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PREȚUL DERETICĂRII
DUPĂ TRECEREA CONSTRUCTORILOR

Dacă ar fi să formăm un singur 
ansamblu din toate cartierele noi 
ale Craiovei am realiza un oraș 
modern cu peste 35 000 de locui
tori. Blocurile de locuințe con
struite în cartierele Calea Severi- 
n"Jiu și Brazda lui Novac, la fel 
c . și cele din centrul orașului, au 
f- st executate conștiincios, se im
pun prin frumusețea liniei lor 
arhitectonice și oferă locatarilor un 
grad înalt de confort. De aceea, 
constructorii se bucură pe merit de 
stima miilor de cetățeni care folo
sesc acum roadele muncii lor. Dar 
cred că ar fi cu atît mai nimerit 
să vorbim și despre acei construc
tori care, după ce coboară schela 
și pleacă pe alt șantier, nu au de 
cules prea multe cuvinte de laudă.

Trustul regional de construcții 
Oltenia, principalul constructor de 
locuințe din orașul nostru, are la 
activul său realizări incontestabile. 
Uneori, însă, deși există condiții să 
se lucreze bine, ele nu sînt folo
site, iar deficiențele sînt justificate 
cu foarte multă ușurință. De cîte 
ori un bloc nu-i finisat ca lumea 
se dă vina pe amplasamentele 
stabilite cu întîrziere, pe proiec
tele incomplete, pe calitatea mate
rialelor etc. De bună seamă, 
acestea sînt cauze care nu aparțin 

^constructorilor. Dar mai sînt și al
bele, trecute sub tăcere.

în cartierul Calea București, eta
pa întîi de construcție s-a terminat 
încă din anul 1962. Dar pînă azi 
pot fi întîlnite aici, lăsate în pă
răsire, materiale degradate, gră
mezi de moloz și pămînt rezultat 
de la fundații și alte săpături, 
gropi de var, fel de fel de depo
zite, barăci, drumuri desfundate și 
stricate în timpul lucrărilor. Deși 
terenul microporic din orașul nos
tru reclamă ca trotuarele și dru
murile să fie executate neapărat 
înaintea perioadelor ploioase ale 
anului, constructorul nu respectă 
această cerință.

Defecțiunile mai grave sînt însă 
ascunse Ia o primă privire. Astfel, 
din cauza execuției superficiale a 
teraselor, după un anumit timp se 
produc infiltrații și apa își face loc 
prin tavan în locuințe. Uneori par
chetul este montat pe un strat in
suficient de usca! ori sînt folosite 
lamele cu un grad mare de umi
ditate, ceea ce are drept conse
cință îngustarea acestora și apariția 
de interspații supărătoare. Tot atît 
de neplăcută este și apariția unor 
fisuri în tavanele locuințelor, a- 
tunci cînd împănarea fîșiilor plan- 
șeelor prefabricate nu se face co-

Petre I. GIGEA
Președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular orășenesc 
Craiova

rect la montare. La 8 blocuri din 
Calea București am fost nevoiți să 
deschidem un adevărat șantier 
pentru a remedia defecțiuni foarte 
serioase.

în dorința de a rezolva cit mai 
repede cererile oamenilor muncii 
care solicită locuințe, comisiile 
noastre de recepție preiau noile 
blocuri uneori cu prea multă grabă 
și cu destulă ușurință. Această

practică este dăunătoare și stimu
lează lipsa de răspundere. Părerea 
mea este că ar trebui stabilite 
norme mai precise privind recep
ția locuințelor, norme care să pre
vadă nu numai răspunderea mo
rală, ci și materială atît a comisiei 
de recepție, cit și a constructoru
lui. Altfel, treaba terminată la 
repezeală trebuie refăcută pe chel
tuiala statului. Numai pentru ame
najarea corespunzătoare a Căii Se- 
verinului, de exemplu, incomplet 
realizată inițial, sfatul popular oră
șenesc a investit suplimentar 
350 000 lei, iar pentru unele ame-

(Continuare în pag. a IH-a)

Poartă țărănească (comuna Satu Mare din raionul Odorhei)
Foto : Gh. Vințilă

Intr-o casă de
Iată ce mi-a povestit 

un cunoscut, reîntors din- 
tr-o călătorie :

Intr-o seară am fost in
vitați, cu multă stăruință, 
la un țăran acasă. Voiam 
să-i văd casa cea nouă. 
Vînător pasionat, pe 
drum, omul mi-a pomenit 
de un sos vînătoresc care 
ne așteaptă și de 
bunicel care însă 
vut timp să se 
zească.

Nu fusesem de 
vreme la țară. ' 
ruia în memorie o replică 
nu mai știu de unde și de 

* ' *----- să

un vin 
nu a a- 

limpe-

i multă 
îmi stă-

cînd rămasă : „Am 
plec undeva la țară. Li
niște, totală izolare, 
parte de zgomot, de civili
zație. S-ascult greierii..." 

Citadinul de atunci se 
plictisea. Se voia în altă 
lume, neintrată în zona 
zgomotului civilizat, visa 
țîrîit de greier, scene pa
storale, așa cum cucoa
nele se pozau în ii și ca-

de-

;:.,v.

■i
Foto : R. Costin

Pregătiri pentru

vacanța
De-a lungul a 50 km, litoralul cu

noaște în aceste zile febra pregăti
rilor. Stațiunile Mamaia, Eforie, Te- 
chirghiol, Costinești, Mangalia vor 
oferi vizitatorilor și în sezonul de 
vară al acestui an un șir de noutăți.

Mamaia se extinde spre nord 
printr-un mare complex hotelier cu 
o capacitate de 1 000 de locuri și 
un restaurant de 800 de locuri. Un 
punct de atracție al stațiunii îl vor 
constitui și noile amenajări de pe 
insula Ovidiu. Aici se construiește 
o modernă terasă-restaurant și, în 
apropiere, mai multe colibe de stuf, 
unde se vor servi preparate pescă
rești. în același timp, în holurile 
unora dintre hotelurile de pe litoral 
se înființează baruri de zi.

Dar nu numai Mamaia se înnoieș
te. La Eforie-nord s-a dat în folo
sință un nou hotel cu 300 de locuri, 
la Costinești mai multe căsuțe eta
jate din prefabricate, însumînd 570 
de locuri, precum și un modern 
restaurant.

Alături de noile construcții, și 
vilele vechi din toate stațiunile se 
modernizează. Multe zeci de clădiri 
au fost renovate, iar valoarea mo
bilierului și utilajelor noi cu care 
au fost dotate stațiunile se ridică la 
peste 9 milioane de lei.

Un capitol important este cel al 
transportului în comun. Si în aceas
tă direcție au fost luate măsuri de 
îmbunătățire. Pe traseele litoralului 
vor circula anul acesta cu circa 50 
de autobuze și troleibuze mai multe 
decît anul trecut.

Cîteva informații și pentru auto- 
mobiliști: o dată cu începerea se
zonului va fi dat în folosință pasa
jul de nivel peste calea ferată, si
tuat pe șoseaba Constanta-Manga- 
lia, la intrarea în Eforie-nord. De 
asemenea, prin crearea posibilități
lor de traversare a Dunării între 
Ostrov șl Călărași se va deschide 
un nou drum turistic Constanta — 
București.

Oaspeții vor găsi și noi locuri de 
recreație: complexul turistic cu 
amenajări adecvate serbărilor cîm- 
penești din poiana Fintinița, pădu
rea Murfatlar, restaurantele de la 
punctul turistic Istria, Adam
clisi, Maliuc-Deltă și altele.

Pregătirile sînt în mare măsură a- 
vansate. Se semnalează însă și ră- 
mîneri în urmă la construcția com
plexului cu 1 000 de locuri, la repa
rația capitală a unor hoteluri,

Tov. Constantin Cazacu, directo
rul I.H.R. Mamaia, a făcut cîteva 
observații și propuneri în legătură 
cu îmbunătățirea activității de de
servire în stațiune : să existe o mai 
bună coordonare între I.H.R, și

la țară

la mare
O.N.T., o evidentă clară a sosirii și 
plecării fiecărei serii de turiști ■, să 
se mărească capacitatea centralei 
telefonice, spre a putea face față 
numeroaselor convorbiri teleionice 
interurbane și internaționale; să se 
înființeze stații de taximetre etc.

în ansamblul măsurilor care tre
buie luate în vederea bunei desfă
șurări a activității pe litoral se în
scrie și aprovizionarea cu produse 
industriale și alimentare.

Recent, în cadrul unei consfătuiri 
care a avut loc la Constanta, cu 
participarea reprezentanților comer
țului, industriei etc, s-au ridicat o 
serie de probleme deosebit de im
portante, de rezolvarea cărora de
pinde, în mare măsură, buna deser
vire a oaspeților litoralului. S-au 
făcut numeroase propuneri privind 
lărgirea gamei de servicii, aprovi
zionarea magazinelor, crearea unor 
spații de cazare pentru personalul 
sezonier de deservire, activitatea 
cultural-artistică, asistenta medicală 
etc. Traducerea lor în viață și lichi
darea rămînerilor în urmă privind 
ritmul de execuție a noilor construc
ții, perfectarea încheierii contracte
lor pentru aprovizionarea din vreme 
a rețelei comerciale și de deservire, 
asigurarea transportului în comun, 
organizarea primirii și cazării turiș
tilor — iată numai cîteva dintre 
obiectivele care trebuie să stea în 
atenția instituțiilor centrale și locale.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

A IDEALULUI
COMUNIST

O multitudine de fap
te și caractere, conturate 
deopotrivă în marile bă
tălii ale construcției so
cialismului, oferă croni
carului acestor ani ima
ginea pe cît de diver
sificată pe atît de reve
latoare, a forței pe care 
o conțin — întruchipate 
în oameni, în conștiințe 
— ideile comunismului. 
Idei care stau la baza 
progresului social, a fe
ricirii și prosperității 
poporului.

