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ARTA
EPOCII MINUNATE

A SOCIALISMULUI
întîlnirea recentă a conducăto

rilor de partid și de stat cu oa
meni de cultură și artă, cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., au cunoscut un 
puternic răsunet în rîndurile 
creațprilor de valori spirituale din 
ța**-. noastră, ca și în cercurile 
largi ale oamenilor muncii. Pre
ocuparea conducerii partidului 
pentru continua dezvoltare a cul- 
țurii și artei, exprimarea din 
nou a prețuirii pe care o acordă 
creației literar-artistice, manifes
tarea viguroasă a atașamentului 
și recunoștinței față de partidul 
nostru, față de conducerea sa, a 
scriitorilor, compozitorilor, picto
rilor și sculptorilor, a celorlalți 
artiști au făcut ca această întîl- 
nire să constituie un eveniment 
de deosebită însemnătate în viața 
noastră culturală.

Este știut că revoluția popu
lară a deschis larg calea dezvol
tării culturii noastre socialiste, 
că descătușînd energiile maselor, 
ea a stimulat creșterea multilate
rală a talentelor. Așa cum s-a a- 
rătat în cadrul întîlnirii, în anii 
construcției socialismului oamenii 
de litere și artă români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități au realizat numeroase o- 
pere valoroase care oglindesc 
multilateral viața de astăzi a pa
triei noastre. Continuînd și ridi- 
cînd pe o treaptă mai înaltă tra
dițiile înaintate ale culturii ro
mânești, îmbogățind patrimoniul 
ei, aceste opere aduc o contribu
ție de seamă la dezvoltarea con
științei socialiste. Arta reprezintă 
o adevărată școală a caractere
lor, ea însuflețește, înalță, înno
bilează inimile oamenilor, cultivă 
sentimentele alese ale patriotis
mului, idealurile umanismului so
cialist. In dezvoltarea persona
lității omului nou, stăpîn pe 
propria-i soartă, însuflețit de ab
negație pentru cauza socialismu
lui, în definirea profilului com
plex, luminos al comunistului, își 
aduc contribuția și frumusețile pe 
care le făuresc scriitorii și artiștii 
de toate felurile.

In cuvîntul său, primul secretar 
al C.C. al P.M.R. a scos în evi
dență creșterea rolului social și 
educativ al creației literar-artis
tice, menită să țeasă în imagini 
emoționante tabloul realității ac
tuale, să dea glas aspirațiilor în
tregului nostru popor. în fața 
scriitorilor și artiștilor se desfă
șoară larg viața clocotitoare, bo
gată și interesantă a patriei so
cialiste cu oamenii ei minunați, 
constructori ai socialismului, care 
învingînd greutățile, inerția, pre
judecățile, promovează viguros 
noul, își făuresc în mod conștient 
viitorul luminos. Aceasta este o 
sursă inepuizabilă de inspirație, 
un teren vast de manifestare a 
originalității artistice, a diversi
tății de stiluri și forme de ex
primare. Este bine cunoscut că 
orice formă rămîne goală și 
stearpă dacă nu întrupează un 
conținut social, uman, substan
țial. Individualitatea creatorului, 
stilul său personal își capătă de
clina valorificare în măsura în 
care arta sa exprimă adevărurile 
profunde ale epocii noastre, slu
jește țelurile mărețe ale socialis
mului și ale păcii. Adînca legă
tură cu societatea timpului lor, 
capacitatea de a exprima gîndu- 
rile și năzuințele poporului care 
le-a dat naștere, înaltul nivel de 
măiestrie — iată, s-a arătat cu 
prilejul întîlnirii, ce asigură ope
relor de artă un amplu ecou în 
sufletele oamenilor, circulație 
largă, viață îndelungată din ge
nerație în generație.
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La ancheta 

,,Scînteii“ răspund :

Acad. Tudor Arghezi, acad.

G. Oprescu, Eugen Barbu,

Ion Dumitrescu, Horia Lovi-

nescu, Corneliu Baba, Paul

Erdos, Theodor Grigoriu,

Al. Oprea

Partidul îndeamnă pe oamenii 
de artă să pună la baza întregii 
lor activități creatoare cunoaște
rea nemijlocită și aprofundată a 
realității, să evite surogatul care, 
oricît ar părea de strălucitor Ia 
suprafață, nu are viabilitate. Ci
tind cuvintele lui Leonardo da 
Vinci : „acela care poate merge la 
izvor nu trebuie să meargă la ul
cior", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus: „Este adevărat că se găsesc 
ulcioare frumos meșteșugite care

Uzina chimico-metalurgfcă din Copșa Micâ. Membri ai brigăzii complexe de montaj condusă de M. Rusu executînd sudura grătarelor metalice

Spiritul creator
în construcția mașinilor electrice

tipurilor similare 
în alte țări. O 

muncii

fa- 
ilus- 

fructuoase în

Performanțele și indicii tehnico- 
economici ai produselor Uzinei de 
mașini electrice București au mar
cat o îmbunătățire continuă, majo
ritatea acestor produse fiind com
parabile, iar în unele cazuri su
perioare, 
bricate 
trare a 
acest domeniu o constituie fap
tul că dintre cele peste 300 de 
tipuri de motoare și aparate pe 
care le fabricăm în prezent, 83 la 
sută reprezintă produse asimilate și 
modernizate în ultimii cinci ani.

Confruntarea atentă, exigentă și 
continuă a nivelului calitativ al 
produselor cu cele mai reușite mo
dele apărute în tehnică constituie o 
necesitate de prim ordin. O astfel 
de confruntare măsoară eficiența 
unor soluții tehnice adoptate sau 
aplicate de proiectanții și construc
torii de mașini, dă perspectivă.

Biroul de documentare și in
formare al uzinei noastre urmă
rește sistematic diferite publicații 
de specialitate — din țară și de 
peste hotare — și sesizează opera
tiv apariția noutăților tehnice 
care prezintă interes pentru între
prindere. Pe această bază, s-a tre
cut la modernizarea convertizoa
relor de sudură — produse solici
tate în țară și la export — greu
tatea acestora redueîndu-se cu 30 
la sută, iar performanțele de ex
ploatare s-au îmbunătățit față de 
tipurile fabricate anterior.

Paralel, am efectuat studii ex
perimentale care au contribuit la 
soluționarea unor probleme de 
proiectare. Asemenea studii am în
treprins în ce privește reducerea 
zgomotului motoarelor de trac
țiune urbană și pentru ascen
soare, folosirea în construcția ma
șinilor a unor materiale noi — nu- 
volit, hostafan, aliaj de lipit tip 
castolin — recent apărute în teh
nică. Rezultatele dobîndite ne-au 

te îmbie să bei din ele, dar ori
cît de atrăgătoare ar fi ele, nu 
pot egala niciodată izvorul dătă
tor de viață ; numai din izvorul 
care țîșnește din stîncile colțu
roase sau șerpuiește lin pe nisi
purile aurii au sorbit strămoșii 
noștri, în vremurile grele, vitejia 
și înțelepciunea care i-au ajutat 
să răzbată prin secole".

(Continuare în pag. V-a)

întărit convingerea că o dată cu o 
largă informare tehnică trebuie să 
întreprindem noi înșine studii și 
cercetări strîns legate de proble
mele asimilării și modernizării 
produselor din planul uzinei.

Rezolvarea problemelor tehnice 
la un înalt nivel 
tărirea colaborării 
rilor cu

impune în- 
întreprinde- 

institutele de cercetări. 
Această cerință se pune cu o acui
tate sporită în cazul asimilării noi
lor produse, deoarece munca de 
creație tehnică trebuie să se ba
zeze în foarte mare măsură pe re
zultatele activității de cercetare. 
Specialiștii uzinei noastre, colabo- 
rînd cu Institutul de energetică al 
Academiei și cu Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej “ din Bucu
rești, au elaborat calcule originale 
la mașina electronică de tip ana
logic necesare proiectării conver
tizoarelor de frecvență, așa îneît 
să li se asigure performanțe 
superioare. După părerea mea, 
munca de cercetare științifică a 
institutelor de specialitate ar trebui 
să fie orientată mai ferm spre asi
milarea și extinderea folosirii unor 
noi materiale care permit ridicarea 
în continuare a performanțelor și 
reducerea greutății specifice a ma
șinilor electrice. în special este ne
cesar să se asigure întreprinderilor 
constructoare de mașini electrice 
conductori de bobinaj izolați cu 
emailuri superioare, cabluri de le
gătură corespunzătoare claselor de 
izolație adaptate pentru diferite 
mașini.

La baza asimilării noilor tipuri 
de mașini și utilaje trebuie să stea 
studii fundamentate din punct de 
vedere tehnico-economic. Funda
mentarea asimilării nu se poate li
mita doar la precizarea celui mai 
perfecționat tip de produs. Studiul 
trebuie să justifice eficienta eco
nomică a asimilării — termenul de 
recuperare a cheltuielilor, renta- 

s-a angajat să realizeze pro
ducția globală de construcții- 
montaj pe 1965 pînă la 25 de
cembrie, iar planul anual la 
construcții de locuințe (1030 
de apartamente) pînă la 30 
noiembrie ; să sporească pro
ductivitatea muncii cu 0,2 la 
sută și să obțină 2 500 000 lei 
economii peste sarcina plani
ficată la prețul de cost. 
Scurtarea termenelor de exe
cuție la principalele lucrări: 
cu 2 ziie la reparația capitală 
a cuptorului Martin nr. 4 ; cu 
20 de zile a depozitului de 
laminate ; cu 5 zile a fabricii 
de oxigen, grupul nr. 2 ; la 
toate lucrările industriale și 
social-culturale să obțină la 
recepție numai calificative 
„foarte bine" și „bine".

Pină la 1 iulie: 55,2 la
sută din planul anual de con- 
strucții-montaj ; 1 500 000 lei 
economii la prețul de cost.

a 
li- 
un

bilitatea etc. Analiza cea mai justă 
este aceea făcută pe baza compa
rației cu cele mai moderne pro
duse similare, ținîndu-se seama de 
direcțiile în care acestea tind să 
se dezvolte, de condițiile concrete 
în care urmează a se executa — 
caracterul seriei, utilajele etc.

Primul pas în întocmirea studiu
lui nostru îl constituie procurarea 
de la viitorii beneficiari a datelor 
privind necesarul de produse, ca
racteristicile acestora. Din păcate, 
datele furnizate de unii beneficiari 
sint incerte, neglijîndu-se faptul că 
aceasta poate duce la stabilirea u- 
nei tehnologii neindicate, la adop
tarea de soluții constructive ne
adecvate. în anul 1963, Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
solicitat ca uzina noastră să-i 
vreze în perioada 1964—1968 
număr de 7 000 motoare antiexplo- 
zive. în prezent, ministerul cere să 
producem de 2,5 ori mai multe.

Alteori, unii beneficiari manifes
tă tendința de a impune condiții 
tehnice care se dovedesc a nu fi 
corespunzătoare necesităților din 
exploatare. Astfel, pentru unul din 
tipurile de motoare Diesel fabri
cate de uzinele „23 August“-Bucu- 
rești, întreprinderea noastră a pri
mit sarcina de a proiecta și asimila 
motorul electric de antrenare a 
pompelor de apă. După proiectarea, 
executarea și omologarea prototi
pului, asimilarea a fost sistată de
oarece caracteristicile tehnice ale 
motorului electric nu erau corelate 
cu cele ale agregatului. Iată cum 
s-au irosit 700 ore. de proiectare și 
fonduri pentru un produs care nu 
a căpătat utilizare.

Sînt situații cînd, pentru a res
pecta termenele din planul tehnic, 
sîntem nevoiți să executăm proiec
tul și chiar diferite faze de asimi
lare înaintea aprobării studiului 
tehnico-economic. Alteori, fazele 
de asimilare sînt decalate din cauza

și-a propus să realizeze 
peste planul anual: 3 500 000 
lei la producția globală. 
1 800 000 Iei la producția mar
fă, 1200 000 lei economii la 
prețul de cost, 2 000 000 lei be
neficii și să producă 40 000 de 
rulmenți. Din acestea și-a pro
pus să obțină pînă la 1 iulie 
2100 000 lei la producția glo
bală, 1 000 000 lei la producția 
marfă, 750 000 lei economii la 
prețul de cost, 1 600 000 lei be
neficii și să realizeze 25 000 
rulmenți. Planul de export va 
fi realizat în fiecare lună cu 
cel puțin 5 zile mai devreme. 
La baza îndeplinirii angaja
mentelor stă un amplu plan 
de măsuri ; în ultimul timp el 
a fost completat cu încă 138 
de măsuri.

aprobării cu întîrziere a acestor 
studii. în planul uzinei noastre s-a 
prevăzut sarcina de a proiecta în 
trimestrul II gabaritul 315 din seria 
unitară de motoare asincrone nor
male. Deși au trecut aproape două 
luni din acest trimestru, studiul 
încă nu a fost discutat de colecti
vul de avizare al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

Construcția de mașini moderne 
se orientează tot mai mult spre fa
bricarea de produse avînd greutăți 
specifice și gabarite reduse. Avan
tajele nu constau numai în obți
nerea unor însemnate economii de 
materiale, ci și în ușurarea condi
țiilor de exploatare a mașinilor.

Ing. Eugeniu NICOLESCU 
constructor șef
Uzina de mașini electrice 
București

(Continuare în pag. V-a) I

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
A MAREȘALULUI

în ziua de 24 mai 1965, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne, a primit pe mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, comandan
tul suprem al Forțelor Armate Unite

In pagina a IV-a

Specialiștii ogoarelor

să depășească sarcinile pla
nificate în acest an la princi
palii indicatori cu : 5 000 000
Iei la producția globală; 
5 500 000 lei la producția mar
fă ; 1,6 la sută la productivi
tatea muncii; să obțină 
1 600 000 lei economii la prețul 
de cost; 2 000 000 lei beneficii; 
să producă peste plan 2 750 
tone celuloză. Pînă la 1 iulie : 
să realizeze peste plan 2 500 000 
lei la producția globală ; 
3 000 000 lei la producția mar
fă ; 800 000 lei economii la pre
țul de cost; 1 000 000 lei be
neficii ; 1 200 tone celuloză.

O atenție deosebită se va 
acorda îmbunătățirii caracte
risticilor produselor. Colectivul 
combinatului se angajează să 
fabrice hîrtie de 71 gr/mp cu 
lungimea de rupere de 6 000 
m și rezistența la plesniri de 
2,5 kg/emp.

i.ri au me.put Lucrărjle Conferinței 
pe țară a Uniunii arhitecților

In sala mică a Palatului R. P. Ro
mâne au început luni dimineața lu
crările Conferinței pe țară a Uniunii 
arhitecților.

La deschiderea conferinței au par
ticipat tovarășii: Gheorghe Apostol, 
Manea Mănescu, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcțiilor, Ni
colae Bădescu, președintele Comite
tului de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare, reprezen
tanți ai unor ministere economice, 
institute, organizații științifice, teh
nice și uniuni de creație, academi
cieni, alți oameni de știință și cul
tură.

La conferință iau parte delegații 
filialelor Uniunii Arhitecților din 
toate regiunile țării, arhitecți, ingi
neri, tehnicieni, lucrători din con
strucții.

Ședința de dimineață a fost prezi
dată de prof. arh. Ascanio Damian,

•ONOAREA 
[meseriașului

R • 11000 de unități cu milioane de cli- 
enți • O deviză plină de noblețe: „să 
nu-ți dai cinstea pe rușine" • Cum se 
poate compromite breasla • De 16 ori 
pe drum la Fetești e Prin labirintul coo-

I perației meșteșugărești

Vrei să-ți faci un costum, ai de reparat fierul electric de 
călcat, de lustruit mobila, s-a stricat ceva la instalația de 
apă, nu merge prea bine televizorul ? Te duci la cooperativa 
de specialitate cea mai apropiată, te consulți cu meșterul, ți 
se ia măsura, îți lași adresa pentru reparație la domiciliu. 
Cooperația și-a lărgit activitatea în ultimii ani; peste 11 000 
de unități de tot felul sînt la dispoziția cetățeanului. S-au 
creat mari complexe meșteșugărești, se reamenajează și se 
reutilează cooperativele existente.

Elementele blazonului
Cooperația meșteșugărească numă

ră în rîndurile ei mulți meseriași 
talentați, oameni cu mîini de aur, 
care n-ar lăsa pentru nimic în lume 
să iasă din atelier un lucru făcut de 
mîntuială. Continuatori ai unor 
vechi și bogate tradiții meșteșugă
rești, ei își iubesc munca, țin la bu
nul nume al lor și al meseriei. Exis
tă o vorbă a meșteșugarilor care de
finește și omul, și calitatea muncii, 
și concepția despre meserie: „Să 
nu-ți dai cinstea pe rușine". Vorbă 
din bătrîni, trecută din tată-n fiu pe 
firul vremii, de meșteșugari care au 
făurit cu devotament, cu talent de 
adevărați artiști, bunuri pentru oa
meni — adevărate comori de artă. 
Este o noblețe străveche a meseriei 
și a meseriașului — generos producă
tor de valori materiale ale lumii. A- 
cest sentiment îi face pe mulți lucră
tori să dea o haină sau o rochie 
croită cu artă, grație și gust, piese 
de mobilă cu linie suplă, elegantă, 
covoare, produse de artizanat lu
crate cu migală, a căror faimă a tre
cut hotarele. Departe de a fi un coo
perator anonim, bunul meseriaș a-

A. A. GRECIKO
ale Tratatului de la Varșovia, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

A fost de față tovarășul Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate 
ale R. P. Române.

Reînnoindu-și angajamente
le în întrecerea socialistă pe 
acest an, a prevăzut să obțină 
peste plan 560 tone porumb 
boabe ; 1 000 hl lapte de vacă ; 
70 tone carne ; 15 000 ouă de 
curcă ; 600 de purcei. Din care 
pină la 1 iulie : 200 hl lapte 
de vacă; 50 tone de carne; 
500 purcei; 10 mii ouă de
curcă.

Principalii indicatori vor fi 
depășiți cu : 1 600 000 lei la
producția globală ; 800 000 lei 
la producția marfă ; va reali
za 950 000 lei economii la pre
țul de cost și 2 400 000 lei be
neficii suplimentare.

Pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate au fost pre
văzute o seamă de măsuri teh- 
nico-organizatorice care au și 
început șă prindă viață.

rectorul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu" din Capitală.

După alegerea prezidiului și adop
tarea ordinii de zi, prof. arh. Pompi- 
liu Macovei, președintele Uniunii 
Arhitecților, a prezentat darea de 
seamă a Comitetului de conducere a 
Uniunii.

Prof. arh. Richard Bordenache a 
prezentat darea de seamă a Comisiei 
de cenzori.

In ședința de după-amiază au în
ceput discuțiile. Au luat cuvîntul ar- 
hitecții Stan Bortnowski, Dan Cris- 
tescu, prof. arh. Gheorghe Pătrașcu, 
Solomon Zalman, Radu Popescu, 
Mircea Stancu, Ioan Enescu, Vic
tor Șmighelschi, prof. arh. Grigore 
Ionescu, Eugen Vernescu, precum și 
pictorul Brăduț Covaliu, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

junge în scurtă vreme cunoscut, pre
țuit și preferat de cetățeni, solicitat 
în cea mai înaltă măsură. Bunul re
nume, prestigiul, „vadul" îl fac pri
ceperea, pasiunea, exigența, stăruin
ța : acestea sînt elementele 
lui meseriașului.

blazonu-

Ce îl recomandă 
pe meșter ?

criteriile 
coopera- 

ce

Operativitatea e unul din 
principale ale muncii unui 
tor. „Repede și bine". Altfel, 
folos de lucru terminat repede dacă 
e de cîrpăceală ? O haină sau o pe
reche de pantofi poartă semnătura 
celui care le-a făcut, chiar dacă nu e 
pusă nicăieri. Calitatea execuției îl 
recomandă pe meșterul adevărat.

— Meseriașul, de cînd e meseriaș 
pe lume, a ținut la obrazul și numele 
lui — ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Tudor, maistru la „Casa de mode". 
Unui meseriaș i se cere, în primul 
rînd, lucru bun, trainic și frumos. 
Aici nu e de joacă. E vorba de onoa
rea profesională. Avem în unitate 
maiștri ca Jean Covalciuc, foarte cău- 
tați de clientelă pentru talentul, pri
ceperea și stăpînirea meseriei.

Despre lucruri frumoase ne-a vor
bit și secretarul organizației de 
partid a unității nr. 21 „Radio-Pro- 
gres".

