
tru un schimb de păreri, evident înain
tea călătoriei ministrului italian la Paris 
și, desigur, potrivit presei occidentale, 
pentru a para o anumită apropiere a 
punctelor de vedere franco-italiene în 
defavoarea S.U.A.

După cum se vede, ofensivele și con
traofensivele diplomatice occidentale 
sînt în plină desfășurare. In orice caz 
— menționează „II Messaggero" — 
„unii observatori interpretează comu
nicatele cu privire la călătoria genera
lului de Gaulle la Bonn și vizita mi
nistrului Fanfani la Paris mai ales ca o 
mișcare franceză menită a para anun
țatele inițiative europene ale președin
telui S.U.A.", iar în ceea ce privește 
obiectivul ofensivei Washingtonului „el 
ar putea fi acela de a face ca vest- 
europenii, în primul rînd R.F.G., să 
se pronunțe definitiv pentru Franța sau 
pentru Statele Unite".

Petre STĂNCESCU

într-un comunicat 
de guvernul Indo- 

că un număr de

DJAKARTA, 
dat publicității 
neziei se arată 
monopoluri străine care acționea
ză pe teritoriul acestei țări au fost 
puse sub controlul statului. Ele 
vor fi administrate de Ministerul 
Industriei Populare.

PHENIAN. La ședința din 21 mal 
a Comisiei mixte de armistițiu, 
partea coreeano-chineză a protes
tat Împotriva pătrunderii unui a- 
vion american de tip „L-19*  în 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, 
în scopuri de spionaj. Avionul a 
fost doborît de unitățile armatei 
populare coreene, în ziua de 18 
mai, în apropiere de Pyunggang.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anun
țat că vineri, pe poligonul din Ne
vada, a fost efectuată o nouă ex
plozie nucleară subterană, cea 
de-a 12-a de la începutul aces
tui an.

Unul din standurile românești Ia 
„Tirgul internațional al cărții" 

de la Varșovia

• La New York își desfășoară 
lucrările Comitetul O.N.U. pentru 
dezvoltare industrială, unul din 
cele șase comitete permanente ale 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. Printre problemele pe care 
le discută Comitetul se află spri
jinirea sectorului de stat în scopul 
promovării activităților industriale 
pentru export, intensificarea mă
surilor de finanțare din partea 
unor organisme direct legate de 
aceste activități, dezvoltarea acti
vităților industriale nu numai 
pentru export ci și pentru sub
stituirea importului etc. Delegatul 
R. P. Române, Marcel Mămularu, 
expunînd poziția țării noastre în 
problemele aflate în discuție, a 
reamintit propunerea R. P. Româ
ne privind livrările pe credit de 
bunuri de echipament industrial, 
subliniind că punerea în aplicare a 
acestei propuneri va putea contri
bui la accelerarea industrializării 
țărilor în curs de dezvoltare și la 
diversificarea exportului acestora 
de produse manufacturate și semi
finite.

Cehoslovacia
își va dezvolta
comerțul cu țările 
Pieței comune

• Agenția C.T.K. relatează că în 
cadrul unei ședințe a Comitetului 
pentru problemele externe » al 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace, J. Kohout, ministru ad
junct al comerțului exterior, a 
prezentat un raport cu privi
re la unele aspecte economice ale 
Pieței comune, la acordurile va
male și la probleme agricole ale 
acestor țări. El a subliniat, printre 
altele, că țările membre ale Comu
nității Economice Europene sînt un 
important partener comercial al 
Cehoslovaciei. Acestor țări, a arătat 
el, le revine 40 la sută din comer
țul cehoslovac cu țările capitaliste 
puternic dezvoltate. în conformitate 
cu politica sa de înțelegere între 
popoare, Cehoslovacia își va dez
volta comerțul cu țările capitaliste 
șij prin urmare, și cu țările Pieței 
comune.
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