Ceea ce noi, milioa
nele de oameni ai Re
publicii Socialiste Româ
nia, numim și înțelegem 
prin expresia — deve
nită familiară — partidul 
nostru are echivalențe 
ample și cotidiene în 
ceea ce partidul comu
nist, această înaltă con
știință colectivă a înfăp
tuit și înfăptuiește întru 
libertatea, demnitatea și 
fericirea poporului ro
mân. Are echivalențe în 
simplitatea și dăruirea 
cu care cei mai buni fii ai 
poporului, comuniștii, se 
dedică pretutindeni in
tereselor vitale ale co
lectivității, construcției 
societății socialiste, în
făptuirii — la scara res
ponsabilității fiecăruia — 
a obiectivelor stabilite 
de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român.

O dată asumată, răs
punderea de a te fi în
rolat sub steagul parti
dului comuniștilor, re
levă în om — si
multan cu sentimentul 
apartenenței la forțele 
care determină uriașe 
deveniri în istorie — po
sibilitatea împlinirii ar
monioase a personalită
ții umane, a realizării 
propriului ideal de crea
ție.

Cînd vin către partid, 
oamenii desăvîrșesc o 
legătură născută cu mult 
înainte. Puterea de a- 
tracfie a idealurilor co
munismului, această 
uriașă forță de gravita
ție, unește azi, monolit, 
generațiile patriei socia
liste. în cei 45 de ani 
de glorioasă existență, 
Partidul Comunist Ro
mân și-a făcut un crez 
neștirbit din devota
mentul față de aspira
țiile clasei muncitoare,

față de năzuințele secu
lare ale țărănimii și ale 
intelectualității. Aflîn- 
du-se totdeauna în mie
zul viu al faptelor aces
tui popor, partidul și-a 
trăit și își trăiește vi
branta sa istorie atît în 
marile bătălii de clasă 
ori ale construcției, cît 
și în viața întregii țări, 
pretutindeni unde ală
turi de comuniști se 
dedică edificării socia
lismului 
oameni, 
rească a 
vități în 
ne istorică și socială, o 
întruchipează un deta
șament puternic și o- 
mogen, în care se află 
înrolați peste un milion 
patru sute de mii de 
muncitori, țărani și in
telectuali, floarea cea

mai de preț a poporu
lui de la Dunăre și Car- 
pați. Un milion și pa
tru sute de mii de ca
ractere și biografii, în 
care un mare destin co
lectiv capătă infinite 
semnificații și rezo
nanțe.

Pasul integrării 
rîndurile partidului 
ecou stăruitor în
fieful fiecărui om care-l 
face. Actul adeziunii 
pornește de la o fireas
că aspirație către 
șarea 
mai 
ceea 
dului 
noua
șantiere,

în 
ara 
su-

milioane de 
Avangardă fi- 

acestei colecti- 
plină ascensiu-

ata- 
și mai intimă, și 
deplină, față de 
ce îi e dat indivi- 
să realizeze în 
societate. Pe mari 

în fabrici,

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Apele Argeșului

Ștefan LUCA

o veritabila 
seara aceea

de cum am

triate ca amintire. Vorbea 
despre sat și despre ță
ranul român ca despre o 
altă lume. Satul vegeta, 
la margine de lume, de
parte de civilizație...

Am trăit 
surpriză în 
la Dăbuleni.

Am simtit
intrat în curte că omul era 
mîndru de ceea ce reali
zase Curtea, casa, de
pendințele ar merita o 
descriere amănunțită, cel 
puțin tot atît de amănun
țită cum se face acest 
lucru în povestirile cu 
subiecte inspirate din tre
cut. Nu e nevoie s-o fac. 
Amintesc doar că satul e 
electrificat, că pînă la o- 
mul nostru am venit pe 
trotuar, că am ascultat 
muzică, în jurul unei mese 
aranjate „ca la oraș", ne
lipsind nimic. Avea și o 
improvizație dibace de 
baie și chiuvetă, aragaz, 
fier electric, mobilier da

bună calitate, cărți pe e- 
tajeră.

Atunci, a continuat cu
noscutul meu, m-am hotă- 
rit să reîncep călătoriile 
în sate. Am și făcut-o. în 
satul de care am vorbit, 
una din străzi se mărgi
nea numai de case noi 
din cărămidă. Dar în cîte 
comune nu e așa ? Elec
trificarea se apropie pe 
întreaga țară de procen
tul realizării 
ficarea ține 
magazinele 
complexele 
rești, rețeaua de așeză
minte sanitare se extinde, 
într-una din comunele 
ionului Piatra Neamț, 
rov, am procedat, ca 
mai tipicar funcționar, 
inventarierea unor 
tăți ivite în comună,

tinale, cine- 
și ea pasul, 

universale, 
meșteșugă-

ra-
Gi- 
cel 
la

nou- 
îm-

părțite pe capitole : do
tarea agriculturii, învăță- 
mînt, cultură, sănătate, 
confort. Am găsit (în lama 
1965) în afara tractoare
lor, semănătorilor meca
nice, combinelor și celor
lalte mijloace de muncă 
mecanizată, camioane, 
moară cu ciocane, sepa
rator de lapte, incubatoa
re, toate legate de coope
rativa agricolă de pro
ducție, 4 școli noi, dispen
sar medical, 
culturale, două 
tografe, trei sute 
nați radio și 19 
de televizor, un 
mixt și un complex de de
servire, formații sportive, 
foarte multe biciclete și 
motociclete. Si o replică, 
alta, cu totul alta, o repli
că a replicii anterioare :

— Ne apropiem 
tat de oraș.

★
Prietenul meu are 

tate. Procesul de

piere a satului de 
căci asistăm la un 
proces de aiirmare 
cestei evoluții, este
din cele mai complexe 
din societatea româneas
că contemporană. Une-

oraș, 
real 

a a- 
unul

(Continuare 
în pag. a II-a)

Comitetul de Stat al Apelor, îm
preună cu reprezentanți ai unor mi
nistere, ai Sfatului popular al ora
șului București și ai Sfatului popular 
al regiunii Argeș, au analizat posibi
litățile de alimentare cu apă a o- 
biectivelor industriale noi) amplasa
te în bazinul rîului Argeș, precum și 
măsurile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
apei potabile cu care este aprovi
zionată Capitala. Despre acțiunile 
ce vor fi întreprinse ne-a infor
mat Ing. Vidor Gheorghiu, inspec
tor general adjunct în Comitetul de 
Sfat al Apelor :

— După cum se știe, Argeșul este 
principala sursă de alimentare cu 
apă potabilă 
industriale a 
regularizarea 
jării marelui 
hidrocentralei 
ghiu-Dej", s-a creat șl posibilitatea 
pentru mai buna aprovizionare cu 
apă a orașelor, a industriilor, a a- 
griculturii. Dar, o dată cu dezvol
tarea industriei se impune, ca o 
problemă foarte Importantă, luarea 
de măsuri pentru stăvilirea fenome
nului de impurificare a apelor și de 
reducere treptată a stării de mur
dărie.

a Capitalei și a zonei 
orașului Pitești. Prin 
lui, în urma amena- 
lac de acumulare al 

„Gheorghe Gheor-

4 cămine 
cinema- 

de abo- 
posesori 
magazin

trep-

drep- 
apro-

TELEGRAMĂ
Tovarășului KNUD JESPERSEN

Președinte al Partidului Comunist din Danemarca
COPENHAGA

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
Comitetul Centra) al Partidului Comunist Român vă feli
cită din toată inima și vă urează noi succese în activitatea 
pe care o desfășurat! în fruntea Partidului Comunist din 
Danemarca pentru democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

S-a stabilit, printre altele, ca Sfa
tul popular al regiunii Argeș, îm
preună cu constructorul și proiec
tantul stației de epurare a apelor 
de la Pitești — ce urma să intre în 
funcțiune în anul trecut — să efec
tueze completările necesare stației, 
astfel încîf treapta de epurare care 
oprește impuritățile anorganice în 
suspensie, așa-numita treaptă me
canică a instalației, să intre în func
țiune pînă la 30 iunie 1966. în ve
derea reducerii conținutului de ma
terii organice, urmează ca pînă la 
sfîrșitul anului viitor să se execute 
și să se pună în funcțiune treapta 
biologică de epurare a stației, care 
va trata și apele principalelor uni
tăți industriale.

Ministerul Economiei Forestiere 
va efectua la C.I.L.-Piteșfi cercetă
rile privind eficiența folosirii unor 
filtre speciale și a unor tratări chi
mice a apelor.