— Tehnicienii noștri, în majorita
tea cazurilor, lucrează la domiciliul 
cetățeanului. In 90 la sută din cazuri, 
beneficiarul nu poate să aprecieze 
calitatea reparației la televizor. De
pinde de conștiința profesională a 
tehnicianului ca lucrarea să fie bine 
făcută. Cetățenii ne-au povestit, cu 
prilejul controalelor, că tehnicienii 
Ion Dinculescu, Mihai Pretorian, 
Mircea Spiegel au frumosul obicei de 
a se reîntoarce pentru a se interesa 
dacă aparatele funcționează bine. Nu 
mai dovedeau cu laudele pentru ase
menea conștiinciozitate profesională.

Rodica SERBAN 
V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. V-a)
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...Iarna .trecută, un 
vînt puterntic a smuls 
din chingi coșul de la 
centrala de forță a 
Uzinelor Vlăhiița. S-au 
oprit furnalele, apoi 
mașinile. Avaria distru
sese rețeaua electrică, 
într-o asemenea situa
ție, electricienii sar în 
ajutor. Schimbul se ter
minase însă de mult. La 
întreținere nu erau de- 
cît cîțiva oameni. Cel 
care cunoștea păienje
nișul instalațiilor elec
trice, maistrul Ladislau 
Nemethy, se găsea la 
Lueta, la 8 km de oraș. 
Cind a aflat de avarie, 
a pornit-o într-un suflet 
spre uzină. Nu mică i-a 
fost mirarea cînd a vă
zut curtea întreprinde
rii plină de oameni. 
Fără să-i fi chemat ci
neva, toți muncitorii și 
tehnicienii veniseră la 
uzină. După 12 ore, 
furnalele au început să 
fumege din nou.

...L. Radu a lucrat 
mulți ani ca turnător, 
apoi ca șef de echipă. 
Experiența multor ani 
i-a adus un binemeritat 
renume. Dar în turnă
torie treburile șchiopă
tau. Echipa sa era in
tr-adevăr în frunte, dar 
„cu o floare nu se face 
primăvară". Comitetul 
de partid și conducerea 
tehnică au ajuns la 
concluzia ca Radu să 
fie repartizat pentru o 
vreme să răspundă de 
munca din turnătorie. 
Unii se îndoiau că va 
primi această funcție. 
„Bătaie de cap mai 
mare, cîștig uneori mai 
mic decît înainte, cînd 
depășea cu mult nor
ma. Dar comunistul 
Radu și-a luat sarci
na în primire, a în
ceput să muncească cu 
sîrguință și perseveren
ță și a dovedit că toți 
membrii secției își pot 
îndeplini și chiar de
păși sarcinile de pro
ducție. Turnătoria se 
numără acum printre 
secțiile fruntașe ale uzi
nei.

Am relatat două exem
ple.

„Membrii și candida- 
ții de partid din uzina 
noastră — spune tov. 
Kolozsi, secretarul co
mitetului de partid — 
se deosebesc ca profesie, 
vechime în partid și ex
periență politică. Dar 
toți își înțeleg datoria 
de comuniști. Exemplul 
lor înaintat însuflețește 
întregul colectiv...**.

* „Să nu se creadă, a 
'! intervenit! în discuție un 

alt membru al comite
tului de partid, ing. șef 
Ignațiu, că membrii or
ganizației noastre de 
bază îșiî manifestă cali
tățile partinice, abnega
ția, spiritul de răspun
dere numai cu prilejul 

\ unor înitîmplări deose- 
\bite, ca avaria de la 
centrala de forță. Este 
adevărat că într-o ase
menea situație ies cu 
pr'egnanță în evidență

i
pregătire profesională 

i le-a luat în primire. 
; Comuniștii, urmați de 

ceilalți muncitori au 
pornit ofensiva : monta
tul și probele tehnolo
gice s-au făcut în timp 
record. întîrzierea de 
aproape o lună a fost 
recuperată. Noile produ
se au putut fi livrate la 
data prevăzută în plan.

Membrii organizațiilor 
de bază, acționînd de 
pe poziția interesului 
general, desfășoară o

FORȚA
DINAMICA

A
COMUNIȘTILOR

y

cele mai nobile trăsături 
ale comuniștilor, dar în
deplinirea ritmică a pla
nului de producție, gri
ja ca toate produsele să 
fie de o calitate irepro
șabilă sînt tot atîtea 
dovezi de spirit de răs
pundere".

In sprijinul argumen
tării mi s-a relatat un 
exemplu. în mare par
te, secțiile uzinei au 
fost reprofilate. Noile 
produse asimilate — 
piese de schimb auto — 
necesitau mașini de înal
tă tehnicitate, o întrea
gă linie tehnologică. La 
Vlăhița au fost trimiși 
în acest scop specialiști, 
planuri, ■ mașinile însă 
întîrziau. în aceste con
diții, unii specialiști so
siți în uzină se îndoiau 
de posibilitatea reali
zării planului. Cînd, .în 
sfîrșit, au sosit mașini
le, ia propunerea orga
nizației de bază, echipa 
alcătuită din membri de 
partid, mecanici și elec
tricieni cu cea mai bună

intensă muncă educati
vă pentru combaterea 
manifestărilor de como
ditate și conservatorism 
în muncă. Ei acționea
ză pretutindeni ca oa
meni înaintați, mobili
zează prin exemplul lor 
personal masa largă a 
muncitorilor. în adună
rile generale ale organi
zațiilor de bază se a- 
nalizează periodic felul 
în care membrii și can- 
didații de partid își în
deplinesc sarcinile de 
producție și cele obștești. 
Se țin conferințe despre 
calitățile moral-politice 
ale comuniștilor, por
nind de la oamenii din 
uzină și faptele lor.

L. Marton, membru 
de partid cu experiență, 
a fost repartizat să lu
creze ca zidar într-o e- 
chipă de întreținere. Bi
roul organizației de ba
ză sperase că el va ac
ționa aici ca un factor 
activ, mobilizator. Nu 
s-a întîmplat însă așa. 
„E meseriaș bun, dar

nu vede mai departe de 
vîrful mistriei — spune 
despre el șeful echipei. 
Atunci cînd lucrările 
sale nu primesc califi
cativul pe care l-ar dori 
sare ca ars: se supără, 
reclamă. Despre felul 
cum muncesc cei din jur 
puțin îi pasă. întrebat o 
dată de ce a tăcut cînd 
a văzut că oamenii din 
celălalt schimb au re
parat superficial căptu
șeala melanj orului, el a 
răspuns : „Ce mă pri
vește pe mine. Nu mă 
bag !“. Pe drept cuvînt, 
în adunarea generală 
a organizației de bază 
a fost aspru criticat 
pentru această mentali
tate străină unui mem
bru de partid. Cu căldu
ră tovărășească, dar 
fără menajamente, i s-a 
arătat răspunderea ce-i 
revine ca membru de 
partid nu numai pentru 
munca lui, ci pentru tot 
ceea ce se petrece în ju
rul său.

Organizațiile de bază 
de la Uzinele Vlăhița 
au acumulat o experien
ță valoroasă. Este bine 
că mai mulți membri de 
partid cu temeinică pre
gătire profesională au 
fost repartizați să lu
creze la noile mașini și 
la produsele de curînd 
asimilate. Păcat însă că 
organizațiile de bază din 
aceste secții n-au con
trolat și n-au luat în 
discuție cum își îndepli
nesc ei sarcinile încre
dințate. în secții mai în- 
tîlnești oameni cărora 
le place să muncească 
mai puțin, dar să cîști- 
ge mai mult. Organiza
țiile de bază folosesc 
încă slab forța de înrîu- 
rire a opiniei publice 
înaintate.

Ar fi necesar ca 
munca de primire în 
partid să fie orientată 
în mai mare măsură 
spre sectoarele de bază 
ale uzinei : furnale, tur
nătorie, prelucrări me
canice, unde numeroși 
muncitori și tehnicieni 
doresc și au dovedit 
prin fapte că merită 
înaltul titlu de membru 
al partidului.

La Vlăhița, activitatea 
educativă a organizații
lor de bază, exemnlul 
înaintat al comuniștilor 
constituie forța care 
face ca noul să pătrun
dă tot mai adine nu 
numai în tehnică, ci și 
în concepții, în felul de 
a munci și a gindi al 
oamenilor.

Constantin SOCI

Lucrări de finisaje exterioare, de pe scări suspendate, pe unul din șan
tierele de locuințe din Capitală

A "p**-*11 PROBLEME ECONOMICE "r 5/1965
Numărul pe luna mai 1965 al re

vistei „Probleme economice" cu
prinde următoarele articole : „îm
bunătățirea continuă a calității și e- 
conomia de muncă socială" de GH. 
P. APOSTOL; „Cu privire la co
relația dintre creșterea acumulări
lor și creșterea producției de D. 
GRINDEA ; „Rolul industrializării 
socialiste în ocuparea și utilizarea 
rațională a forței de muncă** de O. 
CIULEA ; „Probleme ale dezvoltă
rii industriei alimentare" de JANOȘ 
FAZEKAȘ ; „Rezerve de sporire a 
productivității muncii în industrie"

de SIMION ȚAIGAR ; „Mecanizarea 
lucrărilor în creșterea animalelor** 
de I. BIANU și N. MARGHIDAN ; 
„Valoroase tradiții ale propagării 
teoriei economice marxiste în țara 
noastră** de GH. SURPAT și G. 
HORJA ; „Cercetarea burgheză și 
unii factori externi de instabilitate 
a economiei capitaliste" de B. CO- 
MISIONERU.

Rubrica „Din planul Institutului 
de Cercetări Economice** cuprinde 
articolul „Concentrarea producției 
în zone industriale" de A. IANCU.

La rubrica „Schimb de păreri"

este publicat articolul „Considera- 
țiuni privind cheltuielile de timp de 
muncă luate în calculul productivi
tății muncii" de C. ȘTEFAN.

în cadrul rubricii „însemnări" 
sînt publicate materialele : „Stabi
lirea mărimii suprafețelor G.A.S. 
nou înființate" de GH. TIMARIU 
și A. BURCEA ; „încercări de com
parare a monedelor și a venitului 
național al unor țări din lumea ca
pitalistă" de T. CRISTUREANU.

Revista mai cuprinde o bogată 
rubrică de critică și bibliografie, in
formații științifice, scrisori către re
dacție.

Sezon turistic la Poiana Brașov Foto : V. Bogdăneț

T IA .■'Tr 'Rr^
Teatrul Se stat de opereta. Prințesa circului — (orele 

19.30). Teatrul Național „I. L. Caraglale (sala Comedia) : 
Oameni și șoareci — (orele 19.30), (sala Studio) : Inîlnire 
cu Îngerul — (orele 19,30). Teatrul de Comedie : Specta
cole prezentate de Secția română a Teatrului de stat din 
Tg. Mureș: Domnișoara Nastasia — (orele 16,30): Minciuna 
are picioare lungi — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu M&gureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale — (orele 19,30). (sala din Str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Fii cuminte, Cristofor ! — (orele 19,30). Teatrul
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Colombe — (orele 19.30). 
(salB St.udiol : Sonet pentru o păpușă — (orele 20). Tea
trul .,Barbu Delavrancea" (Șos Stefan cel Mare nr. 34) : 
Amphitryon 38 — (orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,,I. L. Caraglale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : Trandafiri roșii pentru mine — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Str. Academiei nr. 18) : 
Băiatul șl vintul — (orele 10). Teatrul satlric-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei — (orele 20),

(sala Victoria) : Veselie la 174 — (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S (Str. Lipscani nr. 59) : Ața se joacă pe la 
noi — (orele 20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de 
acrobați — (orele 20).

Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Patria 
(9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Asta-i tot ce s-a Întîmplat : 
Sala Palatului R. P. Române (seria de bilete 1 442 — orele 
19,30). Republica (completare Zilele Sighișoarei — 8; 10; 
12,15; 14,30: 16,45: 19; 21,15), București (completare Zilele 
Sighișoarei — 9,30: 11,45: 14; 16.30; 18,45; 21). Feroviar
(completare 1 Mal 1965 — 8,45, 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15); 
Excelsior (completare — 1 Mai 1965 — 10: 12,30; 15: 17,30; 
20), Modern (completare 1 Mai 1965 — 9,30; 11,45; 14; 16.15: 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — completare 1 Mai 
1965 — Orele 20). Spre culmi : Luceafărul (9: 11; 13; 15; 17; 
19: 21), Festival (9; 11: 13; 15. 17: 19; 21: la grădină — Pa
sajul Eforie — orele 20), Grădina „Doina" (Str. Doamnei

POȘTA

REDACȚIEI
Măiestria 
pilotului

Să nu te 
întrebi ?

0 amintire
neplăcută

Avionul sanitar decolase de pe aeroportul Ghim- 
bav. Priveam de la inăltime peisajul pitoresc, 
brăzdat de ape și muriți. însoțeam un bolnav la 
Ineu. Deodată am simlit smucituri puternice. 
ne-te bine, îmi stiigă pilotul Constantin Vasile. 
Nu-ti lie teamă Ce se intimpla — nu știam. 
Aflasem insă că el pilotează avioane sanitare de 
mai bine de 20 de ani. Cotind m-am dumirii. In 
timp ce trecea pe deasupra munților din prea/ma 
Sibiului, avionul pătrunsese intr-o zonă bintuită 
de o furtună insolită de ploaie. Pilotul a izbutit să 
mențină echilibrul avionului și incepu să coboare, 
cercetind cu atenție terenul. Alese un loc lingă 
șosea, nu de pai te de Sebeș Alba, și ateriza cu bine. 
Am admirat curajul și măiestria pilotului Constan
tin Vasile.

loan PESCAR
mecanic de locomotivă

Am citit cu interes ancheta „Au cuviritul iubi
torii filmului", publicată recent in „Scinteia" Lu
cruri asemănătoare celor criticale in anchetă se 
petrec și la Biăila De cele mai multe ori, la cine
matografele din orașul nostru rulează filme bune. 
Se aduc insă pelicule uzate, ciopirtite. La cinema
tografele „Popular" și „23 August" se intră in 
sală in timpul spectacolului, iar personalul de or
dine stă la taifas. La cinematograful „11 Iunie", 
afișele și fotografiile de pe panouri nu corespund 
cu filmul care rulează.

In fata acestei situații, nu se poate să nu te În
trebi : cu ce s-o fi ocupînd oare întreprinderea 
cinematografică regională ? N-aș vrea să cred că 
doar cu contabilizarea încasărilor făcute in orice 
condiții de proiecție.

C. MUNTEANU 
funcționar

Strada noastră, aflată in imediata < apropiere a 
Magistralei NOrd-Sud din Capitală, s-a numit stra
da Busuiocului. Nume frumos, care vine, poate, de 
la niște grădini cu busuioc ce-au existat cindva 
pe-aici. Dar, cu ani în urmă, s-au scos 
tăblițele cu „Strada Busuiocului" și s-au pus altele 
cu „Strada Drumea Rădulescu". Dorește oare 
cineva să ne amintească mereu că aici a existat un 
proprietar de case și terenuri Cu acest nume ? Dar 
nouă, celor care l-am cunoscut, nu ne face nici o 
plăcere amintirea lui. De aceea, prin deputata 
noastră, tovarășa Victoria Popa, am înaintat o ce
rere Sfatului popular al Capitalei, solicitind să se 
revină la vechiul nume al străzii. Au trecut insă 
citeva luni fără să se ti produs schimbarea dorită.

(semnează un grup de cetățeni)

teme Fetișurile și adevărul

medicale despre alcool

Consumat in doze moderate, al
coolul oferă o oarecare compensa
ție pentru agitația cotidiană, o re
laxare în caz de oboseală fizică sau 
intelectuală. Consumul regulat de 
alcool, oricît ar fi de moderat, are 
însă consecințe nefaste. Poate sur
veni obișnuința la alcool, apar in 
mod sigur leziuni gastrice, hepatice 
și nervoase

Există in privința alcoolului cîteva 
prejudecăți destul de adînc înrădă
cinate, pe care ne propunem să le 
combatem în cele ce urmează. Se 
spune, de pildă, că alcoolul este un 
„aliment". Acesta este un neadevăr. 
Aliment este; substanța aptă să furni
zeze organismului energia necesară 
funcțiilor vitale. Ce-i drept, alcoolul 
ars în organism furnizează 7 calorii 
pe gram. La prima vedere, această 
cifră i-ar conferi calitatea de ali
ment. Alimentele adevărate, atunci 
cînd organismul nu este în criză de 
energie, ci în repaus, se depozitează 
în organism, constituind rezerve e- 
nergetice pentru nevoile viitoare 
(efort fizic, frig etc). Se știe că re
zervele de zaharuri și grăsimi scad 
considerabil în urma unui efort fizic 
important, în așa măsură îneît greu
tatea corpului scade. Alcoolul nu se 
comportă însă așa. El urmează o 
cale proprie : nici nu se depozitea
ză în organism și nici nu-și accele
rează ritmul de ardere în organism 
în cursul unui efort. Pentru acope
rirea nevoilor sale de energie, chiar 
dacă dispune de o cantitate oare
care de alcool, organismul apelează 
tot la zaharurile și grăsimile depozi
tate, deoarece caloriile „furnizate" 
de alcool nu pot folosi la executarea 
unui efort fizic.

Nu numai că nu este aliment, dar 
alcoolul este un „antialiment". Ce 
înseamnă aceasta ? Abuzul de alcool 
produce în organism tulburări prin 
reducerea anumitor substanțe nutri
tive cu rol ajutător. Arderea al
coolului în organism se face gratie 
unor substanțe folosite și la arderea 
grăsimilor și a zaharurilor, in a că
ror compoziție intră, ca grupare ac
tivă, o vitamină, de cele mai multe 
ori componentă a complexului B. 
Alimentele care furnizează organis
mului grăsimi și zaharuri conțin o 
parte din vitaminele necesare. Bău
turile spirtoase, bogate in alcool si 
sărace sau lipsite de vitamine, im

pun organismului un efort metabolic 
cu risipă de catalizatori vitaminici. 
Așa se explică starea de carență 
vitaminică a consumatorilor Invete- 
rati de alcool. ,

Alcoolul irită tubul digestiv și 
mai ales stomacul, pofta de mîncare 
scade, digestia alimentelor suferă. 
Albuminele, mai ales, nu sînt bine 
digerate și deci nici utilizate de or
ganismul ifitoxicat cu alcool.

Abuzul de alcool are un efect no
civ asupra ficatului. încărcarea a- 
cestuia cu grăsime și predispoziția la 
ciroză sînt de foarte multe ori efec
tele alcoolului. Este de notat, în 
treacăt, că majoritatea bolnavilor de 
ciroză neagă abuzul de alcool. Ei 
înțeleg prin abuz nu doza consu
mată, ci manifestările exterioare ale 
beției. Or, manifestările beției pot 
lipsi la cei antrenați, fără ca prin 
aceasta ficatul lor să fie scutit de 
efectele alcoolului.

Dezechilibrul nutritiv produs de 
alcool are și o cauză economică. 
Cheltuie mai puțin pentru alimen
tație cei care consumă sume mari 
de bani pe alcool.

Altă prejudecată este aceea că 
iarna alcoolul „încălzește''. In
tr-adevăr, consumul unei băuturi 
alcoolice este urmat de o senzație 
de căldură Dar e vorba de o falsă 
impresie. Alcoolul este un toxic 
nervos. El se fixează la nivelul 
centrilor nervoși și dă o artificială 
impresie de bine. Această impresie 
nu corespunde unui spor de sănă
tate, după cum nici impresia de 
căldură nu corespunde realității. Ea 
se datorește dilatatiei vaselor de 
singe din piele, ocazie în* care or
ganismul nu cîștigă, ci pierde căl
dură. Așa se explică frecventa mor- 
tii prin înghețare și a pneumoniilor 
în timp de iarnă la consumatorii 
de alcool. Alcoolul paralizează și 
forțele de apărare ale organismului 
contra agentllor infecțioși. Mai 
mult, organismul celui care a con
sumat o băutură alcoolică în timp 
ce era expus la frig nu poate acce
lera arderea alcoolului consumat. 
Organismul nu contează pe calo
riile furnizate de alcool pentru a 
se apăra de frig. Pentru aceasta el 
apelează tot la zaharurile și grăsi
mile acumulate pe seama alimen
telor propriu-zise.

Incapabil să susțină efortul fizic 
și lupta contra frigului, alcoolul se 
bucură și de o altă falsă reputație : 
băuturile alcoolice „înlătură obo
seala" Senzația de oboseală se a- 
tenuează, intr-adevăr, sub efectul 
alcoolului, dar acest fapt se înscrie 
printre falsele impresii de care am 
mai amintit. Faptul că băutorului de 
alcool i se pare orice efort ușor de 
îndeplinit nu înseamnă că spartul 
lemnelor sau căratul unui sac de 
ciment au devenit intr-adevăr mai 
ușoare pentru cel ce a băut. Asu
pra celui obosit, alcoolul are cel 
mult efectul unei lovituri de bici 
date unui cal extenuat. Un stimu
lent care prezintă mari dezavanta
je. Senzația de oboseală fizică își 
are corespondentul ei biologic: 
epuizarea rezervelor energetice și 
acumularea de produși toxici, insu
ficient oxidați. Nu de alcool, ci de 
dulciuri și de repaus are nevoie 
omul obosit

Datorită alcoolului, precizia mun
cii scade. O foarte mică întîrziere 
— altfel foarte puțin probabilă — 
în reacția unui conducător de ma
șină poate fi adesea fatală.

Prejudecata „alcoolului-stimulent" 
este susținută de zicala „să 
bei, dar să nu te îmbeți". S-a con
statat că abuzul ocaziona] de al
cool este mai puțin periculos, deși 
nu inofensiv, decît uzul sistematic. 
In ceea ce privește alcoolul, limita 
dintre uz și abuz nu este ușor de 
statornicit Aceasta din următoarele 
două motive : oamenii nu sînt egali 
în fata alcoolului. Unii, după o ju
mătate de litru de vin nu prezintă 
semne exterioare de intoxicație (be
ție), in timp ce alții, după aceeași 
doză trebuie ajutați sa meargă. în 
al doilea rînd. alcoolul, ca orice 
toxic nervos, predispune la obiș
nuință. Aceasta înseamnă că bău
torul „perseverent" nu mai obține 
senzația de bună dispoziție pe care 
o caută in alcool decît cu prețul 
consumului de doze din ce în ce 
mai mari Antrenamentul, adică o- 
bișnuinta, ridică așadar continuu 
limita dintre uz. și abuz Pentru a 
căpăta acest antrenament nu este 
nevoie de consum în doze prea 
mari de alcool. „Aperitivul" coti
dian e suficient în majoritatea ca
zurilor.

Există persoane care proclamă 
inofensivitatea băuturilor fermenta
te (vin, bere) fată de cele distilate 
(țuică, lichior etc.) Ca in orice ine
xactitate cu mare circulație și aici 
este un simbure de adevăr. Con
centrația alcoolului în băuturile 
fermentate este inferioară celei din 
băuturile distilate. Efectul băuturi
lor distilate'asupra tubului digestiv 
și in primul rinei asupra stomacului 
este desigur mai dăunător decit al 
celor fermentate. Se uită însă fap
tul că în timp ce băuturile distilate 
se beau cu paharul mic, cele fer
mentate se beau cu cel mare. Doza 
totală de alcool consumat este deci 
cam aceeași și efectul dăunător a- 
supra organismului — identic.

Eforturile cercetătorilor s-au În
dreptat spre definirea unei canti- 
tăti-limită de alcool, dincolo de 
care începe intoxicația. S-a arătat 
că un sfert de litru de vin de 12° 
sau o jumătate de litru de bere de 
6° nu au, in general, efecte toxice, 
cu condiția să nu fie consumate pe 
stomacul gol, vinul să fie diluat cu 
sifon și fragmentat pe parcursul 
zilei, iar starea de nutriție a con
sumatorului să fie bună (adică greu
tatea individului respectiv să fie in 
jurul normalului, iar alimentația lui 
să fie completă) De multe ori, insă, 
lucrurile stau altfel : băuturi disti
late însoțite de cel mult 2—3 măs
line sau felii de salam sînt consu
mate pe neniincate (ceea ce se nu
mește curent ..un aperitiv" sau „o 
țuică"). Exact contrariul recoman
dărilor de mai sus.

Alcoolul este dăunător nu numai 
pentru cei care-1 consumă, ci și 
pentru descendentii lor. Urmașii al
coolicilor prezintă, in peste 50 la 
sută dintre cazuri, diferite degene
rescente : rahitism. înapoiere min
tală, epilepsie ș.a Alcoolismului i 
se atribuie o mare parte din acci
dentele de muncă și de circulație.

Ascuns sub mască de „stimula
tor", „aliment" ș.a.m.d., alcoolul 
atacă cu perfidie organismul uman. 
Iată de ce evitarea lui, restrîrigerea 
consumului de băuturi spirtoase la 
minimum, moderația nu pot da de
cît roade fericite.

Dr. Dan SDROBICI

nr. 9 — orele 20). Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dru
mul spre înalta societate : Carpați (9; 11; 13). Ne asumăm 
răspunderea : Capitol (8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Spăr
gătorul — cinemascop; Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
21). Nopțile Cabiriei : Central (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 
20.45). Cronica unei crime — cinemascop: Lumina (10; 12: 
14; 16; 16,15; 20,30), Floreasca (10: 12; 16; 18,15; 20,30). Două 
etaje de fericire : Union (completare Sport nr. 2/1965 — 
16: 18,15; 20,30). Program pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Animalele : Doina (completare Gura lumii — 
11,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Popular (completare Celule 
amețite — 16; 18,15; 20.30). Kremlinul Rostovian — cine
mascop — Barankin. fii om i — Păsări de noapte — Gelo
zia — Puiul de vultur — JBris Ivens : Timpuri Noi (9.30; 
16.30 în continuare; 18,30; 20.30). Cronica unui bufon : Ciu
lești (completare Rapsodia ungară — 16; 18,15; 20,30). Ce- 
rasella : Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orela 
20). Parisul vesel: Cultural (completare -Călătorie ima
ginară — 15; 17; 19; 21). Merii sălbatici : înfrățirea între 
popoare (completare Jbrls Ivens — 10,30; 16; 18; 20), Moșilor 
(completare Rapsodia ungară -- 15: 17; 19: la grădină — 
orele 20,30), Rahova (completare Sănătate Tako — 16; 18,15; 
la grădină — orele 20.30). Regina cîntecelor : Dacia (9,30; 
11,45: 14: 16,15; 18,45; 21). Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) : Buzeștl (orele 15,30; la grădină — orele 19,45).

Pădurea spînzuraților — cinemascop (ambele serii) : Crîn- 
gașl (completare Pionieria nr. 2/1965 — 16; 19,30). Casa Ri- 
cordi : Bucegl (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30; la grădină — orele 
20). Melodia (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Soții în oraș : Uni
rea (completare Calatis — 16; 18,15; la grădină — orele 20). 
Fernand cow-boy : Tomis (completare Comori de artă ro
mânească — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 
orele 20), Aurora (completare Comori de artă românească 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30, 20,45; la grădină — orele 20), 
Flamura (completare 1 Mai 1965 — 10; 12,15: 16; 18,15; 20,30). 
Fata în doliu : Flacăra (14,30' 16,30; 18,30; 20,30), Cotrocenl 
(15; 17: 19; 21). Cu bicicleta spre Lună : Vitan (16; 18; 20: 
la grădină — Cei șapte magnifici — cinemascop — orele 
20.30). Neamul Șolmăreștilor — cinemascop (arabele serii): 
Miorița (completare Șopîrle — 10; 13; 16,30; 20), Arta (com
pletare Șopîrle — 11; 16: 19.30; — la grădină — orele 20.30). 
Nu te atinge de fericire : Munca (completare Secretul 
diamantului — 16; 18,15; 20.30), Progresul (completare Să 
păstrăm curate apele țării — 15,30: 18: 20,15). Joe limo
nada — cinemascop : Cosmos (completare Pionieria nr. 
2/1965 — 15,45; 18; 20,15). Gaudeamus igitur: Viitorul (com
pletare Praga fără ochelari — 15,30: 16: 20,30). Drumul
Sării (completare Sport nr 2/1965 - 16; 18.15; 20.30). Car
touche — cinemascop : Colentina (15; 17; 19; 21; la gră
dină rulează Hanka — orele 20). Rachetele nu trebuie să

decoleze — cinemascop - Țărmul ospitalier — cinema
scop : Volga (9.45; 12: 14,15, 16.30; 18,45; 21). Pe urmele lui 
Ahmed: Lira (completare Scoarțe populare — 15,30; 18; la 
grădină— orele 20,30). Doi băieți ca plinea caldă : Feren
tari (completare Albinele și oamenii — 15; 17; 19; 21).
Scaramouche — cinemascop- Pacea (completare Pionieria 
nr. 2/1965 — 11; 16; 18; 20). Veselie la Acapulco — Artiști 
amatori : Grădina „ProgreSul-Parc" (Str. 11 Iunie — 
orele 20.30).

Cum e vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 mai. în 

țară : Vreme călduroasă, cu cerul variabil. înnorări mai 
accentuate se vor produce în jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea averse locale de ploaie. în rest averse 
Izolate. Vînt potrivit. Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 
19 șl 29 grade. In București ; Vreme călduroasă, cu cer 
variabil. Vînt slab pînă Ia potrivit. Temperatura în 
creștere.
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ANCHETA „SCÎNTEII" ARTA
EPOCII MINUNATE

A SOCIALISMULUI

1 Cum apreciați rolul social-educativ al creației 
literare și artistice din țara noastră?

O Ce sugerați pentru o tot mai bogată 
oglindire artistică a marilor teme 
ale epocii noastre ?

3 Cum apreciați insemnătatea realismului 
în dezvoltarea artei noastre socialiste ? 
Cum vedeți raportul dintre originalitatea artei 
noastre și cultura universală ?
Ce propuneți pentru mai buna rezolvare a 
unor probleme legate de munca de creație?

ARS POETICA
acad. TUDOR ARGHEZI

Pe vremea lui, Boileau, a simțit necesitatea să scrie pentru 
contemporanii lui de literatură, o Artă Poetică. De atunci s-au 
ivit, făcîndu-se abstracție de părerile lui, tot soiul de așa 
zise „curente literare", duse uneori pînă la absurd și depă- 
șindu-1 într-alte absurduri. Cu prilejul întîlnirii conducători
lor de partid și de stat cu oameni de cultură și artă, în cu- 
vîntarea’ținută de tovarășul Ceaușescu, în numele Comite
tului Central al partidului, și-a găsit expresia noua artă 
poetică, socialistă.

Timp de cîțiva ani redacțiile și editurile aduceau cîte unui 
scriitor imputarea că nu este „pe linie", fără să știe nici ele, 
care e linia, dacă e curbă, netedă sau dacă e în zigzag. Era 
exclusă, din părerile didactic-literare, individualitatea și 
acest lucru fusese inspirat, cînd mai geometric, cînd mai 
alandala, cînd mai spre numitul absurd, din eroarea funestă, 
de nepriceperea nuanțelor. Se ajunsese pînă acolo încît re
cunoașterea meritului de creație (scuzați cuvîntul) chiar al 
bărbaților întemeietori de viață nouă, era șters.

Adevăratul criteriu, admirabil formulat de tovarășul 
Ceaușescu, lărgește la infinit posibilitățile imperative de a 
reflecta și viața și poporul și individualitatea.

M-am simțit fericit de atîți pași mari făcuți înainte, întrucît 
și credința mea cinstită, precizată de altfel de tot ce-am 
izbutit să elucubrez, reflectează cred această libertate, con
centrată în spusele ședinței la care mă refer. Sper că de azi 
înainte confrații mei își vor înțelege mai bine, cu încredere, 
datoria față de expresie, și die ideal literar, mărturisită în 
mijlocul lor.

Ar fi de dorit să se repete cît mai des asemenea întîlniri 
și propuneri, pentru eliminarea tuturor îndoielilor și erorilor 
din toate artele noastre.

CREAȚII ORIGINALE, 
NU IMITAȚII

acad G. OPRESCU

Prin vîrsta mea, am fost mar
tor la toate mișcările artistice 
care s-au produs de la începu
tul secolului nostru pînă astăzi. 
Am judecat, în lumina acestei 
lungi experiențe, îndemnurile 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și vreau să relev 
înțelepciunea lor. Trebuie ca 
arta să nu se depărteze de om 
— arăta primul secretar al 
partidului — altfel, arta riscă 
să devină sterilă și în cele din 
urmă să moară. Pot fi scurte 
perioade în care excentricitățile 
și exhibițiile spectaculoase să 
fie privite cu complezență ; dar 
ele nu pot rîvni să pătrundă 
durabil în conștiința umanității. 
Toate marile epoci din istoria 
artei confirmă acest adevăr, în 
lumina lui se cuvine să discu
tăm și unele noțiuni abstracte, 
în lumina acestui adevăr, tre
buie să judecăm, cu toată ma
turitatea, conceptul de liber
tate artistică. Nu e o probă de 
libertate — cum își închipuie 
unii — să imiți din arta Apusu
lui lucruri care au avut o voqă 
acum 30—40 sau 50 de ani. Nu 
cred că soluția problemelor 
noastre e să te duci, simplu, la 
lucruri deja făcute în altă parte 
și să lei din ele, așa cum al 
desface pe rînd sertarele unui 
dulap.

îmi dau seama că toate expe
riențele pot fi pînă la urmă 
utile, într-un fel t chiar cînd nu 
reușesc, te ajută să vezi ce nu 
trebuie să repeți a doua și a 
treia eară (cu condiția să în
țelegi aceasta la vreme I). Ne 
Interesează e producție artisti
că în stare să exprime e indivi
dualitate precisă. Neocolind o-

DATORII MAJORE

1. La noi s-a făcui multă vrem» 
caz de literatura așa-zis pedago
gică, de fapt un subprodus al ar
tei pentru că ea tindea să de
monstreze în loc să convingă. Ca
podopera convinge fără explica
ție. Transfigurarea nu are nevoie 
de articole ajutătoare, dar așa 
cum se știe, nu se nasc, toată ziua 
— bună ziua, capodopere. Ani 
de zile s-au publicat poeme des
pre 1907, unele aproape reușite, 
altele declarative. A venit Tudor 
Arghezi și, deodafa, fot ceea ce 
era șablon, tot ce aducea a To- 
pirceanu s-a transformat în vers 
incandescent. Singurul secret : 
mîna de maestru. Fără ea nu se 
ooate face nimic. 

mul, să-l interpretăm cu liber
tate, într-un fel personal.

Arta noastră merită să fie 
cunoscută în străinătate. S-au 
făcut expoziții utile. Une
ori acestor expoziții nu li 
s-a dat atenția cuvenită, n-au 
fost organizate cu destulă acu
ratețe, au fost lipsite de cata
loage. Este o greșeală. O expo
ziție în străinătate, prevăzută 
cu multă vreme înainte, trebuie 
să ocupe autoritățile competen
te în chipul cel mai serios, căci 
altfel, nu numai că nu dăm des
pre arta noastră ideea la care 
ea are dreptul, dar producem 
impresia că sîntem inferiori re
putației la care aspirăm și pe 
care o merităm.

Aș mai adăuga o chestiune 
care-mi stă de ani de zile la 
inimă, pe care am discutat-o, 
din nefericire fă.ră succes, cu 
organele competente: aceea a 
creării Comisiei Monumentelor 
Istorice. Aceste monumente re
prezintă toată cultura noastră 
trecută, și cu durere trebuie să 
constatăm că uneori ele se de
gradează nu numai din pricina 
timpului, dar și a oamenilor, 
care nu iau măsurile cele mai 
prompte și mai eficace pentru 
conservarea și restaurarea lor. 
Cei care lucrează în acest do
meniu și-au făcut datoria, cu 
mijloace măsurate, în sensul că 
putinele restaurări întreprinse 
au fost executate în mod desă- 
vîrșit. E nevoie însă de un or- 
gah cu o mat vastă inițiativă, 
de o Comisie cu puteri mai 
largi. Trebuie, cred, să asigu
răm și pe această cale o presti
gioasă perenitate mărturiilor 
artistice care atestă puterea 
creatoare și originalitatea po
porului român.

Eugen BARBU
2. în frumosul său cuvînt, rosfit 

în fața oamenilor de artă, primul 
secretar al C.C. al P.M.R. atrăgea 
pe bună dreptate atenția asupra 
„datoriilor" pe care noi, scriitorii 
și artiștii, le avem față de opera 
de construire a socialismului. S-au 
scris romane solemne, s-au com
pus frumoase cantate, s-au pictat 
imense tablouri pline de flăcăr', 
s-au turnat filme cu unele reușite, 
dar mai avem multe de făcut în 
domeniul artei. Am înțeles din 
cele spuse de către primul se
cretar al partidului nostru că este 
vorba de opere majore, demne 
să figureze lîngă cele mai însem
nate realiză-i ale geniului ome
nesc de pretutindeni. Pentru asta

trebuie învătaf de la toată lu
mea, dar trebuie crezut în parti
nitatea creației, în mesajul său 
umanist și trebuie să emoțio
nezi cu mijloace artistice de înaltă 
ținută. Vremea baladelor de pa
radă, a vorbelor mari, dar fără 
răsunet, a trecut. Trăim o istorie 
fără precedent a țării, despre 
această istorie trebuie scris, 
despre mărețele realizări ale 
oamenilor muncii în primul 
rînd, despre munca trainică 
și îndelungată a savanților 
noștri, despre trecutul măreț 
al României, despre prezentul 
inegalabil, cînd ridicăm o țară 
nouă și mîndră în fața lumii, 
în frunte cu comuniștii. _

3. La izvor, pentru că izvo- 
rul este dătător de viată, este 
un izvor din care curge apa 
vieții, pentru că, permiteți-mi să 
citez frumosul cuvînt auzit la con
vorbirea cu conducerea de partid : 
„numai din izvorul care țîșneșle 
din stîncile colțuroase sau șer
puiește lin pe nisipurile aurii au 
sorbit strămoșii noștri, în vremurile 
grele, vitejia și înțelepciunea ca'e 
i-au ajufat să răzbată prin se
cole". Poporul care a dat Mio- 
rița, care l-a născut pe Eminescu, 
pe Brâncuși, pe Enescu, pe Ar

SĂ MERCEM LA IZVOR

Sînt impresionat de atenția care 
ni se acordă, de grija care se 
depune de către partid pentru 
dezvoltarea artelor în țara noastră, 
în preajma celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, întîlnirea 
dintre conducerea de partid și 
oamenii de artă — după 20 de 
ani de la eliberare — capătă 
semnificații a căror însemnătate 
încerc s-o înțeleg cu emoție și 
răspundere.

în ansamblul creației artis
tice, muzica pe care o slu
jim e o artă sensibilă, directă, e- 
mofională, pe care masele largi 
o iubesc, au îndrăqif-o de întot
deauna. Niciodată însă n-am 
văzut un mai mare interes 
pentru muzica de toate ge
nurile și expresiile, ca în 
timpul nostru.

In momentul de față ar- 
tiștii români creează pe o 
bază largăde inspirație. dez
voltă largi mijloace de ex- 
presie, cresc, se dezvoltă, se 
definesc personalități variate 
de toate vîrstele. Vrem să 
cunoaștem totul, să înțelegem 
cît mai mult și să învățăm, să ale
gem ce e mai bun dintre toate, 
pentru plămada artei românești.

EXPRIMAREA
PĂRERILOR PROPRII —
CONDIȚIE A DEZVOLTĂRII

Horia LOVINESCU
Am fost dintotdeauna de

prinși cu solicitudinea condu
cătorilor noștri pentru meseria 
si munca noastră, dar acum 
parcă, în preajma celui de-al 
IV-lea Congres, întîlnirea a- 
ceasta desfășurată într-o at
mosferă atît de caldă, la un 
nivel atît de înalt și mai cu 
seamă cu un caracter de lu
cru atît de precis capătă o 
semnificație deosebită.

A fost o întilnire care, în
procesul actual de dezvolta-
re a culturii și ariei noas-
tre, caracterizat prin nu-
meroase căutări și printr-o
febră creatoare fără prece-
dent, a limpezit numeroase
probleme și a creat premize-
le multor soluții. Moralmente.
ea a aprofundat și mai mult 
legătura indestructibilă — aș 
spune osmotică — dintre 
partid și activitatea oameni
lor de artă și cultură.

Vreau să mă opresc aci 

ghezi, pe Blaga are o tradi(ie ar
tistică unică, dar noi am uitat asta 
uneori și am încercat să imităm, 
acolo unde-ar fi trebuit să sporim 
ceea ce n’e-a fost dăruit de ge
nialii noștri înaintași.