Sarcini speciale sînt prevăzute 
pentru schelele petroliere din bazi
nul rîului Argeș care au în primul 
rînd în vedere buna gospodărire 
a teritoriilor, pentru înlăturarea ori
căror posibilități de antrenare a 
produselor petroliere în rîuri. în 
mod eșalonat, pînă la toamna anu
lui viitor, la schelele petroliere Ciu- 
reșfi, Moșoaia, Cobia șl Tîrgovișfe 
se vor realiza stafii de epurare a 
apelor reziduale și de injecție în 
strat a apelor sărate. Sarcini impor
tante pentru prevenirea impurifică- 
rii apelor au fost stabilite și pentru 
alte unități industriale, ca, de exem
plu, Fabrica de conserve Băiculești, 
întreprinderea „Textilă", Fabrica de 
negru de fum din Pitești ș.a.

Obținerea unor rezultate eficiente 
în îmbunătățirea calității apei rîului 
Argeș este condiționată, în atară de 
măsurile de echipare a întreprin
derilor sau a orașelor cu instalații 
proprii de epurare, de asigurarea 
— ca sarcină permanentă — a unei 
bune exploatări a acestor Instalații.
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IMPLICAȚIILE
UNEI DEMISII

După retragerea din 
guvern a vicepreședin
telui Tsirimokos și a 
ministrului prevederi
lor sociale, Galinos, 
Consiliul de miniștri 
ai Greciei s-a întrunit 
ieri după-amiază pen
tru a examina situația.

O

S.U.A. au răspuns 
la memorandumul
Franței

D

VIETNAMUL DE SUD



PAGINA 2 SCÎNTEIA

VIAȚA ENERGII
DE

PARTID ÎNJUMĂTĂȚITE
1

O sumară investigare în comuna 
Șoroștin, raionul Mediaș, despre lo
cul țărăncii cooperatoare în viața 
socială.

„Femeile din cooperativa noas
tră ? Nu știu cine le întrece de 
vrednice și pricepute ce sînt. Anul 
trecut , multe dintre ele au avut 
sute de zile-muncă. Și, ce produc
ții ? !.-.. Bărbații-s în minoritate". 
(Nicolae Belașcu, secretarul organi
zației de bază din cooperativă).

besc și:hotărăsc ei și în numele 
nostru". (Letiția Prișcă, coopera- . 
toare).

„Cîteodată parcă-mi vine să duc 
furca și războiul de țesut în pod 
lîngă opaiț. Prea spun bărbații că • 
doar de țesut, de cratiță. și de cres
cut copiii am fi buhe". (B. E., coo
peratoare). . •

mai veche istoria asta. Zic

„Se spune că noi, femeile, nu 
prea luăm parte la adunările gene
rale ale cooperativei. Așa este. E 
ceva
soții noștri că ce rost are ca din 
aceeași familie să fie la adunare 
doi oameni. Se duc ei, bărbații, iar 
noi să nu le purtăm grijă, că vor-

„Organizăția de bază din coope
rativă a primit în ultimii patru ani 
32 de tovarăși, țărani cooperatori : 
din cei mai. destoinici. Pare însă 
curios că printre aceștia, se află o 
singură femeie". (Din ziarul regio
nal „Drum' nou“-Brașov).

...Așâdar,pe de o parte, cuvinte 
binemeritate de apreciere pentru ■ 
vrednicia, inițiativa, spiritul gos-

podăresc ah țărănoilor cooperatoare 
din Șoroștin iar, pe de altă parte, ■ 
lucruri cu totul discordante, ieșite 
din comun, care țin de o menta
litate învechită. Socotite „de prisos" 
la adunările generale ale coopera
torilor, (ne spunea tovarășul Iosif 
Cop, secretarul comitetului comu
nal de partid că „dacă ar participa 
și femeile la adunarea generală a 
cooperatorilor, bărbații n-ar mai 
avea loc și ar rămîne pe dinafară 
pentru că sala de ședințe este nein- 
căpătoare") țărăncile sînt lipsite de 
posibilitatea de a lua parte la dez
baterea și soluționarea treburilor 
obștești, a principalelor probleme 
de care depinde progresul coopera
tivei. Nu înseamnă oare aceasta o 
încălcare gravă a cerințelor demo-

Puterea

de atracție

a idealului

comunist
(Urmare din pag. I)

tn institute de cercetării în satele 
cooperatiste, cei mai harnici și' rnai 
falentați, cei mai înzestrați Cu nă
zuința de a duce mereu înainte viața 
colectivului, realizările acestuia în 
muncă, alcătuiesc pretutindeni nuclee 
de comuniști, adevărate celule vii ale 
unui partid încercat și unitar care, 
reunind de ani de zile cele mai en
tuziaste spirite ale națiunii socialiste, 
trăiește în însăși viața poporului, se 
sfătuiește continuu cu masele de oa
meni ai muncii, unește toate energiile 
patriei într-un singur flux al creației. 
Intrarea în partid are întotdeauna, aș 
zice, valoarea conectării propriei 
biografii și capacități la un puternic 
sistem național de energii. Ți. se re
levă atunci încrederea tovarășilor tăi, 
aprecierea
experiență o acordă faptelor vieții 
tale. Actul 
în partid, 
dar nu pe nepregătite, într-un vibrant
circuit de umanitate și aspirații. Tra
dițiile steagului sub care te situezi 
nu sînt niște medalii 
acordate 
cer duse 
continuu 
munist.

pe care comuniști cu

de înaltă cinstire, primirea 
te situează dintr-o dată,

strălucitoare, 
oricum. Sînt tradiții care se 

mai 
cu

departe, îmbogăfite 
aportul fiecărui nou co

st
rîndurile comuniștilor, tt- 

deopotrivă cu omul 
socialismului i-au

Infrînd în 
nărui ufecist, 
vîrstnic căruia anii 
luminat propriul drum în marea deve
nire a țării, împlinește nu numai un 
act de solidaritate umană și socială. 
Venind în partid, omul se gîndește că 
astfel își poate dărui mai deplin spi
ritul scrutător, puterea de muncă sau 
de creație ridicării României socialiste 
între țările cu o economie și o cul
tură avansate. Făcînd acest pas, omul 
capătă noi sarcini, noi obligații. Ve
nind în partid, el are conștiința răs
punderilor pe care și le asumă. De la 
fine se va cere mai mult decît de la 
ceilalți. O viață demnă, lipsită de 
compromisuri și ezitări. De la fine, vor 
aștepta soluții, clarificări. Iar acestea 
nu ar avea valoarea scontată fără o 
autoexigență continuă, fără neîmpăca- 
rea în fața lipsurilor, a greutăților. Ve
nind în partid, renunți implicit la 
viața călduță într-un colț tihnit. Cu
vintele tale se așteaptă a fi un fel de 
coloană vertebrală în problemele care 
preocupă colectivitatea căreia îi apar- 
ții. Faci astfel să trăiască și să acțio
neze — prinfr-un singur om 
șă rațiune colectivă a 
partid.

Pasul intrării în partid e 
dăruirii. Al hotărîrii de a-fi închina 
toate puterile cu modestie și devota
ment, fericirii și viitorului poporului 
din care faci parte. împlinind acest 
pas ai sentimentul continuității cu 
iot ce a avut mai demn, mai dîrz, 
mai nobil acest popor. în cele mai 
diverse sectoare de producție, în 
științe, în agricultură, în învățămînt, 
arfe, sute de mii de fii ai partidului 
comunist se dăruie creației socialiste, 
viitorului luminos al patriei, sporind 
neîntrerupt, umăr la umăr, cu toți fiii 
țării, valorile materiale și spirituale 
ale României. Infinite, mereu îmbo
gățite, constelații de fapte, caractere 
și biografii — a căror coordonată 
majoră o constituie apartenența la 
pșșrtid, confSJă prezentului socialist al 
patriei un dinamism, o putere de rea
lizare neîntîlnită pînă acum în istoria 
acestor pămînturi.

— o uria- 
înlregului

ȘTAMPILA
FATALĂ

O.N.T. emite bilete 
de călătorie numai 
celor care merg în 
excursie, într-o stați
une de odihnă sau 
tratament. Este de 
neînțeles de ce, cînd 
te întorci din excursie 
și călătoria n-ai în
trerupt-o nicăieri, ti 
se mai cere viza ca
banei în care ai stat. 
E vorba de o forma
litate inutilă, absur
dă. Și totuși, lipsa a- 
cestei vize a făcut 
din oameni onești, co- 
recți, niște infractori 
în toată puterea cu- 
vîntului. Cum anume, 
relatează într-o scri
soare inginerul I. 
MAILAT :

„Sîntem un grup de 
opt tineri de la IPRO- 
MET, filiala Hune
doara. Pe neaștep
tate, am intrat în în
curcături din care 
n-am reușit încă să 
ieșim. Iată ce ni s-a 
întîmplat. Ne-am în
scris la O.N.T. „Car- 
pați', filiala Hune
doara, pentru a petre
ce revelionul 
na Rusu din 
Paring. Am
costul integral al ex
cursiei (222 lei de 
persoană) și am pri
mit bilete speciale 
de călătorie pe C.F.R. 
Necazul a început în 
tren, cînd ne înapo
iam de la Petroșeni 
la Hunedoara. Pentru 
că biletele noastre 
de călătorie nu pur
tau viza cabanei, un 
controlor ne-a înche
iat procese verbale 
de contravenție. Au 
urmat amenzi, jude
căți care ne-au cos-

la caba- 
masivul 
achitat

tat bani, nervi și vre
me. Pentru ce ?"