Desigur că folclorul oferă o 
sursă inepuizabilă de inspirație 
artiștilor și că unii dintre ei, mă 
gîndesc la Brâncuși și la Țucu- 
lescu, au realizat lucruri admira
bile pe această linie. Nu sînt însă 
pentru o imitare în masă și ne
diferențiată a cînfecului popular, 
pentru nașterea unor false „doine" 
sau „bocete" culte, lipsite de e- 
motie autentică, de savoarea na- 
turaleții.

4. Uniunilor de creafie le re
vine o muncă sporită pentru de
pistarea acelor artiști tineri încă 
nedescoperiți sau încurajarea ce
lor care au militat și militează 
pentru arta realistă, legată de rea
litățile românești contemporane. E- 
diturile trebuie să încurajeze tipă
rirea masivă a cărții românești, tea
trele să joace cît mai multe și cît 
mai bune piese scrise de autorii- 
noștri, fie clasici, fie contemporani, 
lată de ce în fruntea acestor insti
tuții de cultură trebuie să existe 
oameni bine pregătiți, de meserie, 
să se renunțe la improvizații, la 
„oameni cumsecade", buni pentru 
alte meserii. Trăim un moment 
crucial al culfurii românești, 
să fim demni de el.

Ion DUMITRESCU
maestru emerit al artei

Apreciem și salutăm inițiati
vele care ne ajută în acest sens. 
Posibilitățile de informare s-au 
înmulțit considerabil în ultima 
vreme. Ne străduim să profităm 
cu folos de ele.

Uniunile de creatori sînt un 
creuzet în care se frămînfă arta 
nouă românească și vă asigur că 
în momentul de față se frămîmă 
strașnic.

Sînt încredințat că genera
țiile următoare vor sesiza din 
plin eforturile noastre și vor pro
fita de ele. „Acela care pqate 
merge la izvor, nu trebuie) să 
meargă la ulcior". Frumoase și în
țelepte cuvinte pe care le aud cu 
mare plăcere și emoție.

în muzica noastră se potrivesc 
de minune. Avem o creație 
populară de o limpezime, 
prospețime și sănătate excep- 
ționaîe. Să nu uităm niciodată 
acest lucru ! Să bem din plin 
și să ne răcorim_inimile și 
mințile, ori de cîte ori se în- 
fierbîntă.

Trebuie să slujim realitatea, a- 
devărul și poporul nostru. Am 
înțeles de mult această sublimă 
datorie și ne străduim s-o îm
plinim. Congresul al IV-lea ne 
găsește la lucru, plini de avînt.

doar asupra unei probleme 
pe atît de importantă pe cît 
de gingașă și complicată, dar 
pe care expunerea primului se
cretar al C.C. al P.M.R. a lu
minat-o cu o concizie și o jus
tețe cu totul remarcabile. „Con
siderăm că este necesar ca 
și pe viitor să continuăm și 
să dezvoltăm schimbul de va
lori artistice, contactul cu oa
menii de artă din toate ță
rile".

Iată afirmat categoric un 
principiu de politică cultura
lă fără de care activitatea oa
menilor noștri de cultură și 
artă ar fi condamnată la un 
provincialism și la un izola
ționism de neconceput într-o 
epocă de comunicări rapide 
și de condiționări dialectice 
între formele de civilizație 
cele mai diferite.

Dar...
De fapt există mai mulți dar. 

Snobismul, naivitatea juveni
lă, oportunismul, dezorienta
rea, comerclalismul etc. pot 

duce — și duc aproape sigur 
— la împrumutarea mecanică 
a unor moduri de expresie es
tetice „la modă". Lucrul n-ar 
fi grav — deoarece imitația e 
mai devreme sau mai tîrziu 
hărăzită neantului — dacă a- 
doptarea necontrolată a aces
tor expresii n-ar presupune și 
transferuri de conținut care 
contravin atît principiilor noas
tre, cît și adevărurilor con
crete ale existenței noastre.

Mi s-ar putea riposta : și to
tuși dumneata iubești teatrul 
lui Beckett. E adevărat, dar 
iubesc și teatrul Iui Sofocle, 
de pildă, cu care am și mai 
puține lucruri comune. îmi 
plac Beckett și Sofocle pen
tru că găsesc la ei adevăruri 
umane, însă aceste adevăruri 
nu sînt — sau nu sînt decît 
fragmentar — ale mele, ale 
societății și realității mele. Și 
refuz să gîndesc și să simt ca 
ei nu pentru că aș înfrunta 
cine știe ce dogme estetice, ci 
pentru că simulînd că gîn
desc și simt ca ei aș face o 
falsă operă de artă : n-aș fi 
eu. Și prefer un scriitor sau

CUI NE ADRESĂM

La recenta întîlnire a con
ducătorilor de partid și de 
stat cu oameni de cultură și 
de artă, cuvîntul cald, plin de 
îndemnuri și de încredere, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a stimulat cîteva comunicări 
interesante în care s-au dez
voltat puncte de vedere pri
vind problemele de actualita
te ale diverselor sectoare de 
cultură. Personalități repre
zentativă ale vieții noastre ar
tistice și-au înscris în progra
mul creației lor angajamente 
de onoare în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al parti
dului. Oameni de teatru, scri
itori, muzicieni, artiști plastici, 
arhitecți și-au propus o grijă 
sporită și un interes maxim 
pentru a da creației lor actu
ale o expresie plină de forță, 
care, într-un limbaj sincer și 
original, să transmită elanuri, 
pasiuni nobile, un romantism 
capabil de comunicări emo
ționante pe un registru afec
tiv de o mare întindere^.

Aflată în toiul unei efer
vescențe neobișnuite, pictura 
românească încearcă să-și 
contureze profilul său contem
poran. Complexitatea vieții 
din jur se cere transpusă în 
emoții plastice fără amestecul 
literar al anecdotelor, pe care 
pictura le-a depășit. Oamenii 
pentru care este creată pictu
ra noastră vor învăța să înțe
leagă limbajul specific al ta
blourilor. Culorile, arabescul 
grafic sau dinamismul forme
lor vor apărea din ce în ce 
mai clar și mai- convingător, 
explicînd în sensuri deosebit 
de interesante tocmai această

SURSA INFINITĂ
DE INSPIRAȚIE-VIAȚA

Un nou fapt, deosebit, a ve
nit să sublinieze importanța 
mișcării artistice la noi în 
țară : întîlnirea conducătorilor 
de partid și de stat cu oameni 
de cultură și artă, contactul 
direct dintre cei ce conduc în
tregul efort național pentru 
desăvîrșirea construirii socia
lismului în patria noastră, 
și creatori dintre cei mai re
prezentativi ai tuturor dome
niilor culturii, literaturii și 
artelor.

Arta noastră trebuie să 
insufle constructorilor so
cialismului idei și senti
mente puternice, să-i înflă
căreze în lupta și munca lor. 
Sursele infinite de inspirație 
sînt servite neîncetat de în
săși viața noastră, tumultuoa
să și permanent inedită pen- 

un artist mediocru, dar cinstit 
față de el însuși și de adevăr 
unui impostor talentat.

In expunerea sa, primul-se- 
cretar al partidului spunea : 
„...schimbul larg de valori 
culturale nu presupune atitu
dine necritică față de tot ce 
vine din străinătate ; dimpo
trivă, acest schimb impune a 
avea păreri proprii asupra 
oricăror opere de artă.

Exprimarea părerilor proprii 
este, de altfel, o condiție a 
dezvoltării artei și culturii din 
patria noastră".

Aici mi se pare că se află 
nodul problemei. Nu respin
gem nimic în mod aprioric 
datorită unor prejudecăți, dar 
e perfect legitim și firesc să 
rămînem impermeabili la tot 
ce e străin sau ostil structurii 
profunde a lumii noastre. Iar 
afirmarea puternică, plină de 
originalitate și personalitate a 
acestei lumi este tocmai ca
lea, singura cale spre realiză- 
rile majore menite să ne asi
gure un loc propriu în aria 
culturii și artei universale.

Corneliu BABA 
artist al poporului 

complexitate a vieții actuale, 
în mijlocul căreia artistul se 
află ca participant activ. Oa
menii cărora li se adresează 
opera pictorilor de azi și de 
mîine vor învăța, încet, încet 
gramatica acestui limbaj nou 
și vor contempla într-o zi vic
torioși ceea ce cu cîtva timp 
înainte li se părea inexplica
bil și confuz. In căutările lor, 
artiștii noștri tineri, preocupați 
de o expresie nouă a formei, 
nu vor face desigur greșeala 
de a se îndepărta de prezen
ța umană pe care sînt datori 
să o situeze în mijlocul crea
ției lor. Mereu sînt datori să-și 
pună întrebarea, cui se adre
sează arta lor. Prezența uma
nă se cere și rămine o primă 
condiție a creației. A fost, este 
și va trebui să fie piatra de 
încercare și a celor ce caută 
„noutatea", ca și a celor ce 
găsesc încă suficiente mijloa- 
ce de expresie, dincolo de 
exhibiționismul de scurtă du
rată al unei mode de sezon. 
Dezumanizarea ca și confuzia 
formulelor deja utilizate altă
dată și reeditate în numele 
nonconformismului, vor lansa 
vedete cu o viață scurtă și de 
un nivel îndoielnic.

încrederea ce se acordă 
muncii creatoare din dome
niul artelor stimulează proce
sul evolutiv ce se cere între
ținut mereu la nivelul cuceri
rilor gîndirii contemporane și 
al interesului față de om și 
aspirațiile sale.

Paul ERDOS
maestru emerit al artei

tru creatorul dornic să reali
zeze opere corespunzătoare 
timpului pe care îl trăiește.

Viața contemporană a de
venit tema principală a preo
cupărilor noastre creatoare. 
Fenomenele și aspectele spe
cifice țării noastre, oamenii 
timpului nostru, de pe melea
gurile noastre sînt în princi
pal în atenția noastră. Nicio
dată eu nu am sentimentul că 
îi cunosc destul sau că ren 
șese să determin suficient în 
desenele mele caracterele lor 
esențiale, ceea ce au mai 
bun și mai înălțător. Practica 
construcției socialismului mă 
ajută să-i înțeleg însă mai 
bine, mai profund și să mă 
apropii de adevăr.

Prin ceea ce aducem__mai
deosebit în creație și nu prin 
asemănări intrăm în viața ar
tistică internațională cu frun
tea sus, cu conștiința și mîn- 
dria valorilor noastre națio- 
nale.

întîlnirea organizată în ziua 
de 19 mai trebuie să fie un 
îndemn și pentru Uniunea 
noastră spre o activitate mal 
intensă în domeniul teoretic.

OPERE ÎNCĂRCATE
DE ADEVĂR

România pășește către viitor 
cu indici ridicați în toate sec
toarele de activitate. în acest 
vast proces de construcție, 
muzica are și ea rolul său, fi
ind chemată să educe sensi
bilitatea omului nou, să fie o 
mărturie artistică a epocii 
mărețe pe care o străbatem. 
Legătura cu ceea ce este esen
țial în sensibilitatea omului și 
nu cu ce este nesemnificativ 
și capricios, poate da acea 
viabilitate și grandoare a ope- 
rei de artă, către care aspi- 
răm. E un lucru verificat de 
istoria milenară a artelor.

Conștient sau inconștient, 
compozitorii români sînt le
gați prin mii de fire de crea
ția populară. Aș zice aproape 
că fascinația pe care aceasta o 
exercită îndepărtează muzica 
noastră de abstractism. Se
riozitatea școlii noastre muzi
cale e un fapt care începe să 
stîrnească interes și admirație 
în întreaga lume. Legat de 
aceasta, trebuie să spunem 
însă că compozitorii noștri nu 
uită o clipă că ei mînuiesc un 
limbaj universal, că de fapt în 
fața muzicii nu există hotare

REALISM Șl DIVERSITATE
DE STILURI

Faptul cotidian de o frumu
sețe care întrece metafo
rele poeților, strălucitoarele 
perspective deschise în fata 
patriei prin lupta fermă și 
clarvăzătoare a partidului, 
drumul bogat străbătut de 
noua artă și literatură română 
— aspecte evocate atît de su
gestiv în cuvîntarea primului 
secretar al C.C. al P.M.R. — re
clamă la modul cel mai impe
rios realizarea unor opere, 
mi-aș permite să spun, funda
mentale, opere capabile să 
transmită posterității mărturia 
timpului nostru.

Erorile care se comit în 
critica literară țin de abso
lutizările într-un sens sau 
altul. Dacă tendințele de sub
apreciere a specificului ar
tistic sînt mai rare și mai ușor 
de depistat — ele acționează 
mai virulent, am impresia, în 
practica redacțională a edituri
lor, — merită să fie semnalate 
tendințele de tip opus care evi
tă să confunde diversele cău
tări artistice cu sarcina redării 
veridice a realității socialiste. 
Sînt cazuri cînd unii critici fe
tișizează experiențele, ceea ce 
face ca la cîtiva ani o dată să 
asistăm la anunțarea cu surle 
și tobe a cite unui autor nemai
pomenit de original, dar care nu 
ajunge practic să realizeze nici 
o lucrare memorabilă și pînă Ia 
urmă dispare chiar din enume
rările „nașilor" săi. Este nevoie, 
cred, de mai multă luciditate și 
exigență, de stimularea unor 
schimburi de păreri cît mai 
diverse si mai obiective, în 
stare să ajute Ia clariiicarea 
unor frămîntări creatoare care 
nu sînt nici simple, nici lipsite 
de gravitate. în acest sens, de 
mare importantă mi s-a părut 
problema ridicată fn cadrul fn-

Se pot găsi forme care să sti
muleze discuțiile, înfruntarea 
de opinii la care să participe 
cît mai mulți artiști, atît în 
București cît și în regiuni. Din 
aceste contacte putem ajunge 
la noi soluții pentru organiza
rea vieții noastre artistice. Se 
pot mai bine clarifica direc
țiile spre care să ne îndrep
tăm noi, cei din generațiile 
mature și mai vîrstnice, dar 
mai ales tinerii.

Theodor GRIGORIU

și bariere, că glasul lor poate 
fi auzit la mari depărtări, 
aducînd o viziune proprie, rea
listă și bogată în sensuri.

Nu facem din trecerea 
muzicii noastre peste hotare o 
obsesie ; principal este lucrul 
perseverent în atelierul pro
priu, conștienți fiind că ope
rele de artă sînt fructul medi
tației adînci și îndelungate. 
Considerăm însă important ca 
acele valori muzicale care 
există, care sînt o realitate 
să-și găsească drumul deschis 
prin mijloacele discului. al« 
partiturii ; muzica noastră 
merită în viitor o prezență 
mai activă în marile festiva
luri internaționale.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.R. a subliniat în cuvîntul 
său necesitatea soluționării în 
continuare a unor probleme 
legate de dezvoltarea muncii 
de creație.

în același timp, acelea care 
depind de noi trebuie să-și 
găsească exprimarea în opere 
de artă încărcate de adevăr 
artistic, bogate în fantezie și 
experiență umană reală, care 
să facă din ele valori naționale 
și universale.

Al. OPREA
tîlnirii, legată de necesitatea 
de a se înlătura manifestările 
de exclusivism și rigiditate, de 
impunere a unui anumit stil în
tr-un domeniu sau altul al crea
ției. Noi, criticii, trebuie să re
cunoaștem că mai avem încă 
multe de făcut în ceea ce pri
vește studierea legilor specifice 
ale diverselor moduri de expri
mare artistică și pentru înlătu
rarea Reziduurilor unor concep- 
ții depășite care continuă să 
mai stăruie în munca noastră, 
în virtutea inerției. în ultima 
vreme, în critică se observă 
încercări de a se impune anu
mite stiluri și de a Se desconsi
dera altele sub influenta sno
bismului.

Pentru dezvoltarea criticii 
noastre, la Uniunea Scriitori
lor, pînă în prezent s-a mani
festat un regretabil dezinteres. 
Amintesc doar cîteva aspecte 
care pot fi urmărite : o princi
pială și bine organizată selec
tare de cadre noi, inițierea în 
mod periodic a unor „semina- 
rii" critice, posibilitatea unor 
călătorii de studii pe timp mai 
îndelungat în diverse țări etc.

O altă propunere: mai multe 
premii literare. La ora actuală 
ele mi se par încă într-un nu
măr insuficient. A existat, bu
năoară, cu ani în urmă, un pre
miu al Ministerului Culturii. De 
ce actualul Comitet de Stat 
pentru Cultură și Artă n-a re
luat inițiativa? Revista Viata 
Românească, pînă nu de mult, 
premia cele mai bune lucrări 
publicate. De ce a renunțat la 
acest bun obicei, în ultimii 
ani ? $i. în sfîrșit. revenind la 
interesele „breslei" mele, con- 
sider necesar să existe un pre
miu național pentru critica li- 
terară.
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O populație nouă s-a stabilit și trăiește în sate : agronomii ți veterinarii, de zece ori mai mulți decît 
înainte de război. Aceasta este o parte componentă a uriașei revoluții care s-a sâvîrșit în agricultură.

In cooperativa agricolă de producție toți știa CE au de făcut : sarcina principală este sporirea 
producției agricole. Problema care îl preocupă pe specialist este CUM.

„Oameni cu patru ochi șl nouă minți" — așa i-a botezat odinioară folclorul țărănesc pe cei, pu
ținii fericiți, care aveau știință de carte. Problemele care se pun în fața specialistului de înaltă calificare 
sînt și vor fi din ce în ce mai pretențioase, cerîndu-i să fie un om cu patru ochi și nouă minți. Cei ce-și 
iubesc meseria ies cu pasiune în întîmpinarea noilor cerințe, își pun mereu alte întrebări :

CUM să-și asigure o informare științifică operați vă ? CUM să afle Ia timp noutățile agrotehnice î CUM 
se asigură ca metoda cea mai indicată unei culturi să fie în același timp și cea mai rentabilă ? CUM adaugă 
la cunoștințele tehnice pe cele economice ?

Iată numai cîteva din zecile de CUM, sămînță rodnică a întrebărilor care trebuie să-și capete cele 
mai bune răspunsuri pe lan și în ferme, în grădini și livezi.

PROFILURI-
EXIGENTE -
PERS
PECTIVE

ultima vreme, acolo un
de a fost numit membru 
al consiliului de condu
cere și în funcția de 
vicepreședinte s-au ob
ținut rezultate bune. El 
poate să influențeze 
consiliul de conducere 
asupra măsurilor pe ca
re trebuie să le ia, a- 
supra problemelor ce 
trebuie analizate. în 
ai doilea rînd, ingi
nerul agronom să aibă 
un cuvînt de spus asu
pra unor probleme le

gate de economia coo
perativei, de cheltuieli
le care se fac și opor
tunitatea lor.

în relațiile cu S.M.T., 
aș considera că ingine
rul ar trebui să aibă 
mai multă influen
ță asupra mecaniza
torilor. La premie
rea tractoriștilor el 
nu este întrebat despre 
felul cum s-au compor
tat aceștia, despre cali
tatea lucrărilor pe care 
le-au executat.

DE CE TE URMEAZĂ 
OAMENII

MARIN BĂLAN, inginer agronom, 
președintele Consiliului agricol raio
nal Găești

plenarele consiliilor n- 
gricole, cercetători din 
stațiunile experimenta
le, cadre didactice din 
institutele de învăță- 
mînt superior să infor
meze pe specialiștii 
din producție despre 
tot ce este nou și tot ce 
îi poate ajuta să desfă
șoare o activitate în 
condiții mai bune. Deci, 
ca o primă măsură 
care trebuie privită și 
de pe plan central este 
organizarea acestei in
formări a tuturor spe
cialiștilor. Fiecare din
tre ei să fie pus la cu
rent cu orice noutate.

Ca să poată promo
va noul în cooperati
vele de producție, 
agronomul trebuie să 
fie la curent cu pro
gresele științei. în ce

sens ? Institutele fac 
recomandări cu privi
re la executarea dife
ritelor lucrări. Eie nu 
pot ține seama de toa
te condițiile concrete 
din fiecare unitate a- 
gricolă. Este deci fi
resc ca însăși coope
rativa agricolă de pro
ducție, pe baza indica
țiilor date de sta
țiunile experimentale, 
să-și organizeze loturi 
demonstrative. Nu o 
să ajungem niciodată 
să aplicăm corespun
zător dozele economi
ce eficiente de îngră
șăminte, să stabilim 
densitatea optimă de 
plante la hectar dacă 
nu organizăm în uni
tăți astfel de experi
ențe.

Pe cîmp, acolo unde se hotărăște recolta, este locul inginerului agronom 1 în fotografie : inginerul agronom 
Cristea Popa și Nicolae Călciu, președintele cooperativei agricole de producție din Furculești, raionul 

Alexandria, urmăresc calitatea lucrărilor de îngrijire la culturile de primăvară
• Foto : D. Constantinescu

PINA UNDE SE ÎNTIND 
LIMITELE PROFESIUNII

PETRE DAMAȘCANU, inginer agro
nom, președintele cooperativei agri
cole de producție Sălciile-Ploiești

Ca inginer agronom 
Si ca președinte de 
cooperativă agricolă 
pot privi lucrurile de 
pe aceste două poziții.

în legătură cu sar
cinile inginerului a- 
gronom consider că 
nu este bine să se 
treacă peste limitele 
pregătirii lui profesio
nale. Cind este ales in 
funcția de președinte 
trebuie să fie ajutat 
în activitatea profesio
nală astfel ca procesul 
de producție să nu su
fere. Deși locuiesc în 
comună și cunosc a- 
proape fiecare familie 
ca și aspectele legate 
de viata oamenilor, to
tuși nu pot cuprinde 
toată munca tebnico- 
administrati vă. Intr-o 
cooperativă agricolă 
mare, cu mai multe bri
găzi, inginerul agro
nom nu poate exerci
ta singur o îndrumare 
și un control eficace. 
Are nevoie mărar de 
un tehnician sau doi, 
care să-l ajute in acti
vitatea sa. Trebuie 
create aceste antene.

Atributele profesiu
nii inginerului agro
nom depășesc limitele 
specialității stricte, teh
nice. O importantă con
tribuție trebuie să dea 
inginerul agronom la 
conducerea procesului 
economic. Dar este gre
șit să-l facem factorul 
principal al răspunde
rii economice, lată de

ce consider că este 
bine ca inginerii agro
nomi să facă parte 
din consiliul de con
ducere, unde pot să-și 
spună părerea cu 
privire la desfășurarea 
activității economice a 
cooperativei agricole.

în ce privește activi
tatea economică și diri
jarea ei, s-a simtit ne
voia unui factor coor
donator, bine pregătit 
care să-l ajute și pe 
președinte și pe ingi
nerul agronom și să se
sizeze defecțiunile care 
se ivesc cu privire la 
diferite denivelări între 
cbeltuieli-venituri și 
toate aspectele legate 
de desfășurarea pro
ducției. Acesta este 
contabilul șef. Unii 
contabili sînt plafonați 
ca nivel profesional, 
se rezumă la înregis
trări. în cooperati
va noastră sînt pa
tru contabili cu un 
nivel insuficient de 
pregătire. Nu sînt în 
stare să vadă proble
mele economice în an
samblu. Este foarte bu
nă prevederea din re
centa Uotărîre ca în 
cooperativele agricole 
să fie un contabil șef 
salarizat de stal și în
drumat de Banca de 
Stat. Acesta va putea 
pune la indemina ingi
nerului agronom date 
precise cu privire la 
activitatea economică 
a unității.

Hotărîtor pentru 
munca unui inginer a- 
gronom este legătura 
strînsă cu oamenii. 
Prezența lui în cimp 
nu este suficientă. El 
trebuie să știe să atra
gă pe membrii coope
ratori la aplicarea în
tregului complex de 
măsuri agrotehnice. La 
cooperativa agricolă 
din Vișina s-au obți
nut rezultate bune în 
sporirea recoltelor toc
mai datorită faptului 
că inginerul agronom 
Marin Neacșu a reușit 
să strîngă în jurul lui 
mai multi cooperatori 
care au înțeles nece
sitatea aplicării agro
tehnicii. Dar pentru 
a-i face pe oameni 
să te urmeze trebuie 
să le dovedești că stă- 
pinești bine profesiu
nea, că soluțiile pe 
care le propui sînt cele 
mai bune, cu cel mai 
înalt randament.

Perfecționarea pre
gătirii profesionale a 
inginerilor agronomi 
este o problemă im
portantă Cum să se 
facă aceasta ? în tim
pul campaniilor agri
cole ei sint, în majori
tatea timpului pe te
ren Prea puțin timp le 
rămine pentru studiu, 
ba uneori de loc. Și

cum campaniile se țin 
lanț, trebuie găsită o 
soluție. în primăvara 
acestui an, înainte de 
începerea lucrărilor a- 
gricole, s-a făcut o 
consfătuire cu ingine
rii din regiune la care 
specialiști de la in
stitutele de cercetări 
au arătat condițiile in 
cate trebuie să se des
fășoare campania. Con
sfătuirea a avut un 
caracter științific, oa
menii s-au ales cu lu
cruri noi și a fost bi
nevenită. Dar aceasta 
nu-i de ajuns. Sînt ne
cesare consfătuiri lu
nare, care să constituie 
un schimb de expe
riență între agronomi, 
în raionul Găești se 
folosește o formă care 
a dat rezultate bune. 
Inginerii agronomi 
merg prin unități și 
iau cunoștință de sta
rea de vegetație a cul
turilor. urmăresc mă
surile aplicate. Ar mai 
trebui organizate in- 
tjlniri între specialiștii 
din unități și cerce
tători din stațiunile 
experimentale, cadre 
didactice din învălă- 
mintul superior etc. 
Dar pentru consfătuiri 
la nivelul raioanelor 
fondurile sînt insufi
ciente.

CE DISCUTAM
ÎN CONSILIUL AGRICOL
RAIONAL

GRIGORE SCURTU, inginer agro
nom, cooperativa agricolă Lupșanu, 
raionul Brănești

CA SĂ POȚI PROMOVA
NOUL SĂ FII LA CURENT

în facultate, viitoru
lui agronom i se dau 
principalele jaloane. 
Perfecționarea lui in 
meseria respectivă se 
face pe măsură ce tre
ce timpul, pe măsura 
studiului. Desigur, a- 
ceasta depinde în pri
mul rind de dorința fie
căruia dintre noi de a 
fi la curent cu cuceri
rile științei, de felul 
cum știm să ne găsim 
timpul necesar pentru 
însușirea noutăților \a- 
părute în literatura tie 
specialitate. Dar, per
fectionarea noastră este 
condiționată, în mare 
măsură, și de activita
tea desfășurată în ca
drul consiliului agricol. 
După cum se știe, în 
fiecare lună membrii 
consiliului se întrunesc 
în ședințe de lucru Cu 
acest prilej se analizea
ză problemele de pro
ducție, activitatea des
fășurată în diferitele 
cooperative agricole, se 
stabilesc măsuri pentru 
perioada imediat ur
mătoare. Fără a pierde

din vedere aceste pro
bleme socotesc că ar fi 
nimerit ca ședințele lu
nare să îmbrace un 
caracter de instruire 
științifică mult mai 
larg. Lunar, sau măcar 
la două luni o dată, 
cîte un grup de colegi, 
prin rotație, să se pre
gătească și să prezinte 
referate despre noută
țile in știința agricolă 
sau experiența acumu
lată de ei înlr-un do
meniu sau altul de ac
tivitate. Cîteodată, ase
menea acțiuni se între
prind în raionul nostru, 
dar ele au un caracter 
sporadic, se organizea
ză la intervale de timp 
mari. Socotesc că ar fi 
cît se poate de nimerit 
ca de acum încolo con
siliul agricol raional să 
stabilească din timp 
temele care vor fi puse 
în discuție, referenții 
respectivi și bibliogra
fia pe care s-o studiem, 
în felul acesta fiecare 
dintre noi ne-am pre
găti temeinic pentru șe
dințele respective.

SARCINI DE EXECUȚIE
SAU DE CONDUCERE

CU PROGRESELE
ȘTIINȚEI

GH. TUȘA, inginer agronom, ad
junct al șefului secției de cereale și 
plante tehnice din Consiliul Superior 
al Agriculturii

OMISIUNI ALE SCOLII
CARE SE RESIMT

NICOLA SOVEJA, inginer agronom, 
cooperativa agricolă Lehliu-sat

I. NEGREA, inginer agronom, vice
președinte al Consiliului agricol regio
nal București

Inginerul agronom 
trebuie să fie nu 
numai un simplu e- 
xecutant, ci să de
vină un conducător 
din punct de vedere 
tehnic al unității res
pective. Așa cum se 
cere ca Inginerul șef 
într-o gospodărie de 
stat să fie conducăto
rul propriu-zis al uni
tății din punct de ve
dere tehnic, tot așa să 
fie șl inginerul agro
nom în cooperativa a- 
gricolă Acest rol de 
organizator al produc
ției nu este e mun

că tocmai ușoa
ră. Să tăcem o compa
rație. De obicei, într-o 
gospodărie de stat, cu 
aceeași mărime ca a 
unei cooperative agri
cole lucrează 4—5 spe
cialiști. Aici totul se 
face pe bază de dispo
ziție. în cooperativa a- 
gricolă se merge pe 
principiul recomandării. 
Din acest punct de ve
dere, inginerul din coo
perativa agricolă are 
sarcini multiple. De a- 
ceea se cere ca el să fie 
legat mai mult de con
siliul de conducere. în

în cooperativa agri
colă, inginerul agro
nom este factorul prin
cipal care promovează 
progresul tehnic in ve
derea sporirii recolte
lor. Pentru a putea să 
desfășoare o activitate 
rodnică, in afară de 
buna pregătire profe
sională care i se cere, 
el trebuie să fie, in a- 
celași timp, și foarte 
bine informat asupra a 
tot ce apare nou in 
profesia pe care o 
practică. în diferite re
giuni s-a organizat 
așa-numita „Ziua spe
cialistului". Se practică 
cu bune rezultate in 
regiunile Dobrogea și 
Banat. Dar nu în toate 
regiunile este organi
zată această activitate, 
în plenarele consiliilor 
agricole regionale, ra
ionale se discută pro
blemele curente, legate 
de activitatea de zi cu

zi. înainte de începe
rea campaniei agricole 
din primăvara acestui 
an s-au organizat, in 
majoritatea regiunilor, 
ședințe cu toți specia
liștii în care cercetă
tori de la stațiunile ex
perimentale și cadre 
didactice de la institu
tele agronomice au a- 
rătat cum trebuie să 
se facă lucrările agri
cole în condițiile din 
primăvara acestui an 
Dar nu este îndeajuns. 
Această informare a 
inginerilor nu este la 
nivelul care se cere 
După cîte cunosc sînt 
ingineri agronomi care 
nu sînt abonați la re
vistele de specialitate. 
Este necesar ca pe 
plan regional sau ra
ional să se organizeze 
ședințe unde să se ti
nă informări, comuni
cări științifice Ar fi 
bine ca periodic, în

Desigur, lupta pen
tru creșterea produc
ției agricole constituie 
principala preocupare 
a specialiștilor din 
cooperativele agrico
le. Avînd in centrul 
preocupărilor acest 
lucru, nu trebuie sa 
uităm de problemele 
economice și finan
ciare ale unităților in 
care lucrăm. Un sprijin 
mai mare din partea 
inginerilor în rezol
varea problemelor eco- 
nomico-financiare ale 
cooperativelor agricole 
de producție este ab
solut necesar. Or, tre
buie spus că se mai 
întimplă să neglijăm 
această latură impor
tantă a activității 
noastre, Cauzele care 
generează o aseme
nea stare de lu
cruri sint multiple. 
Uneori, furați de pro
blemele de ordin teh
nic, care, ce-i drept, 
răpesc mult timp, le 
lăsăm la o parte pe

cele economice. De 
multe ori insă, această 
•situație este cauzată 
de insuficientele cu
noștințe economice pe 
care le avem. De 
aceea, consider că ar 
fi necesar să se dea o 
atenție sporită înarmă
rii noastre cu cunoștin
țe economice. Acest lu
cru trebuie inceput 
încă din facultate. So
cotesc că dacă unor 
materii cum sînt „Or
ganizarea întreprinde
rilor agricole socialis
te". „Economia agra
ră". Contabilitatea" 
etc., li s-ar acorda mai 
mult timp in cadrul 
procesului de invătă- 
mînt, dacă studentul 
ar dobindi pe băncile 
institutului mai multe 
cunoștințe de ordin e- 
conomic, de care în 
activitatea zilnică se 
izbește la fel de mult 
ca și de cele tehnice, 
producția ar avea nu
mai de clștigat.

COMPLEXITATEA
RĂSPUNDERILOR

INGINERULUI AGRONOM
Sporirea producției agricole 

este hotărîtă, în mare măsură, de 
aplicarea pe scară tot mai largă a 
cuceririlor științei și tehnicii noi, 
înaintate. De aceasta răspund, în 
primul rînd, inginerii agronomi 
care lucrează în unitățile agricole 
socialiste. Considerînd asigurarea 
cooperativelor agricole cu cadrele 
necesare Srept una din principa
lele forme de sprijinire a țărăni
mii în ridicarea nivelului teh
nic al agriculturii și sporirea 
recoltelor, partidul și guvernul 
au acordat și acordă o mare aten
ție pregătirii de specialiști. 'Astăzi 
numărul specialiștilor cu studii 
superioare care lucrează în agri
cultură este de aproape zece ori 
mai mare decît în România bur- 
ghezo-moșierească. Cei mai mulți 
din aceștia lucrează direct în pro
ducție, în gospodăriile de stat, 
cooperativele agricole și stațiunile 
de mașini și tractoare.

Utilizarea tehnicii noi, moderne 
cu care este înzestrată agricul
tura noastră, astfel incit să se 
obțină un progres tot mai evident 
în sporirea recoltelor, cade în 
răspunderea specialiștilor. In 1970, 
agricultura țării noastre va ajun
ge să folosească, în medie la hec
tar, 100 kg îngrășăminte chimi
ce, socotite în substanță activă. 
Folosirea lor judicioasă, de ase
menea, nu este posibilă fără a- 
portul specialiștilor.

în decursul anilor, inginerii a- 
gronomi din cooperativele agri
cole au cîștigat o experiență 
vastă în dirijarea lucrărilor agri
cole, a procesului de producție. 
Esențialul în activitatea ingineru
lui agronom, om cu pregătire su
perioară și avînd în cele mai mul
te cazuri o experiență îndelun
gată, este militarea pentru intro
ducerea în practică a tot ce este 
nou și înaintat. Răspunderea spe
cialistului pentru buna desfășu
rare a lucrărilor agricole înseam
nă, înainte de toate, o linie bine 
definită în ce privește măsurile 
pe care le indică, precum și ur
mărirea, pe toate căile, a aplicării 
lor, astfel ca să se obțină recolte 
cît mai mari. Este adevărat că 
mai sînt cazuri în care uneie ca
dre, deși nu au competența nece
sară, se suprapun activității ingi
nerului agronom în ce privește 
problemele de tehnică agricolă 
și de cele mai multe ori aceasta 
duce la rezultate nedorite.

Practicarea unei agriculturi 
moderne, care să aibă drept re
zultat sporirea continuă a recol
telor, presupune ca specialiștii să 
studieze atent condițiile naturale 
din cooperativele agricole în care 
lucrează, experiența locală și, pe 
aceâstă bază, să desprindă cele 
mai potrivite concluzii pentru 
producție. Viața a arătat cît este 
de important ca inginerul agro
nom să aibă cunoștințe temeinice 
privind tipurile de sol din uni
tatea respectivă, condițiile clima- 
tologice locale, comportarea dife
ritelor soiuri și hibrizi de plante 
și, în felul acesta, să poată stabili 
cu competență cînd și în ce fel 
să se facă diferitele lucrări, unde 
și cînd să se aplice îngrășăminte-

Nicolae GIOSAN
prim-vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

le, să se efectueze combaterea 
dăunătorilor etc.

Consiliile agricole regionale Do
brogea, București, stațiunile ex
perimentale au sprijinit pe ingi
nerii agronomi din cooperativele 
agricole să studieze asemenea 
probleme. Au fost întreprinse nu
meroase cercetări privind mo
mentul optim de executare a lu
crărilor, eficiența economică a 
diferitelor ramuri de producție și 
culturi agricole etc.

Analizînd mai îndeaproape 
cauzele desfășurării necorespun
zătoare a lucrărilor agricole în 
unele unități, ca și rezultatele ne
satisfăcătoare în ce privește spo
rirea recoltelor, se ajunge la con
cluzia că specialiștii respectivi nu 
s-au ridicat la înălțimea răspun
derii lor. Cooperativa agricolă de 
producție Hirsești, raionul Cos- 
tești, obține recolte cu mult sub 
posibilități și datorită lipsei de 
preocupare din partea inginerului 
agronom pentru aplicarea măsu
rilor agrotehnice Ia cel mai înalt 
nivel. Activitatea inginerului a- 
gronom trebuie apreciată prin 
prisma realizărilor obținute în 
producție, ținînd, bineînțeles, sea
mă de condițiile în care se găsește 
unitatea respectivă.

Aplicarea diferențiată a măsu
rilor agrotehnice presupune o 
activitate creatoare din partea 
inginerului agronom. Institutul 
central de cercetări agricole ela
borează recomandări cu privire 
la agrotehnica principalelor cul
turi. Pentru a se putea obține re
zultate maxime în sporirea re
coltelor, asemenea recomandări 
nu sînt însă suficiente. Recoman
dările institutelor de cercetări 
sînt orientative, inginerilor agro
nomi din unități revenindu-le 
sarcina de a le adapta condiții
lor locale. Aceasta presupune ca 
în fiecare unitate să se organi
zeze experiențe în cadrul căro
ra să se urmărească comportarea 
soiurilor și a hibrizilor de plante 
agricole, stabilirea celor mai po
trivite doze de îngrășăminte etc. 
Mulți specialiști din unități și-au 
făcut din aceasta un titlu de 
mîndrie. rezultatele experiențe
lor întreprinse de ei fiind deo
sebit de valoroase. La coopera
tivele agricole din Cenad, — Ba
nat, Cobadin — Dobrogea, Că- 
teasca — Argeș etc., cu ajutorul 
experiențelor întreprinse pe 
loturile demonstrative, s-au pu
tut rezolva numeroase probleme 
privind modul de executare a 
lucrărilor agricole. Sînt ingineri 
agronomi care privesc cu indife
rență această latură a activității 
lor și din această cauză se pla
fonează, rămîn în urmă cu ceea 
ce este nou și înaintat în teh
nica agricolă. Specialiștii din 
cooperativele agricole „16 Fe
bruarie", din comuna Padina,

raionul Buzău, Mihăilești, raio
nul Mizil, nu s-au îngrijit să or
ganizeze loturi experimentale 
pentru a verifica eficiența dife
ritelor măsuri agrotehnice, să 
demonstreze necesitatea aplicării 
în practică a cuceririlor științei. 
De aceea nici rezultatele în spo
rirea recoltelor nu sînt pe măsu
ra posibilităților.

Munca inginerilor agronomi ar 
fi incompletă, unilaterală, dacă ei 
s-ar mulțumi numai să dea sfa
turi. Una dintre sarcinile lor cele 
mai importante este de a fi buni 
organizatori ai producției și de a 
răspunde, alături de membrii, 
consiliului de conducere, de înde
plinirea celor înscrise în plan, 
împreună cu președintele coope
rativei agricole și brigadierii ei 
sînt chemați să urmărească orga
nizarea temeinică a muncii, ast
fel ca toate lucrările să se facă 
la timpul optim și la un nivel 
agrotehnic ridicat, iar printr-o 
legătură strînsă cu șefii de bri
gadă din S.M.T. să asigure folo
sirea cu eficiență maximă a trac
toarelor și mașinilor agricole.

Ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a nivelului agriculturii 
noastre necesită ca întreaga ță
rănime muncitoare să fie pe de
plin pregătită să muncească în- 
tr-un mod nou, înaintat, pe baza 
celor mai recente realizări ai 
științei agricole. Aceasta se rea
lizează în cadrul învățămîntului 
agrozootehnic unde, ca lectori, 
specialiștii dau o mare contri
buție la răspîndirea cunoștințe
lor noi privind lucrarea pămîn- 
tului și creșterea animalelor, 
precum și în procesul muncii. 
Învățămîntul agrozootehnic nu 
este un scop în sine. Cele învă
țate la cursuri trebuie aplicate 
în producție. Și în această pri
vință, rolul inginerului agronom 
este hotărîtor.

Executarea însămînțărilor de 
primăvară la timpul optim, în 
condițiile unei primăveri capri
cioase, a constituit un adevărat 
examen pentru inginerii agro
nomi. Urmărind în permanență 
starea solului, ei au indicat cu 
precizie cînd și unde să se facă 
semănatul. Merită numai cuvinte 
de laudă toți acei ingineri agro
nomi care au știut să conducă 
cu competență și răspundere des
fășurarea acestor lucrări.