în adevăr, despre 
ce contravenție poa
te fi vorba, cînd oa
menii au achitat in
tegral costul trans
portului pe C.F.R. ? 
„Inculpații" au spe
rat, pe bună drepta
te, că măsurii arbi
trare luate de contro
lor nu i se va da curs 
și greșeala va fi în
dreptată de Direcția 
regională C.F.R. Ti
mișoara. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît 
cei opt au procurat 
între timp de la ca
bană și adeverințe că 
au stat acolo de re
velion. Nu le-a luat 
nimeni în seamă. So
mațiile au început să 
sosească. Procesele- 
verbale au fost 
cheiate pentru 
două persoane, 
mînd ca fiecare 
reche să plătească o 
amendă de circa 200 
lei plus 158 lei dau
ne, precum și speze 
poștale de 5,30 pînă 
la 53 de lei. (Cum se 
explică aceste dife
rențe tocmai la speze 
poștale ?)

Cazul a ajuns în 
fața justiției. Acolo 
-lucrurile s-au încîlcit 
și mai rău. Și, 
mea I La 
orașului 
judecate 
diferite, 
înaintate 
cauză pentru 
rea amenzii 
soluționate 
Pentru aceeași 
pă", comisă în ace
lași timp, într-o situ
ație absolut identică, 
lui Emil Lovrin 1 se 
respinge acțiunea ca

Silviei 
admite 
Feraru 

cel

nefondată, 
Mailat i se 
parțial, Ilenei 
i se admite, iar
de al patrulea proces 
încă n-a avut loc. 
S-a făcut atîta tără
boi, s-au irosit atîta 
timp, atîta energie I 

Balanța justiției s-a 
înclinat de data a- 
ceasta de partea u- 
nor funcționari lipsiți 
de răspundere și de 
logică. Pentru o vină 
pe care n-o poți în
cadra în nici un pa
ragraf de lege s-au 
dat sentințe diferite. 
Dura lex sed lex 1 Ce 
păcat că birocratis
mul nu 
printre
pedepsite de lege...

figurează 
infracțiunile

©rației cooperatiste, a prevederilor 
statutare ?

Să adăugăm că, deși femeile re
prezintă peste 60 la sută din numă
rul cooperatorilor, nici una nu este 
șefă de brigadă sau de echipă, iar 
printre cei 13 membri ai consiliului 
de conducere al cooperativei este o 
singură cooperatoare.

Dar să revenim la observația cri
tică privind primirea în partid a 
femeilor din comuna Șoroștin.

Cum este folosit un asemenea 
mijloc încercat de educare comu
nistă ca activul fără de partid ? 
Din activul fără de partid fac par
te... 6 femei. Nici una dintre ele 
n-a urmat vreun cerc al învăță- 
mîntului, n-a fost invitată la vreo 
adunare generală a organizației 
de bază. Letiția Prișcă, de pildă, 
face parte de doi ani ca de altfel 
toate celelalte cinci femei din acti
vul fără de partid fără ca în a- 
cest timp să fi participat cît de 
cît la viața organizației.

Cooperativa agricolă de produc
ție din Șoroștin este cotată printre 
cooperativele care obțin rezultate 
meritorii în raionul Mediaș. Neîn
doielnic, rezultatele ar putea fi 
mult mai bune dacă anumite ră
bufniri ale unei mentalități înve
chite n-ar stînjeni larga desfășurare 
a energiei, priceperii și spiritului 
de inițiativă al femeilor. Pe drept 
cuvînt, observa învățătoarea Gale- 
ni Haba, secretara organizației de 
bază de la școală : „Mentalitățile, 
prejudecățile nu se șterg cu bu
retele, cît ai bate din palme. Mun
ca politică de masă stăruitoare, 
chibzuit orientată, are aici cuvîntul 
hotărîtor. Cercurile de citit, șezăto- 
rile pentru femei la căminul cultu
ral, vizitele brigăzilor științifice, 
manifestările artistice, conferințele 
nu sînt noutăți în alte locuri. La 
noi însă, poate pentru că sîntem 
mai Ia periferia raionului, repre
zintă încă o raritate. Sînt mulți 
factori care trebuie să-și dea mîna 
pentru a urni din loc acest car cu 
roțile înțepenite".

Observații întemeiate. în cuvin
tele învățătoarei se întrevăd lu
cruri care-și așteaptă rezolvarea. 
Formele muncii politice, de educa- 

| ție despre care ea amintea trebuie 
să-și găsească eficiența în atrage
rea femeilor spre o participare ac- 

| tivă la rezolvarea treburilor ob
ștești. Dacă adunarea generală a 
comuniștilor va discuta pe îndelete 
aceste aspecte căutînd să vadă ce 
este de făcut, ce ține în loc lucru
rile, nu se poate să nu se găseas
că o cale, calea cea mai potrivită, 
pentru a îndrepta pe făgașul dorit 
activitatea întregii colectivități; a 
descătușa energiile aflate încă în 
„conservare" ale atîtor femei. Co- 

I muna are oameni vrednici, pri- 
cepuți gospodari. A aduce femeia 
Ia locul meritat, a o înconjura cu 
prețuirea cuvenită nu numai pen- 

I tru că este mamă, soție, desțoinică 
țărancă nu poate decît să sporeas
că prestigiul comunei, al coopera
tivei, spre mîndria tuturora.

Intrucît cele relatate din Șoroș
tin nu sînt un cap singular este 
de așteptat ca organizațiile de 
bază din cooperativele raionu
lui să acționeze cu energie pentru 
ca nu „furca și războiul de țesut să 
fie urcate în pod", ci concepțiile 
învechite, mentalitățile patriarha
le. Cu atît mai mult cu cît nu este 
vorba de o sarcină simplă și ușoară 
se cere un sprijin mai eficient din 
partea comitetului raional de 

| partid, a activiștilor săi.

Constantin MORARU

n ultima vre
me, presa scrie 
mult mai des 
decît înainte 
despre „cele 
trei opturi".

Văd în aceasta un semn 
îmbucurător al preocupă
rii publice pentru armonia 
vieții omului, pentru echi
librul ei.

în împărțirea timpului 
în cicluri de cîte 8 ore oa
menii văd mai mult o o- 
rientare de principiu de
cît o împărțire matema
tică a timpului, cu valoa
re practică. Simetria a- 
cestei distribuții, aș zice 
cantitative, variază atît 
sub raport social, cît și 
individual. în adevăr, sînt 
împrejurări cînd oamenii 
nu stau să-și drămuiască 
orele. Sînt activiști de 
partid și de stat, cărturari 
care muncesc din pasiune 
zece, douăsprezece ore 
pe zi și chiar mai mult. 
Newton nu mărturisea că 
descoperise legea gravi
tății „gîndindu-se în per
manență" la această pro
blemă ?

Dăm, prin urmare, for
mulei 8-3-8 mai mult o 
semnificație de orientare 
generală, decît de rigoa
re cronometrică. Totuși, 
„tehnicitatea" formulei a- 
rată că, alături de orien
tarea generală, este vor
ba aici și de o dorință 
practică, de respectare și 
realizare a unui regim de 
viață social și individual 
care să dea satisfacție și 
nevoilor societății și per
sonalității omului — de 
la actul atît de pasiv al 
somnului regenerator, 
pînă la scînteierea cea 
mai nobilă a creației.

eea ce aș vrea 
să subliniez a- 
ici, ca literat și 
psihiatru, este 
un fapt elemen

tîkon — o afirmă, subli- 
niindu-i însemnătatea, 
Aristot — dar este și o 
ființă care trăiește cu 
sine însuși. Are, prin ur
mare, o îndoită proiecție 
spirituală : către lumea 
socială, către propria 
persoană. Prima că
lăuzire conduce la coo
perare și participare la 
eforturile societății spre 
progres, a doua asigură 
dezvoltarea personalită
ții. Omul are o îndoită da
torie morală, față de cei
lalți și față de sine.

distincție între 
personalitatea 
socială, cu pro
iecție în afară 
și de contact 
cu ceilalți oa

meni, și personalitatea 
de adîncime, cu răs- 
frîngeri înlăuntru, nu se 
poate face ; cele două 
fețe ale ființei noastre se 
completează reciproc și 
nu se pot disocia. în fapt, 
omul nu are decît o sin-

un randament social sa
tisfăcător.

Traducînd aceste prin
cipii la amănuntele pro
zaice ale vieții de fieca
re zi, sînt nevoit, din 
cauza spațiului, să mă 
rezum la cîteva exemple 
bine cunoscute, care însă 
— tocmai pentru că sînt 
cunoscute — au valoare 
de argument imediat.

Voi remarca, în ceea 
ce privește sănătatea 
corpului, că observația 
medicală curentă arată 
un fapt aproape general: 
o seamă de oameni își 
ruinează sănătatea înain
te de vreme, prin lipsă de 
viață igienică, sau prin 
viață dezordonată, prin 
excese alimentare și, mai 
ales, prin diverse intoxi
cații.

O primă concluzie : ne
cesitatea unei raționali
zări a existenței corpora
le, nevoia de a introduce 
în viață ordinea și rațiu
nea. Principiul este vala-

Omul-
ființă

partimentele vieții omu
lui, literatura noastră con
temporană e încă săracă. 
In calitate de om mai în 
vîrstă, aș arninfi însă 
cartea anonimă, scrisă 
probabil de un medic ro
mân, intitulată Puțină lo
gică în viață. Nu am mai 
recitit-o de aproape cinci
zeci de ani. Aș putea să 
citez totuși o bună parte 
din capitolele acestei 
cărți în care se dădeau 
sfaturi pentru o existență 
sănătoasă, îndemnînd pe 
cititor să-și corecteze fe- 
,lul de trai, după precep
te igienice și raționale. 
Aș putea adăuga, în ceea 
ce privește organizarea 
muncii intelectuale și să
nătatea gîndirii, cartea lui 
Jules Payot, Educația vo
inței, iar pe plan moral 
cărțile lui Smiles sau Fo
erster, asupra caracteru
lui. Fiecare din aceste 
cărți au reprezentat pen
tru adolescentul ce eram 
cu atîți ani în urmă în
demnuri care mi-au călă
uzit întreaga existență. 
Unele, citite azi, pun un 
accent prea mare pe in
divid și prea mic pe so
cial ; ele sînt totuși stimu
latoare, cuprind exemple 
frumoase de exploratori, 
inventatori, oameni care 
au știut să se dezvolte 
armonios și rodnic.

Acum doi sau trei ani, 
mă pregăteam să ofer 
Editurii Medicale, alături 
de o lucrare de populari-, 
zare medicală, Alcoolis
mul, care a și apărut, o 
carte expunînd principiile 
călăuzitoare ale unei Hi- 
giene mentale, în care 
îmi propuneam dezvolta
rea tuturor acestor pro
bleme. Nădăjduiesc că 
un confrate mai tînăr va 
face editurii o propunere 
asemănătoare. Cred că 
o atare lucrare este de 
actualitate permanentă. 
Din păcate însă, cărți de 
acest fel au fost socotite 
uneori nefolositoare sau 
neinteresante ; . avem o 
mie de cărți despre o mie 
de meserii, dar meseria 
de a gîndi, căile de a ne 
disciplina voința, de a 
obține un randament in
telectual mai înalt ju 
fost nesocotite de ed .ai.

echilibratătar, care trebuie scris ne
gru pe alb: nici cele mai 
favorabile condiții sociale 
nu pot duce automat la o 
îmbinare armonioasă a 
celor trei opturi, nu pot 
scuti omul de răspunde
re personală. E nevoie 
aici și de un element su
biectiv, individual, pe 
care nu ezit să-1 numesc, 
cu un cuvînt poate anti
patic pentru unii, pro
gram. Ce înseamnă pen
tru mine program ?

în orice caz, nu necesi
tatea ca individul să stea 
cu ceasul în mînă, ca un 
maniac, spunînd „acum 
respir, acum am cinci mi
nute pentru a gîndi cu
tare problemă" sau — ca 
să fiu și mai precis —nu 
necesitatea de a stabili 
pentru toți același tip 
de program. Asta în
seamnă hotărirea de a 
lucra cu tine însuți, de a 
te disciplina.

Pornesc de la un exem
plu elementar. Omul, ple- 
cînd la lucru sau venind, 
dimineața sau seara, 
poate face cîteva minute 
de gimnastică. Cîtă, cît 
de stăruitoare sau deloc 
— toate astea depind de 
pretențiile individului față 
de el însuși.. Nimeni, de 
obicei, nu-iva „trasa sar
cini" într-o ședință în 
această direcție, nici o 
soție și nici un medic nu 
vor putea ține loc de pre
tențiile pe care Ie are o- 
mul față de el însuși.

De aceste pretenții de
pinde în bună măsură 
ceea ce pun la dispoziția 
societății. Dacă am grijă 
să fiu odihnit, neintoxicat 
cu tutun și alcool în can
tități masive, dacă am 
față de mine pretenții cul
turale ș.a.m.d. opiul de 
muncă va fi mai rodnic.

Totodată uniformizarea 
timpului meu liber, sau 
irosirea lui tocește perso
nalitatea, strică ceea ce 
aș numi echilibrul dina
mic al celor trei opturi. 
Omul este, desigur, o fiin
ță socială, un Zoon poli-
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gură personalitate, care 
are totuși două versante.

Articularea între cele 
două înfățișări o văd în 
disciplina interioară, în 
seriozitatea cu care omul 
trebuie să înțeleagă via
ța, în convingerea sa a- 
dîncă în adevărul acestui 
principiu : perfecționîn-
du-se pe sine, omul își 
îmbunătățește calitatea 
participării sale la viața 
socială.

Există aci o condițio
nare reciprocă, a cărei 
însemnătate pare a fi fost 
socotită de însemnătate 
secundară multă vreme : 
roadele activității noas
tre sociale sînt cu atît 
mai bogate, cu cit înțe
legem să ne dezvoltăm 
cit mai desăvirșit, pe noi 
înșine. Și invers, lucru 
bine știut, în focul activi
tății sociale căpătăm baza 
pentru dezvoltarea noa
stră ca inși, oameni ai 
unei societăți evoluate.

Rezumînd, am putea 
spune : condiția esenția
lă a unei personalități 
complete și echilibrate, 
în măsură de a desfășura 
o activitate socială cu e- 
ficiență maximă, este 
existența unui spirit cri
tic de orientare în toate 
sectoarele și nivelurile de 
viață, așadar în ceea ce 
privește viața umană pe 
plan corporal, mental și 
etic. Numai acest echili
bru al personalității va 
putea întreține, după ex
periența noastră de me
dic psihiatru, un contact 
social corect, chezășuind

bil și pentru existența 
noastră intelectuală și eti
că : disciplina mentală, 
supravegherea de sine, 
rigoarea judecății, limpe
zimea raționamentului, 
fermitatea convingerilor 
etice. Se poate ajunge 
astfel la o viață lăuntri
că de echilibru și sănă
tate a gîndirii și călăuzi
rii morale, singurele che
zășii ale unei , integrări 
corecte în viața socială.

Aceasta însă e o condi
ție. Prin urmare, una din 
condiții, la care aș adă
uga, alături de orientări 
și atitudini mentale de 
ordin politic, social și 
profesional, obligația 
pentru individ de a-și 
dezvolta o seamă de ca
lități de delicatețe interi
oară, de cuviință, de res
pect pentru altul, de com
portare după un cod al 
bunelor deprinderi socia
le, caracteristice fiecărui 
om civilizat. Sînt, toate 
acestea disciplinări ale 
purtării individuale, ade
vărate îndreptaruri care 
au o semnificație socială 
de conviețuire armonioa
să cu oamenii, dar și un 
tîlc moral, de expresie a 
unei subtilități de gîndi- 
re și simțire a fiecărui 
om.

edactorul care 
îmi solicita a- 
cest articol mă 
întreba dacă 
nu putem trimi
te tineretul

spre unele lucrări utile. 
Din păcate, în aceas
tă direcție, a echili
brului practic între com-

ocietatea so
cialistă care 
pune accentul, 
în același timp, 
pe progresul 
social și pe de-

săvîrșirea personalității 
umane, promovînd li
berarea omului de pre
judecăți, de resturi de 
simțire și gîndire primiti
vă, și care dezvoltă . în 
om tot ce este înalt,, ade
vărat și autentic, încu
rajează acest efort de a- 
dîncire, de dezvoltare și 
rafinare interioară a omu
lui, are o nevoie majoră 
de tratarea acestor pro
bleme și de crearea unui 
climat priincios unor atari 
preocupări. Alături de 
mijloacele nenumărate pe 
care societatea socialistă 
Ie pune la îndemîna oa
menilor pentru a-și desu- 
vîrși cultura intelectuală, 
alături de mijloacele ma
teriale pe care i le oferă, 
în vederea unei existențe 
cît mai satisfăcătoare pe 
plan concret, credem că 
dezvoltarea unui climat 
de încurajare a relațiilor 
de politețe dintre oameni 
și acest accent pus pe 
dezvoltarea existenței 
personale a omului face 
parte din însăși structura 
de viață a societății so
cialiste. Iată de ce o tri
bună permanent oferită în 
presă pentru discutarea 
unor atari probleme, și' 
pe care aci nu am putut 
decît șă le enunțăm, este 
binevenită. Inițiativa re
prezintă un semn al vre
murilor noastre.

cei în 
anula- 

au fost 
diferit.

„cul-

Margareta POPA

cul-
Tribunalul 

Hunedoara, 
în ședințe 
contestațiile 
de
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de la tară
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ASISTENȚA SANITARA
ÎN MEDIUL RURAL

Anul acesta în mediul rural vor lua 
ființă noi circumscripții sanitare și se 
va extinde rețeaua de farmacii. In ca
drul programului de imunizare activă 
a populației va continua acțiunea de 
primă vaccinare și efectuarea sistema
tică de revaccinări, îndeosebi în preve
nirea tetanosului, a cărui morbiditate 
a scăzut de la 4,6 la suta de mii de lo
cuitori în 1960 la 0,05 în anul trecut.

In prezent, în mediul rural funcțio
nează peste 8 700 spitale, policlinici, sta
ționare, dispensare, case de naștere și 
circumscripții sanitare, care sînt deser
vite de circa 40 000 de medici și cadre 
sanitare cu pregătire medie. Datorită 
continuei îmbunătățiri a asistenței sa
nitare acordate populației, în ultimii 
zece ani mortalitatea generală înregis
trată la sate a scăzut cu peste 32 la 
sută, iar cea infantilă cu peste 45 la 
sută.