Insămințările sint numai o 
etapă din complexul de măsuri 
care se execută în vederea ob
ținerii recoltei. Nici nu se ter
mină bine semănatul și trebuie 
începute lucrările de întreținere 
a culturilor. Inginerii agronomi, 
oameni care au îmbrățișat a- 
ceastă meserie frumoasă, de mar, 
răspundere, dar care nu este toc
mai ușoară, sînt chemați să de
pună toată priceperea și puterea 
lor de muncă, pentru ca prășitul, 
combaterea dăunătorilor, strînsul 
furajelor și celelalte lucrări să se 
execute fără întîrziere. Aceasta 
presupune inițiativă și muncă 
neobosită. în acest fel, autorita
tea specialiștilor va crește, iar 
contribuția lor la sporirea pro
ducției va fi tot mai mare.
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Arta epocii minunate
a socialismului

Comunicatul Comisiei electorale centrale 
asupra alegerii unor deputați 

in Marea Adunare Națională
(Urmare din pag. I-a)

Realismul, reflectarea veridică a 
vieții, a fost întotdeauna semnul 
distinctiv al artei autentice, legate 
de concepțiile și tendințele avansa
te ale societății și capabile să trans
mită un mesaj vibrant contempora
ry lor și posterității. Contactul trai
nic, de nedesfăcut cu viața și nă
zuințele poporului oferă temelia si
gură de pe care își poate lua zbo
rul spre înălțimi fantezia artistică 
cea mai îndrăzneață. Așa cum este 
și firesc, în țara noastră se dezvoltă 
stiluri diferite de creație, fiecare 
scriitor, compozitor, pictor, interpret 
vorbește într-un fel artistic propriu, 
dar există un limbaj comun, care 
asigură dialogul armonios, comuni
carea intensă a artei cu masele largi 
și acesta este limbajul adevărului 
vieții. Numai o artă profund realistă, 
viguroasă, străbătută de optimism 
își poate găsi ecou în sufletele 
constructorilor socialismului, îi poa
te însoți, la bucurie și la greu, în 
măreața operă istorică pe care o 
înfăptuiesc.

Scriitorii și artiștii de astăzi sînt 
urmași și continuatori ai unei mari 
tr 'ț..ții. Poporul care a creat 
„Miorița" se mindrește cu figurile 
remarcabile de artiști pe care le-a 
dat lumii, cu numele lui Emi- 
nescu, Caragiale, Alecsandri, Coș- 
buc, Sadoveanu. Rebreanu, Goga, 
Grigorescu, Enescu, Brâncuși. Marii 
reprezentanți ai culturii și artei 
noastre au fost strîns legați de popor, 
de aspirațiile .și luptele sale pentru 
libertate și progres social, au cules 
în operele lor „sarea pămîntului" 
natal, au cîntat viața oamenilor sim
pli, sentimentele, virtuțile, idealurile 
lor. De aceea, creațiile lor au intrat în 
tezaurul valorilor universale. O ex
presie strălucită a geniului poporului 
nostru este opera lui Tudor Arghezi, 
decanul literaturii române contem
porane. Realismul profund, adezi
unea la idealurile de azi ale poporu
lui i-au dat posibilitate mare'ui poet 
să dezvăluie, în imagini de o prospe
țime inegalabilă, sensuri adinei ale 
realităților socialiste. Scrierile sale 
demonstrează la ce culmi se poate 
ridica o literatură emanată din ceea 
ce are mai valoros poporul, însufle
țită de simțul responsabilității față 
de cei cărora îi este adresată.

Conducerea de partid și de stat 
acordă o grijă permanentă, părin
tească, tinerelor talente cărora le 
revine, alături de generațiile vîrst- 
nice, misiunea de a duce mai de
parte opera înaintașilor. Condițiile 
și ambianța deosebit de propice 
create de orînduirea socialistă de
termină un putțerpiț aflux.de noi, 
forțe literar^ârtislice, dornice să se 
dăruie poporului lor, să-și însușească 
măiestria breslei și să creeze lucrări 
valoroase inspirate din realitățile 
României socialiste. Condiția prin
cipală a succeselor lor o constituie 
cunoașterea profundă a vieții oame
nilor muncii, studierea atentă, mi
nuțioasă a proceselor revoluționare 
de transformare socială, a noilor tră
sături umane ale membrilor socie
tății, apropierea de activitatea in
tensă, eroică, ce se desfășoară în în
treprinderi, pe șantiere, la sate, în 
școli și laboratoare, pretutindeni pe 
întinsul patriei.

Partidul așteaptă din partea scri
itorilor, artiștilor plastici, muzicie
nilor, oamenilor de teatru, cineaști
lor noi eforturi pentru crea
rea unor opere de mare ecou
artistic, consacrate marilor teme 
ale istoriei recente a patriei
noastre și ale actualității, care 
nu și-au găsit încă oglindirea pe 
măsura semnificațiilor și dimensiu
nilor lor. Convingerea exprimată de 
conducerea partidului că dispunem 
de forțe valoroase, capabile să abor
deze cu succes asemenea teme, con
stituie un nou imbold pentru crea

Portul Constanța : Una din lucrârile care înfrumusețează faleza

torii de artă. Fără îndoială, cei mai 
talentați și mai experimentați crea
tori își vor încerca puterile în rea
lizarea unor lucrări de amploare și 
rezonanță, la nivelul exigențelor 
actuale ale poporului nostru, demne 
să ne reprezinte cu cinste în forul 
culturii mondiale.

Eforturile pentru ascensiunea con
tinuă a creației literare și artistice 
originale se impletesc cu larga ac
țiune de cunoaștere și popularizare 
a creațiilor artistice universale. Edi
turile, teatrele, filarmonicile pun la 
dispoziția publicului nostru ceea ce 
este mai semnificativ și mai înain
tat în arta de pretutindeni. Oamenii 
de cultură și artă întrețin relații fră
țești cu colegii lor din țările socia
liste, precum și cu scriitori și artiști 
din toată lumea. Partidul ne_ învață 
să nu ne închidem în „găoacea" 
noastră, să privim cu mintea des
chisă tot ce se creează mai bun în 
cultura mondială, cîntărind și jude
cind totul cu capul nostru propriu. 
Estetica marxist-leninistă ne ajută 
să apreciem în spirit critic, lucid 
orice operă de artă, indiferent de 
unde ar veni ea, să acceptăm sau 
să respingem în cunoștință de cau
ză conținutul și concepțiile pe care 
le promovează, să distingem, în ca
drul unor fenomene contradictorii, 
laturile pozitive, valoroase de cele 
înapoiate și caduce.

In legătură cu problemele actua
le ale dezvoltării artei și literaturii 
noastre, un rol de seamă — s-a a- 
rătat în cadrul întîlnirii — revine 
criticii, presei de specialitate. Parti
dul încredințează criticii literare și 
artistice sarcina de a îndruma crea
ția prin dezbateri libere, principiale. 
Schimbul de opinii viu, combativ, 
principial, constructiv, confruntarea 
deschisă a ideilor și părerilor con
stituie metoda verificată prin care 
noul depășește vechiul în viața noas
tră artistică. Aceste dezbateri, orga
nizate de uniunile de creație sau în 
paginile revistelor, cu participarea 
nu numai a creatorilor dar și a ci
titorilor și spectatorilor, sînt menite 
să ducă la stimularea preocupărilor 
și tendințelor înaintate, la elabora
rea unor mai juste judecăți de va
loare, la încurajarea a tot ce 
este cu adevărat înaintat și pro
mițător. Critica militantă, știin
țifică, ajută la orientarea publicu
lui, îi formează spiritul de discer- 
nămînt, îl ajută să înțeleagă ce este 
și' ce nu este în artă valoare auten
tică. O asemenea critică trebuie să 
contribuie la înlăturarea oricăror 
manifestări de exclusivism sau ri
giditate, a tendințelor de impunere 
a upui stil și eliminare a altuia, a 
spiritului de grup.

Apreciind în cuvinte pline de căl
dură importanța întîlnirii cu con
ducătorii de partid și de stat, repre
zentanții culturii și artei și-au ex
primat sentimentele de dragoste pro
fundă față de partid, care cu o lar
gă solicitudine se preocupă de des
tinele artei românești, de neîncetata 
dezvoltare a celor ce o slujesc. Vor
bitorii au făcut propuneri intere
sante pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității în domeniul 
artei și culturii.

Cei care au luat cuvîntul au sub
liniat că apropierea celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Român, eveniment de con
siderabilă importanță în viața po
porului nostru, uriașa emulație pe 
care acesta o trezește în masele oa
menilor muncii se răsfrînge și pe 
planul activității artistice. Uniți în 
jurul partidului, însuflețiți de poli
tica sa clarvăzătoare, inspirați de 
opera gigantică pe care el o con
duce, oamenii de artă și cultură 
și-au exprimat hotărîrea entuziastă 
de a oferi poporului noi creații în 
care să-și găsească oglindirea tot 
mai deplină bogăția și frumusețea 
vremurilor pe care le trăyn.

în ziua de 23 mai a.c. s-au ținut 
alegeri parțiale pentru locurile de 
deputâți în Marea Adunare Națio
nală devenite vacante în circum
scripțiile electorale nr. 1 — Grivița 
Roșie, din orașul București, și nr. 
22 — Răcari, din regiunea Bucu
rești.

Comisia electorală centrală, veri- 
ficînd lucrările comisiilor electora
le de circumscripție și ale secțiilor 
de votare, a constatat că alegerile 
s-au desfășurat în conformitate cu 
dispozițiile Legii pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare Na

Vizita unor șefi de 
pe valea

Duminică, 23 mai, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în Re
publica Populară Română au vizi
tat, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, șantierul Hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de 
pe Argeș.

Au participat : Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace ; 
I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. ; 
Emmanuel Kodjoe Dadzie, amba
sadorul Ghanei ; Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei ; Wies- 
law Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone, cu soția ; Martti Johannes 
Salomies, ambasadorul Finlandei ; 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole, cu soția ; Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia, cu soția ; Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul Republicii A- 
rabe Unite, cu soția : Honore Cam- 
bier, ambasadorul Belgiei; Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței ; 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita-

Campionatele 
europene de box

BERLIN 24 (Agerpres). — Tinerii 
noștri reprezentanți N. Gîju (cocoș) 
și C. Stanev (pană) au obținut vic
torii în reuniunile lor de debut din 
cadrul celei de a 16-a ediții a cam
pionatelor europene de box. Gîju 
l-a dominat copios pe olandezul 
Paske, obținînd în unanimitate vic
toria la puncte . Foarte atractivă a 
fost întîlnirea dintre C. Stanev și 
puternicul pugilist italian Loi. în 
prima repriză, Stanev a fost „con
trat", dar apoi și-a revenit și, ata- 
cînd puternic, a obținut avantajul 
necesar victoriei.

In reuniunile de astăzi V. An- 
toniu (semiușoară) se va întîlni cu 
Kaes (Luxemburg), I. Mihalik (ușoa
ră) va primi replica cehoslovacului 
Bradzil, iar C. Ciucă (muscă) va 
boxa cu italianul Speratti.

SPIRITUL CREATOR IN CONSTRUCȚIA
MAȘINILOR ELECTRICE
(Urmare din pag. I-a)

Acestei probleme i s-a acordat o 
atenție deosebită în uzina noastră. 
In ultimii cinci ani, greutatea mo
toarelor asincrone cu utilizări nor
male a scăzut în medie cu 20 la 
sută, a motoarelor de macara cu 
15 la sută, a convertizoarelor de 
sudură cu 30 la sută.

Proiectanții din uzină au în ve
dere atît condițiile cît și economi
citatea exploatării produselor pe 
care le concep. Pentru motoarele 
destinate acționării pompelor sub
mersibile s-a adoptat soluția mo
torului electric avînd apă chiar în 
interiorul său, deși în momentul 
proiectării majoritatea produselor 
similare fabricate în alte țări se 
bazau pe sistemul etanșării lor îm
potriva pătrunderii apei. Soluția a 
fost verificată pe un mare număr 
de motoare și dă rezultate bune.

Unificarea totală sau parțială a 
subansamblelor și pieselor este o 
condiție de bază în construcția de 
mașini moderne. Aplicarea princi
piului unificării, adoptat cu mai 

țională, candidații propuși întrunind 
aproape unanimitatea voturilor ex
primate. de alegători.

Comisia electorală centrală a ho- 
tărît înregistrarea și confirmarea 
rezultatului alegerii ca deputat a 
tovarășului Cristea Ionică, în cir
cumscripția electorală nr. 1 — Gri
vița Roșie, din orașul București, și 
a tovarășului Jcan Livescu. în cir
cumscripția electorală nr. 22 — Ră
cari, din regiunea București, ur- 
mînd a preda Comisiei de validare 
a Marii Adunări Naționale lucră
rile referitoare la alegeri.

misiuni diplomatice 
Argeșului
liei, cu soția ; Jozsef Vince, amba
sadorul R. P. Ungare, cu soția ; g-rc.l 
Sambas Atmadinata, ambasadorul 
Indoneziei; Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane, cu soția ; 
Leslie Charles Glass, ambasadorul 
Marii Britanii, cu soția; Joost B. 
Haverkorn van Rijsewijk, ministrul 
Olandei, cu soția ; Zvi Ayalon, mi
nistrul Izraelului, cu soția ; Itaru 
Maruo, însărcinat cu afaceri a. i. 
al Japoniei ; Viggo Christensen, în
sărcinat cu afaceri a. i. al Dane
marcei ; Franz Irbinger, însărcinat 
cu afaceri a. i. al Austriei; Riăm 
Gion Riăn, prim-secrețar al Amba
sadei R.P.D. Coreene.

După ce inginerul șef al șantie
rului a făcut o scurtă prezentare a 
profilului hidrocentralei, oaspeții au 
vizitat barajul și construcția sub
terană a uzinei hidroelectrice.

în drum spre hidrocentrală, s-au 
mai vizitat monumente istorice de 
la Curtea de Argeș, precum și 
muzeul Golești. (Agerpres)

Azi în Capiială
începînd de astăzi și pînă la 

30 mai, în sala Floreasca din 
Capitala se va desfășura un 
mare concurs internațional de 
scrimă. De remarcat că întreceri
le vor reuni pe toți campionii o- 
limpici de la Tokio și că ele vor 
constitui ultima mare repetiție 
înaintea campionatelor mondiale.

*
O selecționată profesionistă de 

baschet a S.U.A. susține, începînd 
de astăzi, un turneu demonstrativ 
în țara noastră.

Astăzi, în primul său meci, 
selecționata americană joacă în 
compania unei selecționate divi
zionare românești. Meciul se dis
pută pe stadionul „Republicii" din 
Capitală, cu începere de la 
ora 17.

mulți ani în urmă de proiectanții 
din uzina noastră, a simplificat în 
mare măsură procesul de fabrica
ție. Unificări s-au făcut la fabrica
rea seriilor de motoare asincrone 
cu utilizări normale, motoarelor de 
macara și între seriile de motoare 
antiexplozive și antigrizutoase. 
Mergind pe linia unificării, proiec
tanții au reușit să folosească la 16 
mașini numai trei tipuri de colec
toare.

Extinderea unificării subansam
blelor și pieselor este legată inse
parabil de asigurarea unui număr 
corespunzător de standarde și nor
me. Colectivul nostru de proiectanți 
a întocmit o serie de norme nece
sare în munca de concepție. Aceste 
norme se referă la materiale, dimen
siuni de piese etc. Insist asupra u- 
nui tip de norme pe care-1 consider 
foarte necesar pentru serviciile de 
proiectare — și anume, normele de 
calcul. Ele trebuie însă corectate pe 
măsură ce tehnica progresează, pe 
măsură ce apar materiale cu pro
prietăți noi.

Informații Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări

PRIMIRI LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

Luni, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Române, Emil Bodnaraș, a primit în 
audiență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole, Togo
ociin Ghenden.

In aceeași zi, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Emil Bodnaraș, a 
primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Finlandei, Martti Sa
lomies.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI
R. P. ROMÂNE DE LA TÎRGUL 

INTERNAȚIONAL 
DIN BUDAPESTA

Luni s-a înapoiat în Capitală dele
gația guvernamentală a R. P. Ro
mâne, condusă de Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Budapesta. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcțiilor, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
CULTURALE CHINEZE

In ultimele zile, delegația culturală 
a R. P. Chineze, condusă de Li Cian, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, a vizitat unele obiective in
dustriale, agricole și cultural-științi- 
fice din regiunile Ploiești, Brașov, 
Bacău, Galați și Dobrogea.

Ieri, delegația a fost primită de 
academicienii Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului și Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei R.P.R.

★
De cîteva zile, se află în țara noas

tră o delegație universitară din R.P. 
Chineză, alcătuită din prof. Van Lin, 
prorector al Universității „Fudan" 
din Șanhai, și prof. Kao Gyun-Hua, 
prodecan al Facultății de mecanică 
din cadrul Universității tehnice 
„Geotun" din același oraș. Timp de 
trei săptămîni, oaspeții chinezi vor 
vizita centre universitare, diferite 
localități pitorești, se vor întîlni cu 
eolegi de specialitate și studenți.

La invitația Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, luni 
după-amiază au sosit în Capitală 
Siegfried Zoglmann, Martin Berthold 
și Friedrich Zimmermann, membri 
ai Bundestagului din R. F. Germană, 
care vor face o vizită în țara noastră. 

(Agerpres)

Premieră teatrală
Teatrul ,,Barbu Delavrancea" din 

Capitală a prezentat, in premieră pe 
țară, „Amphitryon 38" de Giraudoux, 
în regia lui Dinu Cernescu. Ilustra
ția muzicală aparține ing. Lucian Io- 
nescu, iar decorurile arhitectului 
Vladimir Popov. In distribuție : Con
stantin Rășchitor, Voicu Jorj, Dimi- 
trie Dunea, Aurel Tunsoiu, Anda Ca- 
ropol, Dorina Lazăr, Vasile Ichim și 
Margareta Dumitrescu.
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Intîmpinăm o serie de greu
tăți din cauză că unele standar
de sînt de mult timp depășite. 
Standardul general 1893 din 1950 
pentru mașini electrice este înve
chit. Cu patru ani în urmă, uzina 
noastră a elaborat o nouă ediție a 
acestui standard, dar Oficiul de 
stat pentru standarde și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
încă nu l-au definitivat. De ase
menea, nu s-au elaborat standarde 
pentru sîrrnă de cupru izolată cu 
materiale moderne, în special cu 
email. Din această cauză nu putem 
ridica performanțele multor mașini.

Consider că este necesară lăr
girea posibilităților de efectuare a 
experimentărilor în uzină. în pre
zent, unele mașini nu pot fi încer
cate în întreprinderea noastră de
oarece puterea lor depășește pe 
aceea a standurilor de probă. De 
asemenea, capacitățile disponibile 
în sectorul de încercări și experi
mentări nu satisfac cerințele ac
tuale.

Folosind tot mai bine condițiile 
tehnico-materiale de care dispune, 
dezvoltînd experiența acumulată, 
colectivul nostru este hotărît să 
muncească pentru noi realizări în 
fabricarea de mașini electrice cu 
performanțe la nivelul tehnicii ac
tuale, potrivit necesităților econo
miei naționale.

a P. C. din Indonezia

Miting la
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

La mitingul de la Djakarta con
sacrat celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist din Indo
nezia a luat cuvîntul D. N. Aidit, 
președintele C.C. al P.C. din In
donezia. El a subliniat că activi
tatea de 45 de ani a partidului 
s-a desfășurat sub semnul luptei 
pentru libertatea și independența 
poporului indonezian, pentru vic
toria revoluției națion.al-demoera- 
te și unitatea tuturor forțelor pa
triotice , din țară.

P.C. din Indonezia, care nu
mără în prezent peste trei mi
lioane de membri — a spus Aidit 
— întîmpină cea de-a 45-a ani
versare a sa sub lozinca intensi
ficării luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor democratice ale revo
luției antifeudale și antiimperia- 
liste, pentru întărirea continuă a 
Frontului național al Indoneziei, 
bazat pe alianța dintre muncitori 
și țărani, pentru consolidarea in
dependenței politice și economice 
a țării. în prezent, a ară
tat vorbitorul, principala sarcină 
constă în naționalizarea tuturor 
întreprinderilor străine din In
donezia și în primul rînd a în
treprinderilor petroliere ameri
cane.