(Agerpres) In studioul de înregistrări al Institutului de etnografie 
și folclor

Foto : A. Cartojan

le modificări în sen
sul apropierii de „ur
ban’ sînt imperceptibile, 
ținînd de interior, de casă 
și de obiceiuri,, de fami
liarizare treptată cu noul 
mod de viață. Am între
bat o dată, într-o casă, 
unde era locul lămpii. O- 
mul s-a gîndit cîteva mo
mente, răspunzîndu-mi' că 
în casa veche lampa a- 
vea două locuri fixate. 
Cînd cinau o atîrnau de-o 
sîrmă, la mijloc. Uitase și 
a trebuit să-și aducă a- 
minte. într-un rînd, la 
Poiana-Mare, am dat de 
„țest" între alte vechituri 
pe care gospodarul nu se 
îndura să le arunce, dar 
nici nu le mai întrebuința.

Sînt însă categorii de 
modificări ușor de detec
tat. O parte țin de mun
ca omului, de înfățișarea 
generală a satului. Un te
ren irigat, un lac de acu
mulare, o livadă răsărită 
pe o pantă aridă de deal, 
un complex zootehnic 
schimbă structural înfăți

șarea locului și surprin
de. Aceste lucrări se fac 
din ce în ce mai judicios, 
căutîndu-se amplasamen
te potrivite, eficiente, eco
nomicoase.

însă apropierea de o- 
raș, procesul integrării sa
tului românesc în perime
trul civilizației și culturii 
se descifrează cu și mai 
mare ușurință în însăși 
viața satului Masiva con
strucție de locuințe soli
cită o reorganizare a ve
trei satului, adoptarea u- 
nui sistem edilitar Orien
tarea spre înlesnirea ex
tinderii rețelei electrice, 
spre posibila canalizare 
și introducere de conducte 
de apă, dar, mai ales, 
spre integrarea cît mai fi
rească în specificul arhi
tectonic a edificiilor de 
interes obștesc, dă la 
iveală probleme tot mai 
complexe Ce se potri
vește într-o așezare de 
șes poate deveni strident 
în Maramureș sau Mus
cel Cred că acele cîteva 
tipuri de cămine culturale 
recomandate înainte vre
me nu sînt o rezolvare

fericită. Așa cum nu cred 
că o școală sau un spital, 
un magazin universal sau 
un sediu de sfat, fie chiar 
etajate, nu pot fi adaptate 
stilului local, neștirbin- 
du-se cu nimic prin a- 
ceastă adaptare, din în
deplinirea misiunii pen
tru care au fost clădite. 
E o chestiune de suplețe 
și de puțină bătaie de 
cap. Pentru un arhitect 
poate deveni seducă
toare.

Satul românesc n-a fost 
niciodată lipsit de far
mec pitoresc. în izola
rea lui, țăranul crea 
frumosul pretutindeni un- 
de-i era la îndemînă. O 
poartă, un cerdac, un a- 
coperiș lemn și lut se mo
delau ca de la sine în 
mîinile lui îndemînatice. 
Sînt autentice valori de 
artă. Chiar și numai o 
vizită la Muzeul Satului 
ne convinge Ar fi pă
cat să se piardă astfel de 
valori. Păstrarea lor în 
procesul de sistematizare 
a satelor este un impera
tiv, dăruind stil, originali
tate, fiind cea mai fericit 
aleasă cale împotriva șa

blonului, a locului comun, 
a seriei lipsite de perso
nalitate

Am fost într-o casă de 
țară, ca atîtea altele, clă
dită din cărămidă, lumi
noasă, îndestulată, într-un 
sat de lîngă Punăre, la 
rîndul lui intrat într-un 
complex proces de evolu
ție spre nivelul așezărilor 
urbane Am ocolit pe cît 
am putut superlativele, 
deși, de multe ori, am trăit 
momente caie-1 cereau.

I s-au creat, în anii 
noștri, satului perspective 
nebănuite de reîntinerire, 
proces cu rezonanțe de 
mare profunzime Străve
chea îndeletnicire a lu
crării pămîntului s-a di
versificat. solicitînd pro
fesionalizare exigențele 
culturale și materiale ale 
satului au crescut, fiind 
în esența lor generate de 
un nou mod de a gîndi și 
trăi Apropierea de oraș 
nu se reduce la aspectele 
edilitare, ci la tot ceea ce 
valorile culturii, confortul 
material îi poate aduce, 
tot ceea ce-i poate sluji 
ca să-și îmbogățească în- 
tr-adevăr viața.
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CUM POATE CREȘTE 
EFICIENTA INVESTIȚIILOR

SCRISORI DIN 
GOSPODĂRIILE
AGRICOLE

DE STAT

pentru dezvoltarea bazei teh-în fiecare an, statul alocă 
nico-materiale a gospodăriilor de stat importante fonduri de 
investiții. Folosirea acestora cu chibzuință pentru a se rea
liza o eficiență economică ridicată, punerea la timp în func
țiune a obiectivelor prevăzute este o sarcină de mare în
semnătate a lucrătorilor din acest sector. Ce trebuie între
prins pentru sporirea eficienței investițiilor ? La această în
trebare răspund cîțiva directori de trusturi Gostat :

Ar fi util ca proiectanții, cons
tructorii și beneficiarii să analizeze 
la fața locului deficiențele semna
late. să stabilească precis măsu
rile pentru înlăturarea neajunsuri
lor constatate.

Grigore CHIȘLEANU
Trustul București

Vreau să mă refer, fn primul 
rînd, la rezultatele concentrării 
producției în unități specializate. 
Această acțiune permite folosirea 
cu eficiență economică sporită a 

investițiilor, 
și din expe- 

de stat din 
lîngă faptul

fondurilor destinate 
lucru ce a rezultat 
riența gospodăriilor 
trustul București. Pe 
că, în ultimii ani, fondurile fixe au 
crescut cu 420 la sută, specializa
rea a permis creșterea producției 
raportate la 1 000 lei fonduri fixe.

Sînt cunoscute deficiențele din 
trecut, cînd amplasarea construc
țiilor zootehnice se făcea la în
tâmplare, în multe gospodării și 
secții. Acum, o dată cu concen
trarea producției în unități spe
cializate se impune revizuirea 
unor construcții executate cu 
7—8 ani în urmă pentru a putea 
fi folosite economic. Au fost și ca
zuri cînd s-au înălțat construcții 
zootehnice, deși nu era asigurată 
apa, în timp ce în alte locuri exis
tau castele de apă în care s-au 
investit mulți bani fără ca să exis
te sector zootehnic dezvoltat.

Concentrarea producției fără să 
se s fydieze și efectele economice 
poat f duce la rezultate contrare 
celor scontate. Cu cîțiva ani în 
urmă, obținerea răsadurilor de le
gume se făcea în 27 de unități. 
Producerea acestora a fost concen
trată în 7 gospodării. Dar răsadul 
este mai scump și calitatea, de 
multe ori, necorespunzătoare. A- 
cest lucru este determinat de fap
tul că la un singur loc trebuie să 
se transporte mari cantități de gu
noi de grajd necesar amenajării 
de răsadnițe, ceea ce implică mari 
cheltuieli.

Și alte aspecte ale concentrării 
producției în unități specializate 
trebuie privite mal mult prin pris
ma rentabilității.

nologice n-au fost suficient de bine 
precizate de către beneficiar, iar 
I.S.P.A. a efectuat studii tehnico- 
economice limitate, nu a dat so
luțiile cele mai eficiente. La com
binatul pentru păsări de la Giar- 
mata, sistemele de ventilație și de 
evacuare a gunoiului nu sînt co
respunzătoare. Ca să înlăturăm u- 
nele din aceste neajunsuri a tre
buit să cheltuim circa 1 500 000 lei. 
Necorespunzător este și sistemul 
adoptat pentru creșterea taurinelor 
la îngrășat pe grătare din prefa
bricate.

Octavian POP
Trustul Maramureș

sumele respec- 
necesare pre-

analizarea mai

1
Investițiile trebuie orientate spre 

acele lucrări și obiective care să 
aibă o eficiență maximă. De multe 
ori acest lucru nu este bine înțe
les și chiar există îngrădiri în a- 
ceastă privință. Vreau să dau cî- 
teva exemple. Există indicația ca 
din fondul de mică mecanizare să 
se procure, printre altele, și utilaje 
destinate pregătirii furajelor. In- 
cercînd să procurăm cu acest fond 
mori cu ciocane, banca ne-a refu-

in stabilirea consumurilor specifice>

zat. La cererea noastră s-a răs
puns că din fondul de mică me
canizare se pot procura lămpi cu 
raze infraroșil pentru tineretul bo
vin etc. Cum rămîne atunci cu in
dicația de a folosi 
five pentru utilaje 
parării furajelor ?

Consider că prin
temeinică a obiectivelor care se 
fac, sumele destinate investițiilor 
ar putea fi reduse cu cel puțin 20 
la sută. Pentru G.A.S. Dorolți s-a 
propus construirea unui adăpost 
pentru fîn care costă 600 000 lei. 
Or, se poate face o amenajare 
mai simplă, care ar costa mult mai 
puțin. De asemenea, s-ar putea rea
liza multe economii dacă ar exis
ta o coordonare a proiectelor. La 

. G.A.S. Dorolți se fac lucrări de dre
naj pe 1 300 ha. Dar apa care se 
adună într-o depresiune situată 
lîngă complexul zootehnic nu a 
fost prevăzută pentru drenare de
oarece desecarea e făcută de 
I.P.C.H., iar construcțiile complexu
lui — de I.S.P.A. Deși ambele în
treprinderi aparțin Consiliului Su
perior al Agriculturii, ele nu-și 
coordonează acțiunile pentru a 
putea rezolva toate problemele le
gate de producție.

Capitală. Prinde viață un nou panoudinîntreprinderea „Automatica"
de comandă de la distanță pentru siderurgie

Foto : Gh. Vințilă
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SAU APROXIMAȚII?
sistema- 

consumurilor 
de materii 

materiale și

Marin CAPIZISU
Trustul Timișoara

Pentru obținerea unor indici 
înalți în noile combinate, se cere 
ca soluțiile constructive și tehno
logice adoptate să asigure desfă
șurarea procesului de producție în 
cel' mai bune condiții. Uneori, te
mere de proiectare și soluțiile teh-

Prețul
„dereticării ■ ■ ■

(Urmare din pag. I)

najări neefectuate și remedierea 
„urmelor" lăsate de constructor în 
cele trei mari cartiere ale Craio- 
vei — Brazda lui Novac, Calea 
București și Calea Severinului — 
sînt necesare fonduri ce se ridică 
la peste 3 milioane lei.

De bună seamă, nu toată răs
punderea pentru „urmele" lăsate 
de constructori trebuie trecută în 
seama lor. Bunăoară, sfatul popu
lar orășenesc a întîrziat stabilirea 
unor amplasamente pentru noile 
cartiere, ceea ce a făcut să se lu
creze în grabă,, să se manifeste 
neglijență în terminarea amenajă
rilor exterioare. Se poate spune că 
și în ce privește recepția noilor 
locuințe, la noi s-a găsit destulă 
îngăduință.

Comitetul executiv va acționa 
cu mai mult simț de răspundere 
în această privință, căci remedie
rea multora din deficiențele sem
nalate depinde, neîndoielnic, de 
poziția și exigența comitetului 
nostru executiv.

Unele măsuri concrete, preconi
zate de noi, au și început să fie 
aplicate. în primul rînd, s-a trecut 
la o mai judicioasă elaborare a 
amplasamentelor pentru noile lo
cuințe. în cadrul sfatului popular 
a fost constituit un colectiv per
manent, condus direct de un vice
președinte, care analizează perio
dic mersul lucrărilor pe șantie
re. Socotesc, de asemenea, foarte 
utilă acțiunea de preluare a lo
cuințelor direct de către locatari, 
în prezența proiectanților și a 
constructorilor. Noi am aplicat cu 
bune rezultate acest sistem. Con
structorilor și proiectanților li s-a 
oferit astfel prilejul să afle „pe 
viu" opinia acelor ce vor folosi 
rodul muncii lor. în același timp, 
locatarii sînt scutiți de a se mai 
adresa sfatului popular pentru a 
reclama înlăturarea unor urme 
nedorite lăsate de constructori. De 
altfel, ne pregătim să consacrăm 
o sesiune specială a sfatului popu
lar pentru discutarea rezultatelor 
obținute în urma aplicării măsuri
lor întreprinse de comitetul exe
cutiv în acest domeniu.

Reducerea 
tică a 
specifice 
prime, 
combustibil se înscrie 
ca una din căile prin
cipale de scădere a 
prețului de cost, de 
creștere a rentabilită
ții întreprinderilor in
dustriale. Evident, so
luționarea acestei pro
bleme de mare însem
nătate economică tre
buie să se fundamen
teze pe norme științi
fice de consum.

Necesarul total de 
materiale — principa
lul element de calcul 
al normei de consum 
— se stabilește prin 
însumarea necesarului 
pentru producția no
minalizată și nenomi
nalizată cu stocul nor
mat și prin scăderea 
stocului de la începu
tul anului. Cu cît nor
mele de consum sînt 
mai sfrînse, cu afîf ne
cesarul de materiale 
este mai corect stabi
lit. Acest deziderat nu 
se respectă în toate 
întreprinderile. Mai 
mult, în unele unități 
industriale, aparținînd 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de 
șini, Ministerului 
dustriei Ușoare, la 
cularea normelor 
consum 
procedee 
empirice : metoda ex
perimentală bazată pe 
experiența . maistrului 
sau tehnologului, me
toda statistică experi
mentală, după care 
pentru produsele simi
lare se folosesc datele 
privind consumul me
diu de materiale din 
perioadele anterioare, 
metoda mediei progre
sive a depășirilor față 
de media aritmetică și 
altele. Consecința: nor
mele se îndeplinesc 
cu ușurință, întreprin
derile făinuie cu bună 
știință și cu consimță- 
mîntul forurilor de re
sort rezervele în acest

Conf. univ. 
Ștefan 

DONOAICA

Ma- 
In- 

cal- 
de

se utilizează 
învechite,

domeniu, iar economi
ile raportate nu se da- 
foresc, în primul rînd, 
efortului propriu, ci 
aproximațiilor în cal
cularea normelor de 
consum.

După părerea mea, 
continuarea acestei 
practici nu mai poate 
fi tolerată. In determi
narea nivelului consu
murilor specifice tre
buie folosite metode 
științifice, care să per
mită întocmirea unor 
variante diferențiate, 
bine fundamentate. 
Cred că o astfel de 
metodă ar fi calculul 
tehnico-analitic. în ce 
constă ? Concomitent 
cu calculele tehnice de 
stabilire a normelor 
potrivit documentației 
tehnice a reperelor sau 
produselor (desene, 
fișe tehnologice, fișe 
de debitare, refefe) să 
se analizeze amănunțit 
dimensiunile, sau greu
tatea produsului finit 
șl a pieselor, mărimea 
deșeurilor și pierderi
lor din debitarea ma
terialelor, posibilitățile 
de introducere a celor 
mal buni indicatori de 
consum din întreprin
deri similare, influen
ța extinderii tehnologi
ei moderne. Insist asu
pra greutății pieselor 
și comparării lor, în- 
trucîf, în acest fel, se 
scot în evidentă rezul
tatele valoroase obți
nute în privinfa produ
selor similare fabrica
te de alte unități. în 
cazul în care un anu
mit produs se fabrică 
de o singură întreprin
dere, se pot constitui 
serii dinamice care în
lesnesc stabilirea dife

rentelor între consu
murile de materiale 
din diferite perioade. 
Fără îndoială, cantita
tea cea mai mică, in
dicatorul cel mai efi
cient, trebuie să con
stituie punctul de ple
care în determinarea 
normei de consum.

în orice formă de cal
cule și evidentă ma
nuale, operafiile din 
întreprinderi se ridică 
la ordinul sutelor de 
mii. De aceea, este 
imperios necesar să se 
Introducă un sistem de 
informare modernă, să 
se treacă la prelucra
rea datelor cu ajutorul 
mașinilor de evidență 
și calcul. Consider că 
organizarea informării 
trebuie să asigure afîf 
îmbunătățirea metode
lor și formelor de sta
bilire a necesarului de 
materiale, cît și perfec
ționarea administrării 
și evidentei operative 
a stocurilor și cheltuie
lilor de materiale, pe 
sorturi, sectoare de 
calculajii și obiecte ale 
calculaf iilor.

Mă opresc și asupra 
analizei economice a 
consumurilor. Metodo
logia întocmirii In
dicatorilor de urmărire 
a îndeplinirii planului 
de aprovizionare, pre
cum și a consumului 
de materiale In proce
sul de producție este 
destul de greoaie. Prea 
pufin se pune accen
tul pe studierea stocu
rilor în limite normale.

Stocurile de materia
le ale producției nu 
trebuie să depășească 
limitele necesare asigu
rării procesului de pro
ducție 
de ce 
cesar 
le de 
vadă, înainte de toate, 
eficienta oricărei de
cizii de a procura sau 
nu anumite cantități de 
materii prime și mate
riale.

neîntrerupt, lată 
consider ne- 
ca conduceri- 
întreprinderi să

I Cercetătorii Combinatului chimico-metalurgic 
" Baia Mare au realizat o instalație cu ajutorul 
căreia au obținut seleniu pur din nămolurile re
zultate din procesul de rafinare electrolitică a cu
prului, precum și din cele.provenite de la instalația 
de fabricare a acidului sulfuric. Noul produs po
sedă calități similare celui fabricat în străinătate. 
El are largi întrebuințări în industria electrotehnică. 
Noua instalație, cu o capacitate anuală de peste 
8 000 kg, a atins înainte de termen parametrii 
proiectați.

Procedeul amintit permite obținerea unor însem
nate avantaje economice. Astfel, prin forjarea în 
matrițe a arborelui motorului Diesel de 2100 CP 
rezultă o economie de metal de circa 4 000 kg. Re
ducerea prelucrărilor prin așchiere pe baza forjării 
în matrițe reprezintă o economie de 300 de ore de 
manoperă. Se asigură, totodată, îmbunătățirea cali
tății pieselor.