Referindu-se la confruntarea 
Indoneziei cu Malayezia, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Indonezia a subliniat că este ne
cesar ca poporul indonezian să 
desfășoare în continuare lupta 
împotriva Federației Malayeze.

Poporul indonezian, a declarat 
Aidit, sprijină cu fermitate lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului, colonialismului și pentru 
independență națională. In nume
le comuniștilor indonezieni și al 
tuturor oamenilor muncii din

Răsfoind presa străină

scots*^*
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„0 nouă versiune 
a doctrinei Monroe"

Recentele declarafii în probleme 
de politică externă ale oficialități
lor americane, care tind să justifice 
„dreptul" Statelor Unite de a se 
amesteca în treburile poporului 
sud-vietnamez și ale celui domi
nican, precum și în țări din alte părți 
ale lumii, sub pretextul „intereselor 
strategice" ale S.U.A. și ale pre
venirii „instaurării unor regimuri 
comuniste", au primit în presa in
ternațională denumirea de „doc
trina Johnson", lată ce scrie în a- 
ceastă privință cunoscutul istoric 
englez dr. Arnold Toynbee în zia
rul „SCOTSMAN" :

„Doctrina Johnson" înseamnă, pen
tru popoarele pe care le afectează, 
refuzul libertății de a-și hotărî ele în
sele soarta. In prezent, S.U.A. și-au 
manifestat hotărîrea de a impune, prin 
forjă militară, poporului dominican, de 
pildă, și poporului din Vietnamul de 
sud un regim ales de S.U.A. indiferent 
dacă acest regim reprezintă sau nu 
voinja majorității populației locale. 
Interesele S.U.A. (interesele lor stra
tegice și interesul lor de a nu suferi 
un eșec) ar urma să treacă peste inte
resele popoarelor respective, dacă 
cele două serii de interese sînt în con
flict. Acestor popoare urmează să li 
se refuze regimurile pe care le doresc, 
iar țările lor urmează să rămină îm
părțite și să fie teatre de război dacă 
S.U.A. consideră că interesele ameri
cane cer acest lucru.

Elementul serios, din punct de ve
dere moral, al acestei atitudini este

Djakarta
țară, el a exprimat solidaritatea 
cu lupta popoarelor din Vietnam, 
Republica Dominicană, Cuba, 
Congo și din alte țări ale lumii, 
pentru apărarea libertății și in
dependenței lor.

Comuniștii indonezieni, a spus 
el în încheiere, sînt hotărîți să 
constituie un detașament fidel 
marxism-leninismului în rinMu- 
rile mișcării muncitorești inter
naționale și să-și continue efor
turile pentru unitatea comuniști
lor din lumea întreagă.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul Le Dîk Tho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, conducătorul delegației Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam. El a vorbit despre lupta po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane și a urat co
muniștilor indonezieni noi succese 
în lupta pentru interesele po
porului lor.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Sukarno, care a spus prin
tre altele că „nimeni nu poate 
nega rolul Partidului Comunist 
din Indonezia — un factor uriaș 
în desăvîrșirea revoluției indone
ziene. Partidul Comunist din In
donezia s-a dezvoltat și a devenit 
un partid puternic". El a putut să 
obțină succese considerabile da
torită faptului că „comuniștii in
donezieni au apărat întotdeauna 
cu consecvență interesele națio
nale ale muncitorilor și țăranilor, 
au luptat permanent pentru inte
resele naționale ale țării". Impe
rialiștii se tem de Indonezia, a 
spus președintele, deoarece ea 
duce o politică profund antiimpe- 
rialistă, de unire a tuturor for
țelor progresiste și revoluționare 
ale țării.

că ea reduce pe sud-viefnamezi, pe 
dominicani și, pe viitor, poate și alte 
popoare, la statutul de pioni în lupta 
S.U.A. pentru dominația mondială. De 
fapt, aceste popoare urmează să fie 
tratate încă o dată ca «indigeni» ale 
căror interese și dorințe nu contează 
și, de aceea, pot fi ignorate și se poa
te trece peste ele.

O asemenea atitudine ar fi foarte 
provocatoare și ar spulbera orice 
speranțe. Popoarele latino-americane 
își închipuiau că au lăsat pentru tot
deauna în urma lor statutul de «indi
geni» atunci cînd S.U.A. au declarat 
că renunță la practica intervenfiei ar
mate pe teritoriile lor, pracfică re
luată acum în cazul Republicii Dom1- 
nicane. Tot astfel, popoarele Africii și 
Asiei își închipuiau că nu vor mai fi 
niciodată «indigeni» după abdicarea 
fostelor puteri coloniale europene.

Dacă ia acum locul fostelor puteri 
coloniale europene, America își va 
atrage o reprobare mult mai puter
nică decît predecesorii ei. Ea își va 
înstrăina pe asiatici, africani, lafino- 
americani și opinia liberală din în
treaga lume, inclusiv din S.U.A. In
dignarea va crește, deoarece nedrep
tatea va fi reală.

O dată ce o țară mai puternică a 
hotărît să încalce prin forfă dorințele 
unei țări mai slabe, ea ajunge să 
controleze fara mai slabă fie în mod 
direct, fie prin intermediul unui guvern 
marionetă ; și un guvern marionetă, 
menfinut la putere prin forfa militară a 
unei puteri străine pentru a sluji inte
resele ei, nu poate să nu fie un guvern 
nereprezenfativ și asupritor.

Administrația de la Washington ar 
putea să adopte poziția că S.U.A. sînt 
suficient de puternice din punct de 
vedere militar pentru a sfida judecata 
morală a restului lumii. Poate că co
mentariul cel mai potrivit în această 
privinfă este că, de două ori în de
cursul vieții noastre, Germania a adop
tat aceeași poziție pe baza aceluiași 
calcul ; de fiecare dată însă, Germania 
a ajuns în cele din urmă la dezastru".

ONOAREA
MESERIAȘULUI

>

(Urmare din pag. I-a)

De multe ori, în caietele de impre
sii ale unităților sînt consemnate a- 
precieri calde, pline de recunoștință.

Du-te la cinema!
La acești oameni de inimă, harnici, 

cu spirit de răspundere ne duce 
gîndul de cite ori primim la redac
ție scrisori despre lucrători din 
cooperative. Dar. nici o pădure fără 
uscături. Printre meșteșugari sînt și 
oameni care nu-și respectă nici 
breasla, nici meseria, nici clienții.

Maria Pop din Capitală ne-a scris 
despre o uluitoare convorbire telefo
nică avută cu lăcătușul de la unita
tea de pe Bd. 1 Mai a cooperativei 
„Tehnometalica" :

— Am nevoie urgentă de un lă
cătuș. Nu pot intra în casă. S-a stri
cat broasca ușii.

— Nu facem deplasări la domi
ciliu...

— Dar stau pe afară și plouă, și e 
rece.

— Poate am să trec pe la 8 — s-a 
înduplecat meșterul.

— Și pînă atunci ce fac ? E de-abia 
ora patru.

— Du-te la cinema.
Nu știm cine e lăcătușul. Cei de 

la UCECOM trebuie să-l cunoască. 
Dar ne întrebăm : cum a putut a- 
junge un meseriaș la asemenea lip
să de bun simț ?

Sînt cooperatori care, de te duci 
să-i anunți că s-a stricat cada, îți 
răspund în batjocură :

— Vino cu cada aici.
Cineva a intrat la unitatea „de re

parat serviete", „Punem fermoare", 
din Calea Moșilor nr. 43. A fost tri
mis să-și cumpere fermoar.

„Mi-am dus mașina de spălat rufe 
la cooperativa „Avîntul" pentru a fi 
reparată — ne scrie inginerul Ale
xandru Vasilescu din Galați. De mai 
bine de trei luni aștept. Un coleg 
mi-a spus. — Ai răbdare! Tot acolo 
am dus și eu mașina de spălat. Dar 
acum un an..."

„Tractoristul M. Brătățeanu din 
comuna Făcăeni — ne scrie tov. 
Constantin Frîncu — a făcut de ÎS 
ori drumul pînă la Fetești, pentru 
a-și ridica televizorul de la reparat. 
300 de lei a cheltuit numai cu dru
mul".

Nu este oare cazul să se pună sub 
semnul întrebării capacitatea și 
drepturile unor astfel de unități de 
a avea o firmă sub egida UCECOM?

A. B. C. - ul meseriei
„Mi-am comandat o garnitură de 

mobilă la cooperativa „Mobila" — ne 
scrie Leontina, Latiș, învățătoare din 
Iași. Modelul pe care l-am ales era 
dintre cele mai scumpe : 12 000 lei. 
Dar și-au bătut joc de banii mei. 
E admisibil ca la un șifonier nou- 
nouț să nu poți să deschizi și să în
chizi ușile ? Purtarea meseriașilor 
de la „Mobila" mi-a provocat o mare 
mîhnire".

Intr-o scrisoare, o studentă din Ca
pitală ne sesiza că și-a comandat o 
pereche de pantofi la unitatea de 
lîngă Piața Rosetti. Cînd i-a ridicat 
a constatat că sînt mai mari.

— Ce să fac cu ei? — a întrebat, 
îmi cad din picioare.

— Dar sînt foarte frumoși — și-a 
început „munca de lămurire" ipocri
tul tehnician. Asemenea material nici 
nu mai avem. Așa că e mai bine să-i 
iei. Biata fată, mai de voie, mai de 
nevoie, mai de silă, pînă să se des- 
meticească, i-a luat.

După părerea unor oameni compe- 
tenți cu. care am stat de vorbă, 
explicația țrnor asemenea cazuri 
trebuie căutată în slaba calificare 
profesională a unor meseriași și în 
neglijența în muncă.

— De ce reparațiile la televizor 
nu sînt întotdeauna de bună cali
tate ?

Am pus această întrebare unui 
tehnician de la „Radio-Progres".

„în școlile tehnice de televiziune 
ale UCECOM — ne-a relatat el 
— se intră la întîmplare. Sînt pri
miți oameni care n-au nici în clin 
nici în mînecă cu electronica : unii 
dintre ei nu cunosc nici ABC-ul a- 
cestei meserii. Au o calificare re
dusă. Aparatele încăpute pe mina, 
lor mai rău se strică".

Dar cum se explică neglijențele 
în activitatea unor cooperatori 
care-și cunosc meseria ? în unele 
unități nu există o bună planificare 
a muncii, o evidență precisă a co
menzilor, unii meșteri sînt copleșiți 
și, neputînd face față, fac rabat la 

calitate, dau „rasol". în alte unități 
nu este stimulat în suficientă mă
sură interesul meseriașului pentru 
munca lui, pentru prestigiul unită
ții meșteșugărești.

Cînd nu se ține seama 
de realități

Ne-au pus cîțiva cetățeni urmă
toarea întrebare :

— Dacă stofa e mai ieftină, tre
buie să fie mai prost croită ?

Curioasă întrebare — veți zice. Și 
totuși...

— în ultima vreme — ne relata 
maistrul Gheorghe Moldovan, res
ponsabilul unei unități din Ploiești, 
foarte multă lume își face costume 
din tergal. Sînt practice și mai ief
tine. Dar planul nostru e socotit la 
valoarea costumelor din stofă de 
lină. Și ca să-l realizăm, ne propu
nem să confecționăm cu aceleași 
forțe mai multe costume de tergal 
— desigur, în detrimentul calității.

Să dăm cuvîntul și unui maistru 
de la „Casa de mode".

— Numărul de costume pe care 
un croitor le poate face într-o uni

tate de timp, indiferent de calita
tea stofei, este relativ același. To
tuși, planul nostru se mărește in 
dauna calității. Cei care îl întoc
mesc uită că nu au de-a face cu 
mașini cărora li se mărește turația.

O altă anomalie : cota care revi
ne tehnicienilor la repararea televi
zoarelor. Pentru 15 depanări la te
levizoare post-garanție, tehnicianul 
primește aproximativ 500 de lei. 
Dacă depanează același număr de 
aparate, dar aflate în termen de ga
ranție (pentru care UCECOM 
încasează de la uzina producătoare 
o anumită sumă) primește doar 125 
lei. Tehnicienii evită, din această 
cauză, reparațiile în termen de ga
ranție.

Și o anomalie administrativă. 
Funcționarii cooperativelor sînt re- 
tribuiți din fondurile realizate de 

Meseriașul este un specialist. Manual sau la mașină, el 
creează bunuri de tot felul, modelînd metalul sau lemnul, 
croind stofa sau pinza. El are permanent în față exemplul 
înaintat al muncitorului din industrie. Este o datorie de 
cinste să-1 urmeze, să-și însușească disciplina, spiritul de 
răspundere față de calitatea produselor caracteristice colec
tivelor din uzine. Ridicarea tuturor lucrătorilor din coope
rație la nivelul de calificare și de conștiință al muncitorilor 
industriali trebuie să fie obiectivul principal al activității de 
organizare a UCECOM și al muncii educative desfășurate ie 
organizațiile de partid din cooperație.

fiecare unitate în parte. La coope
rativa, „Igiena" din Capitală, la 
circa 4 frizeri este un funcționar. 
Cooperativa respectivă are vreo 
1 000 de funcționari — plătiți de cei 
circa 4 000 de frizeri. Este admisi
bil ? E evident că situația se răs
frînge și asupra gradului de co
interesare a meseriașului. Proporția 
dintre meseriași și funcționari este 
aceeași și la alte cooperative.

Organele de resort ale UCECOM 
au datoria să studieze atent toate 
aspectele legate de viața și munca 
unităților meșteșugărești, să gă
sească rezolvarea anomaliilor care 
se produc, să dea o mare atenție 
dezvoltării continue a atitudinii so
cialiste față de muncă, întăririi spi
ritului de răspundere față de cali
tatea lucrărilor și serviciilor pres
tate.

aflux.de
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PARIS

CORESPONDENTE DIN
Bombardarea
unor regiuni populate

Preludiu
la convorbirile 
franco -
vest - germane
Ieri au Început la Bonn 

convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Couve de Mur- 
ville, și colegul său vest- 
qerman, Gerhard Schroeder. 
Scopul mărturisit al între
vederilor este pregătirea în- 
tîlnirii președintelui de 
Gaulle cu cancelarul Er
hard, prevăzută pentru iu
nie Ia . Bonn. Potrivit relată
rilor presei de aci, vizita 
ministrului francez la Bonn 
va constitui începutul unor 
negocieri în cadrul cărora 
guvernul francez va căuta 
să obțină o apropiere a 
Bonn-ului la tezele franceze 
într-o serie de probleme 
europene, iar guvernul vest- 
qerman va căuta să mane
vreze între Paris și Washing
ton. „Le Monde" consideră 
că „această vizită ilustrează 
îngustarea terenului de în
țelegere între Franța și 
Germania", care s-a produs 
în ultima vreme. „Paris 
Jour" afirmă că Schroeder 
ar avea misiunea să arate 
colegului său că Parisul nu 
ar trebui să pună Germania 
federală în situația de a 
alege între S.U.A. sau 
Franța, deoarece presiunea 
americană asupra Bonn-ului 
este de așa natură și dis
pune de „atît de puternice 
mijloace" incit, pus în a- 
ceastă situație — scrie zia
rul — „dr. Erhard nu ar 
putea decit să aleagă cu 
mai multă dibăcie Ame
rica". „Combat" consideră 
că „actuala tactică a guver
nului R.F.G. constă in a pro
mova prietenia cu Parisul 
doar în măsura în care a- 
ceasta nu ar aduce nici cel 
inai mic prejudiciu rela
țiilor vest-germano — ame
ricane".

Trecînd în revistă diver
gențele franco—vest-germa- 
ne, „Figaro" amintește de 
pozițiile diferite ale inter
locutorilor față de rolul 
S.U.A. în lumea occidentală. 
„Paris Jour" mai adaugă și 
poziția diferită față 
N.A.T.O., amintind 
Franța, deși declară că ră- 
mine fidelă ideii alianței a- 
tlantice, „cere revizuirea a- 
cestei organizații". „France 
Soir" este de părere că, 
totuși, la Intîlnirea de la 
Bonn nu se va proceda „la 
o repetiție generală a întil- 
nirii din iunie, dr. Erhard 
rezervîndu-și dreptul de a 
deschide el însuși în fața 
Iui de Gaulle catalogul 
plingerilor germane".

Referindu-se la perspecti
vele negocierilor începute, 
„Le Monde" scrie că „de la 
conferință la conferință, do
meniul acordurilor posibile 
între Franța și R.F.G. se în
gustează. Se poate aștepta 
— adaugă ziarul — că vizita 
Iui McNamara, care vine la 
Bonn la 28 mai, va contri
bui să-l îngusteze mai mult". 
In legătură cu aceasta se 
reamintește și faptul că vi
zita lui de Gaulle la Bonn 
va fi precedată de călătoria 
lui Erhard in S.U.A. și că 
cancelarul Erhard este cel 
care a insistat să fie pri
mit de președintele Johnson 
înaintea întllnirii sale cu 
generalul de Gaulle.

Ieri a sosif în Paraguay un 
grup de exilați politici boli
vieni, format din 16 persoane, 
printre care secretarul general 
al centralei muncitorești boli- 
viene. Unii dintre ei au trebuit 
să primească, imediat după so
sire, asistență medicală din pri
cina rănilor căpătate la poliție, 
în pofida persecuțiilor, centrele 
miniere continuă rezistența. Mi
lițiile muncitorești 
să dezarmeze.

Al. GHEORGHIU

RIO DE JANEIRO

Agravarea
situației 
in Bolivia

nu acceptă

Mineri bolivieni pe bari
cade

n-a fost dezmințită ■ nici de 
această dată.

Mulți observatori politici 
de aici, bazîndu-se pe succe
sele obținute in alegerile 
municipale din toamnă de 
partidul populist, cit și pe 
faptul că acest partid pre
zenta un candidat cu o mai 
mare popularitate în provin
cie, scontau pe o victorie a 
lui Gorbach. Desfășurarea și 
rezultatele scrutinului de du
minică, apreciat de presă ca 
„cel mai pasionant" din isto
ria alegerilor prezidențiale 
de după 1945, au arătat încă 
o dată cit de strînsă a fost 
lupta dintre cei doi candi
dați.

Deși „ofensiva" începută 
de populiști încă din 1962 
a suferit eșec, o serie de 
amănunte furnizate de desfă
șurarea scrutinului relevă 
apariția unor noi elemente 
în raportul de forțe dintre 
cele două partide. în compa
rație cu alegerile preziden
țiale din 1963, Gorbach a 
reușit să modifice acest ra
port în favoarea populiști- 
lor 
și 
ale
drept „feude tradiționale ale 
socialiștilor". Pierderile su
ferite de socialiști la Viena 
au constituit pentru ei o sur
priză, ca de altfel și voturile 
neașteptate din provincie 
care le-au adus în final vic
toria candidatului lor.

Alegerea unui președinte 
socialist, relevă observatorii, 
va menține în continuare 
echilibrul coaliției (socialist- 
populiste) care de 20 de ani 
se află la cîrma țării.

atît în provincie, cît 
în trei circumscripții 
Vienei considerate de

BRUXELLES

Deplasări
sensibile
Rezultatele alegerilor din 

Belgia aduc cîteva 
mente semnificative, 
joritatea comodă 
180 locuri din 212

de 
că

Tensiunea politică declanșată 
în Bolivia în urmă cu o săptă- 
mînă continuă să prezinte sem
ne de vizibilă agravare. Junta 
militară a generalului Barrien
tos a decretat duminică noap
tea intervenția militară în mi
nele de cositor naționalizate. A- 
ceasfă hotărîre a fost luată după 
o ședință extraordinară de gu
vern convocată imediat după 
înapoierea în capitală a pre
ședintelui bolivian, Barrientos, 
care a scăpat unei încercări de 
atentat pe șoseaua din apro
pierea orașului Cochabamba. 
Trupele boliviene au trecut 
imediat la acțiune, dar întîm- 
pină împotrivirea armată a mi
nerilor. Postul de radio din 
Quechisla, aflat în mîinile mi
nerilor greviști, anunță că în a- 
ceastă regiune au loc lupte în
tre trupele juntei și mineri, 
mai mulți dintre aceștia fiind 
uciși. Un reprezentant al guver
nului a declarat că trupele au 
preluat controlul asupra cen
trului minier«Kami, situat în a- 
propiere de Oruro și „acțiunea 
armată" continuă în întreaga 
regiune minieră Oruro. Prin- 
tr-un decret guvernamental, toa
te centrele miniere ale țării au 
fost declarate zone militare și 
locuitorii lor au fost puși sub 
jurisdicția legilor militare. In în
treaga țară continuă greva ge
nerală la care participă minerii 
și muncitorii din industrie.

Capitala boliviană oferă ima
ginea unui oraș cu activitatea 
aproape complet paralizată. în- 
tr-o atmosferă de teamă și 
persecuții, populația rămîne re
trasă în case. Patrule ale poli
ției și armatei operează arestări 
masive și, conform unor știri 
apărute în presa de pe conti
nent, în beciurile poliției se a- 
plică torturi persoanelor acu
zate de „subversiune".

Astăzi urmează să infre în 
vigoare decretul de mobilizare 
forțată a minerilor de la minele 
naționalizate. în semn de pro
test, centrala muncitorească bo
liviană a hotărît ca tot astăzi 
să declanșeze o nouă grevă ge
nerală. Minerii au declarat că 
își mențin revendicările : îna
poierea în țară a lui Juan Le- 
chin, sporirea salariilor, abro
garea decretelor cu privire la 
mobilizarea generală, suspen
darea stării de asediu și pu
nerea în libertate a conducă
torilor sindicali arestați. S-a ho
tărît deschiderea unei colecte 
pentru ajutorarea familiilor 
membrilor sindicatelor arestați 
sau expulzați.

ele- 
Ma- 

de 
pe 

care a deținut-o în parla
ment coaliția guvernamen
tală (social-creștin-socialis- 
tă) a fost redusă conside
rabil. Celor 19 locuri pier
dute de partidul social- 
creștin, al primului minis
tru Theo Lefevre, li se adau
gă alte 20 pierdute de par
tenerul acestuia, partidul 
socialist. Ambele 
dispun în prezent de 141 
locuri. în schimb, a obținut 
un spor neașteptat parti
dul libertății și progresului 
(fostul partid liberal). Nu
mărul locurilor deținute 
liberali în parlament 
crescut de la 20 la 
Un plus de mandate 
cîștigat și alte partide 
opoziției.

Cea mai mare parte

partide

de 
a 

48. 
au 

ale

Vasile OROS

VIENA

Tradiția 
n-a fost 
dezmințită

•>

din R. 0. Vietnam
HANOI 24 (Agerpres). — Misiunea 

de legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze a 
adresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Vietnam 
un protest energic împotriva unor 
noi raiduri ale forțelor aeriene ame
ricane asupra teritoriului R. D. Viet
nam. La 22 mai, mai multe grupuri 
de avioane au bombardat și mitraliat 
localități din provinciile Nghe An, 
Ha Tinh, Thanh Hoa și Ninh Binh, 
precum și insula Hon Mat.

★

La 23 mai, numeroase formațiuni 
de avioane de luptă cu reacție ame
ricane și sud-vietnameze au bom
bardat și mitraliat regiuni foarte 
populate din R. D. Vietnam, lovind 
printre altele 
din districtul 
Nghe An, și 
din provincia
acestor două atacuri, 79 de 
printre care mulți copii, femei 
bolnavi, au fost uciși sau răniți. în 
afară de aceasta, aviația america
nă și sud-vietnameză a mai atacat 
satul Co Bai, din nordul zonei de
militarizate, și insulele Con Co 
Hon Mat. Unitățile 
lare Vietnameze au 
vion tip „F. 105-D", 
altele.

o școală și un spital 
Nghia Dan, provincia 
tîrgul de la Tu Tru, 
Thanh Hoa. în cursul 

civili, 
Și

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII

unui viitor luminosIn fața tinerei generații a Africii s-au deschis porțile

Primarul Vienei, Franz 
Jonas, obținind în cadrul 
scrutinului de duminică un 
avans de 63 482 voturi asu
pra adversarului său Alfons 
Gorbach, a devenit pre
ședinte al Austriei. în acest 
fel, tradiția conform căreia 
postul de președinte revine, 
din 1945 încoace, reprezen
tanților partidului socialist,

Noul președinte al Austriei, 
Franz Jonas, s-a născut la 4 
octombrie 1899, la Viena. La 
terminarea școlii elementare 
el și-a însușit meseria de ti
pograf. După primul război 
mondial a activat în rîndu- 
rile partidului socialist și în 
sindicatul tipografilor, tn 
1951, Franz Jonas a fost ales 
președintele consiliului mu
nicipal 
care a 
rupere

al Vienei, funcție pe 
definut-0 fără fntre- 
pină în prezent.

Alfred SCHON

Ieri au început Ia Viena lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Aso
ciației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Aspect din timpul ședinței 

inaugurale Telefoto : Agerpres

s

MADRID. în ultima vreme, auto
ritățile franchiste și-au intensificat 
acțiunile împotriva forțelor demo
cratice. Duminică poliția a arestat 
două persoane, între care con
ducătorul sindical basc, Sabino 
Urrutia. Cei doi vor fi, după cum 
a anunțat politia, inculpați pentru 
delictul de „propagandă ilegală".

Confederației Generale a Muncii 
din Argentina. Au fost adoptate 
mai multe rezoluții privind pro
blemele finanțării reformei agrare 
și ale exproprierii terenurilor ne
lucrate. Rezoluțiile subliniază ne
cesitatea înfăptuirii în țară a unei 
largi împroprietăriri 
lipsiți de pămînt.

a țăranilor

MOSCOVA. Agenția TASS trans
mite că o delegație a Partidului 
Muncii din Elveția, în frunte cu 
E. Woog, secretar general al par
tidului, a făcut o vizită în U.R.S.S. 
între 14 și 23 mai. La terminarea 
vizitei a fost dat publicității un 
comunicat comun.

BUENOS AIRES. în orașul San
ta Fe s-au încheiat lucrările Con
gresului argentinean pentru refor
ma agrară, organizat sub auspiciile

PHENIAN. La 24 mai 
iat la Phenian lucrările 
4-a sesiuni a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. Sesiunea 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție cu privire la îndeplinirea planu
lui economiei naționale pe ; 
1964, a ratificat decretele date 
Prezidiul Adunării Populare 
preme între cea de-a 3-a și a 
sesiune și a aprobat bugetul 
stat pe anul 1965.

s-au înche- 
celei de-a

anul
■ de

Su-
4-a 
de

KIEV. Luni s-a deschis Ia Kiev 
cel de-al 9-lea Congres memorial

a 
observatorilor politici pun 
insuccesul coaliției guver
namentale nu atît pe sea
ma unei mai mari popu
larități a platformei libera
le, cît mai ales pe nemul
țumirea belgienilor față de 
proiectele de revizuire a 
constituției, elaborate de 
partidele 
și care 
supuse 
noului parlament. O par
te a modificărilor pre
conizate urmăresc soluțio
narea disputelor dintre 
principalele grupări ling
vistice ale țării : valoni și 
flamanzi. Proiectele, califi
cate drept „un compromis 
al moderaților", au trezit 
nemulțumire, fiind socotite 
„insuficiente" de unii și „e- 
xagerate" de alții. La aceas
ta se adaugă și faptul că 
guvernarea de patru ani a 
cabinetului Lefevre-Spaak 
are ca ipoteci grevele din 
portul Anvers, criza din 
bazinul carbonifer al Val- 
loniei, greva generală a 
medicilor.

Noua configurație a par
lamentului complică forma
rea noului guvern. „Situa
ția țării este destul de ne
liniștitoare" — a declarat 
luni dimineața Paul-Henri 
Spaak, arătînd că social- 
creștinii și socialiștii, care 
își mențin totuși majorita
tea în parlament, rămîn 
fideli proiectului de revizu
ire a constituției 
în comgn. El 
se așteaptă 
lalte partide 
posibilitatea 
nou guvern.

Și
Armatei Popu- 
doborît un a- 
avariind multe

revizuire 
elaborate 

guvernamentale 
urmează să fie 
spre aprobare

elaborat 
a adăugat că 
reacția celor- 
în ce privește 
formării unui

Louis DENNIS

Arestarea unor membri ai O.A.S. in Franța
PARIS 24 (Agerpres). — Po

liția franceză anunță că a reu
șit să. aresteze 12 persoane, in
clusiv 2 ofițeri de poliție, acu
zați că ar fi făcut parte din Organi-

Incidente în Cipru
NICOSIA 24 (Agerpres). — Dumi

nică seara, în regiunea Ambelicou 
au izbucnit noi incidente între for
țele guvernamentale din Cipru și 
ciprioții turci. Se relatează că forțele 
guvernamentale au cucerit o impor
tantă poziție pe colinele strategice 
dintre localitățile Lefka și Ambeli
cou. Nu s-au înregistrat victime.

Agenția France Presse subliniază 
că acesta este primul incident serios 
izbucnit între cele două comunități 
cipriote în ultimele trei luni.

zația teroristă O.A.S. Arestările 
au avut loc săptămîna trecută în lo
calitățile Nantes, Saint Malo, Rennes, 
Brest și Cherbourg. Cu ocazia ares
tării acestora, au fost capturate re
volvere și numeroase documente care 
ar putea duce la efectuarea unor noi 
arestări. Se relatează că arestații 
erau în legătură cu o serie de lideri 
ai O.A.S. aflați în prezent la închi
soare, precum și cu unii aflați în 
străinătate. în același timp, poliția a 
întreprins o masivă acțiune în vede
rea arestării în insula Corsica a unui 
terorist O.A.S. implicat în încercarea 
de asasinat organizată împotriva pre
ședintelui de Gaulle la 22 august 
1962 la Petit Clamart. Toate portu
rile și aeroporturile insulei se află 
sub supraveghere.

SCURTE ȘTIRI
„Mendeleev" al chimiștilor din 
Uniunea Sovietică. La congres 
participă 200 de academicieni și 
membri-corespondenți ai Acade
miei, 400 de profesori universitari, 
100 de conducători ai unor între
prinderi ale industriei chimice, nu
meroși oaspeți din străinătate.

BUDAPESTA. O delegație de 
specialiști din industria chimică 
din R. P. Ungară a purtat tratative 
la Viena în vederea stabilirii cola
borării între cele două țări în 
domeniul industriei chimice.

CAIRO. Continuînd acțiunile îm
potriva trupelor coloniale, forțele 
patriotice din Federația Arabiei de

sud au atacat garnizoana engleză 
din regiunea Makbras. Mai mulți 
ofițeri și soldați englezi au fost 
uciși și răniți. Totodată, se spune 
într-un comunicat al reprezentan
ței la Cairo a Frontului național 
de eliberare din Arabia de 
forțele patriotice au 
ambuscade împotriva 
engleze în regiunile 
Dhala.

sud, 
organizai 
patrulelor 

Radfan și

AssociatedLISABONA. Agenția
Press anunță că poliția portugheză 
a reținut pentru interogatoriu doi 
membri ai Comitetului scriitorilor 
portughezi, organism care a acor
dat recent premiul literar pe anul 
1964 unui angolez.

★
După cum transmite agenția viet

nameză de presă, în cursul raiduri
lor efectuâte de forțele aeriene ale 
S.U.A. asupra teritoriului R. D. Viet
nam, în zilele de 19, 20 și 21 mai, 
forțele antiaeriene locale au doborît 
10 avioane. Numărul total al avioa
nelor americane doborîte în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam începînd din 
5 august 1964 se ridică la 295.

„Initiative 
primejdioase"
O declarație a lordului 
Brockway

LONDRA 24 (Agerpres). — „Nici 
un guvern progresist nu poate acorda 
sprijin necondiționat Statelor Unite 
în politica lor internațională și nici 
să le permită să se" erijeze în poli
țiștii lumii pentru a apăra metode și 
principii depășite" — a declarat du
minică, la Hampstead, lordul Brock
way, membru al Camerei lorzilor. 
Ultimele evenimente internaționale, 
a adăugat el, ar trebui să dea de 
gîndit Marii Britanii. „De cînd Sta
tele Unite au devenit o mare putere 
militară, totul arată că Washingtonul 
nu-și dă osteneala să-și consulte a- 
liații înainte de a lua inițiative care 
pot pune în pericol pacea mondială. 
Demnitatea noastră națională, a în
cheiat lordul Brockway, ar trebui să 
împiedice guvernul britanic să ac
cepte' această poziție de subordo
nare".

Plenara C. C. al P. C
din Danemarca

COPENHAGA 24 (Agerpres). — 
La 22—23 mai a avut loc o ple
nară a C.C. al P.C. din Danemarca. 
Knud Jespersen, președintele parti
dului, a expus un raport în legă
tură cu situația politică și sarcinile 
partidului în ajunul congresului, 
care va avea loc în noiembrie a.c. 
Ziarul „Land og Folk", organ al 
P.C din Danemarca, a publicat la 
24 mai declarația adoptată la ple
nară, în care se subliniază că agre
siunea S.U.A. în Vietnam și Repu
blica Dominicană a creat o situație 
periculoasă pentru pacea în lumea 
întreagă. Este necesar, se spune în 
declarație, să se depună toate efor
turile pentru a apăra pacea.

NEW YORK. Hubert Humphrey, 
vicepreședintele S.U.A., a declarat 
că este „imperativ" ca Statele 
Unite să pună în mod rapid capăt 
deficitului balanței lor de plăți. El 
a declarat că programul anunțat în 
luna februarie în acest scop de 
președintele Johnson nu este decît 
o măsură temporară.

BRASILIA. Trupe braziliene au 
preluat controlul asupra tuturor 
șoselelor care se îndreaptă spre ca
pitala țării, Brasilia. Poliția a anun
țat că au fost operate numeroase 
arestări, ca urmare a descoperirii 
unui pretins complot ce urmărea 
răsturnarea guvernului. Majorita
tea celor arestați sînt studenți și 
funcționari civili.

BELGRAD. în capitala R.S.F. 
Iugoslavia se află un grup de 52 
de economiști americani care în
treprind o călătorie de studii prin

Astăzi este Ziua eliberării Afri
cii. Marcarea acestei zile, care 
oferă un nou prilej popoarelor 
lumii de a-și exprima solidarita
tea cu lupta popoarelor Africii 
pentru înlăturarea ultimelor ră
mășițe ale colonialismului, pentru 
consolidarea independenței țări
lor recent eliberate, este legată 
de aniversarea unui eveniment 
important din viața continentului 
african. După cum 
doi ani, la 25 mai 
cheiat conferința 
Abeba 
guverne 
sub semnul 
eliberare a 
rința a dus 
ției Unității 
tarea Cartei acestei organizații 
care își propune ca obiective în
tărirea unității și solidarității sta
telor africane, apărarea suvera
nității, integrității teritoriale și a 
independenței lor, eliminarea tu
turor formelor de colonialism.

în perioada care s-a scurs 
după cel de-al doilea război 
mondial, în condițiile schimbării 
raportului de forțe pe arena in
ternațională în favoarea socialis
mului și păcii, datorită avîntului 
mișcării de eliberare națională, 
pe întinsul continentului au avut 
loc uriașe schimbări istorice. An 
de an s-a lărgit familia popoare
lor care, luîndu-și soarta în pro
priile lor mîini, au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare. 
Dacă cu un deceniu în urmă cele 
mai mari întinderi ale continen
tului erau încă ferecate în lanțu
rile colonialismului, astăzi numă
rul țărilor care și-au dobîndit 
independența politică se ridică la 
36. în Angola, Mozambic, Gui
neea portugheză forțele patrioti
ce luptă încă cu arma în mină

capăt rușinosului 
In Congo (cu ca

se știe, acum 
1963, s-a în
de la Addis 
de state și 

Desfășurată
a șefilor 

africane.
luptei pentru deplina 
continentului, confe- 

la crearea Organiza- 
Africane și la adop-

pentru a pune 
sistem colonial.
pitala Leopoldville) amestecul 
cercurilor monopoliste, 
lor acerbă pentru 
marilor bogății ale 
prelungește în continuare 
gedia poporului congolez. A- 
partheidul, politica celei mai 
crunte discriminări rasiale, în
fierată de popoarele lumii, este 
ridicat la rang de politică de stat 
în Republica Sud-Africană, unde 
populația de culoare este supusă 
unui regim de cruntă teroare. în 
Rhodesia africanii au de făcut 
față unor grele încercări din pri
cina manevrelor actualului gu
vern rasist, care intenționează 
să instaureze aici un stat de 
tipul Republicii Sud-Africane.

Popoarele țărilor africane re
cent eliberate pășesc înainte 
pe calea consolidării indepen
denței, obținînd succese în 
crearea unei economii proprii, 
a făuririi unei vieți noi. Ele inten
sifică lupta împotriva oricăror 
forme de neocolonialism, a tendin
ței marilor monopoluri de a men
ține sau de a redobîndi vechile 
privilegii coloniale.

Alături de celelalte țări socia
liste, de forțele progresiste din 
întreaga lume, R. P. Română își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane pentru în
făptuirea aspirațiilor lor fierbinți 
spre deplina eliberare a conti
nentului. Ea sprijină acțiunile 
avînd drept scop consolidarea in
dependenței noilor state, dezvol
tarea economiei lor naționale.

Cu prilejul Zilei eliberării 
Africii, poporul român urează po
poarelor africane noi succese în 
lupta pentru lichidarea colonialis
mului, pentru progres economic și 
social, pentru pace.

lupta 
acapararea 

subsolului 
tra-

CUVINTAREA SECRETARULUI 
GENERAL AL P. C.
DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 24 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc o ședință a Co
mitetului executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie în ca
drul căreia a rostit o cuvîntare se
cretarul general al partidului, John 
Gollan. El a subliniat că sînt nece
sare noi eforturi pentru a obține o 
deplasare spre stînga în politica gu
vernului actual. Relevînd că în si
nul partidului laburist capătă o in
fluență tot mai mare curentul care 
recunoaște necesitatea unei politici 
noi, John Gollan a declarat că par
tidul comunist va susține un guvern 
laburist cu adevărat de stînga. Re
ferindu-se la ultimele evenimente 
internaționale, vorbitorul a condam
nat guvernul laburist pentru spri
jinul pe care îl acordă politicii a- 
gresive americane în Vietnam și 
Republica Dominicană. El s-a pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor în lupta pentru încetarea agre
siunii americane, retragerea trupe
lor S.U.A. din Vietnam, recunoaște
rea Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud și respecta
rea acordurilor de la Geneva privi
toare la Indochina.

Europa. După cum relatează agen
ția Taniug, în timpul vizitei în 
Iugoslavia economiștii americani 
vor purta convorbiri cu reprezen
tanții Secretariatului de stat pen
tru afacerile externe, cu reprezen
tanții Camerei economice federale 
și cu oamenii de afaceri din R.S.F. 
Iugoslavia.

ROMA. La Roma au început 
luni lucrările celui de-al V-lea Con
gres internațional ce liroidologie. 
Participă peste 760 de oameni de 
știință și n.'ed'ct din 40 de țări. De
legația R. P. Române este condusă 
de acad. Stefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Româ
ne, directorul Institutului de endo
crinologie al Academiei R.P.R. La 
deschiderea Congresului au fost 
prezenți reprezentapți ai guver
nului italian, oameni de știință. Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul Giu
seppe Saragat, președintele Italiei.

Mihail Șolohov, autorul nemuri
toarelor romane „Pe Donul liniștit" 
și „Pămînt desțelenit", a împlinit as
tăzi șaizeci de ani. Bucurîndu-se de 
o largă popularitate, operele scriito
rului au fost editate pînă în pre
zent, numai în Uniunea Sovietică, 
în patruzeci și unu de milioane de 
exemplare.

Cu prilejul celei de-a șaizecea a- 
niversări, ziarele moscovite i-au în
chinat articole omagiale. „Pravda" 
scrie că marele său talent l-a făcut 
pe Șolohov stegar glorios al artei 
înaintate, umaniste, a contempora
neității. Printr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
scriitorului i s-a conferit Ordinul 
Lenin.

In sala coloanelor din Casa sindi
catelor, Uniunea Scriitorilor sovie
tici a organizat o seară jubiliară în
chinată lui Mihail Șolohov. La aceas
tă festivitate au luat parte numeroși 
oameni ai muncii moscoviți, colhoz
nici, oameni de cultură și artă. M. 
Șolohov a fost felicitat de scriitori 
din diferite republici unionale, de re
prezentanți ai organizațiilor obștești, 
precum și de colegi sosiți din cîteva 
țări.

In încheierea adunării festive, Mi
hail Șolohov a mulțumit celor pre
zenți ca și milioanelor de cititori 
pentru calda manifestare de dra
goste.

Ambrozie MUNTEANU
Moscova, 24 mai (prin telefon).
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