M Mai mult de jumătate din numărul întreprin- 
" derilor constructoare de mașini din țara noas
tră confecționează diverse piese prin procedeul 
forjării în matrițe. Comparativ, cu 1960, la sfîrșitul 
anului trecut cantitatea pieselor realizate cu aju
torul acestui procedeu era de 3,6 ori mai mare.

M Specialiștii întreprinderii „Electrometal“-Cluj au 
proiectat și realizat pentru prima dată în țară 

balanțe analitice cu proiecție optică. Noul tip de 
balanță are o sarcină maximă de 200 grame și o 
sensibilitate practică de 0,1 grame. Colectivul în
treprinderii produce și alte aparate de precizie și 
control, cum ar fi containere pentru transportul 
izotopilor radioactivi, balanțe tehnice și anali
tice etc.

de 
ale 
în- 
din 
al- 
co-

înt încă înconjurate 
schele unele secții 
Combinatului de 
grășăminte chimice 
Turnu Măgurele. La 
tele, schelele sînt

borîte, locul constructorilor fiind 
luat treptat de chimiști. în pre
zent, constructorii și montorii 
continuă lucrările la două linii de

la scadență a noilor capacități de 
producție ?

Ing. FLORIAN SAICA, directorul 
general al combinatului, și princi
palul conducător al lucrărilor ne-a 
relatat:

— Pentru menținerea unui ritm 
susținut de lucru la obiectivele 
care au termene de punere în 
funcțiune apropiate, s-a stabilit,

Pe șantierul
Combinatului chimic 
de laTurnu-Măgurele
• Ce s-a întreprins pentru pu
nerea în funcțiune la termen a 
obiectivelor? • Cum sînt pregă
tite investițiile pentru etapa 

a IV-a ?

amoniac și la fabricile de acid azo
tic, de azotat de amoniu și de 
uree. Scadența punerii în funcțiu
ne a acestor obiective este sfîrși- 
tul primului semestru al anului în 
curs. Ce măsuri s-au luat pentru 
accelerarea ritmului de execuție a 
lucrărilor și punerea în funcțiune

Macarale de construcție indigenă din dotarea Șantierului naval-Galațl Foto : M. Cioc

înainte de toate, o strînsă legătură 
cu întreprinderile furnizoare de 
utilaje, livrările fiind corelate cu 
graficele de montaj. Pe șantier 
există acum toate utilajele și in
stalațiile, montorii lucrînd din plin 
și pe un front larg. Totodată, s-a 
asigurat sincronizarea lucrărilor 
executate de unitățile în subantre- 
priză. La multe puncte de lucru, 
montorii și instalatorii lucrează 
concomitent cu constructorii. Zil
nic, cadrele din conducerea com
binatului și de la întreprinderile 
constructoare, șefii de șantiere, ur
măresc — pe baza graficelor — 
stadiul de execuție a lucrărilor la 
fiecare obiectiv.

— Cum se desfășoară lucrările 
la noile obiective ?

— Constructorii — ne-a spus 
ing. Ion Șain, adjunctul șefului 
șantierului 3 de la fabrica de uree 
— dezvoltă acum experiența do- 
bîndită la celelalte obiective. în
tr-o vreme, în goana după realiza
rea unui volum cît mai mare de 
construcții, se pierdeau adesea din 
vedere anumite lucrări care con
diționau terminarea altora. Cu 
sprijinul specialiștilor de pe șan
tier s-a găsit o soluție practică pen
tru înlăturarea acestui neajuns. 
S-a introdus metoda drumului cri
tic. Au fost sincronizate toate lu
crările de construcții, montaj și 
instalații. Ele se execută în paralel 
și în ordinea urgenței lor. S-a 
creat astfel posibilitatea terminării 
obiectivului la datele prevăzute.

Măsurile luate pe șantier au in
fluențat pozitiv grăbirea ritmului 
de execuție ; la cele două linii de 
amoniac, la fabricile de acid azo
tic, azotat de amoniu și de uree,

anul 
fi de 
1966. 

nece-

lucrările de construcții sînt ter
minate și acum se lucrează la fi
nisări. Majoritatea utilajelor sînt 
montate, iar la unele dintre ele 
au început probele mecanice. Exis
tă toate condițiile — au precizat 
constructorii și montorii — ca în 
perioada 1—20 iunie, la toate aces
te obiective să înceapă probele 
tehnologice și să se dea primele 
cantități de produse.

„în această perioadă premergă
toare punerii în funcțiune a celor 
cinci obiective și a anexelor lor 
— a arătat ing. Andrei Popescu, 
dispecer cu investițiile — este ne
cesară o asistență tehnică perma
nentă din partea proiectantului, 
pentru a se corecta operativ toate 
deficiențele care se ivesc. Spun a- 
ceasta deoarece diferitele nepotri
viri între proiecte și execuție ar 
trebui soluționate pe loc“.

Volumul investițiilor din 
viitor — etapa a IV-a — va 
peste 2 ori mai mare față de 
Realizarea acestor investiții
sită pregătirea din timp și temei
nică a tuturor condițiilor legate 
de începerea și buna desfășurare 
a lucrărilor. Care este stadiul aces
tor pregătiri ?

Tudor Jan, prim-secretar al co
mitetului raional de partid : „Cu 
ocazia diferitelor analize făcute 
pe șantier, a reieșit că investițiile 
ce urmează să se execute în con
tinuare nu sînt pregătite. Măsuri 
au fost preconizate, dar ele nu 
sînt puse în practică cu operativi
tate". Pornind de la faptul că 
unele obiective au fost puse în 
funcțiune cu întîrziere, ministerul 
beneficiar și-a propus să înlăture 
această lacună. Lucrurile însă nu 
stau așa. Se merge mai departe 
pe calea pregătirii din mers și cu 
întîrziere a investițiilor.

Ing. Florian Saica, directorul 
combinatului: „Contractarea noilor 
obiective de investiții s-a făcut, 
după mine, în mod nejustificat, 
cu mare întîrziere. Cu toate mă
surile luate privind urgentarea 
proiectării, lucrările nu vor putea 
începe mai devreme de septembrie- 
octombrie. Nu se cunosc utila
jele tehnologice și, ca atare, nu se 
pot încheia din timp comenzile 
nici cu furnizorii interni".

Ing. Gheorghe Manolescu, di
rectorul I.P.R.A.N. - București : 
„Nu știm de ce studiul tehnico-eco- 
nomic este făcut în același an cu 
începerea lucrărilor. După cal
culele făcute, noi vom putea pre
da proiectul de ansamblu aproape 
de sfîrșitul lunii septembrie, deși 
șantierul are nevoie de proiecte în 
trimestrul II. Pentru a contribui la 
scurtarea duratei de proiectare, 
am trecut la elaborarea unor de
talii din proiecte, am analizat posi
bilitățile de urgentare a întocmirii 
documentației11.

Din cele relatate mai sus se des
prinde necesitatea întăririi colabo
rării tuturor factorilor care concu
rează la realizarea investițiilor 
combinatului, în vederea soluțio
nării operative a problemelor lega
te de grăbirea execuției și respec
tarea termenelor de intrare în pro
ducție a noilor unități. Ministerul 
Industriei Chimice va trebui să in
tensifice pregătirile pentru obiecti
vele care se vor construi în etapa 
următoare și să asigure ca șantie
rul să poată folosi, în continuare, 
întreaga sa capacitate.

Nicolae CUCUI 
Florea CEAUȘESCU

Noutăți in 
sericicultură

Sericicultura, ocupație străveche 
a omenirii, ne apare umbrită de 
minunile chimiei moderne. Gama 
largă a țesăturilor din fibre sinte
tice satisface în tot mai mare mă
sură cerințele de util și frumos, 
însă nu a redus însemnătatea fi
relor naturale. Mătasea continuă 
să fie inegalabilă pentru calitățile 
ei. Se bucură de aprecierea unani
mă țesăturile fine din mătase, 
continuă utilizarea acesteia la rea
lizarea unor produse de mare uti
litate : filtre de ulei și site pentru 
morile sistematice, izolatoare la 
unele conductoare electrice etc. 
Toate aceste utilizări au determi
nat o cerință crescîndă de fire de 
borangic.

în ultimii ani, cercetătorii de la 
Stațiunea centrală de apicultura și 
sericicultură au creat rase noi, mai 
productive de viermi de mătase, 
cu firul alb, rezistent;'cu o lungi
me mai mare, care să satisfacă 
cerințele industriei textile. Stațiu
nea a organizat înmulțirea acestor 
rase, asigurind cerințele de să
mînță pentru întreaga țară. Pro
ducția de sămînță a crescut de la 
147 kg cît era în 1938 la 1 200 kg 
anul trecut. Dar de la sămînță și 
pînă la recoltă mai este o cale de 
străbătut. Cu toate că a crescut 
mult, producția de gogoși de mă
tase nu satisface cerințele indus
triei. Anul trecut condițiile clima
tice au fost mai vitrege pentru se
ricicultură. Dar nu aceasta este 
cauza principală a rămînerii în 
urmă a acestui sector ci faptul că 
mijloace și metode mai vechi sau 
mai noi nu sînt extinse cu perse
verență în producție. Lucrurile se 
poticnesc mai ales atunci cînd este 

I vorba de amenajarea spațiului de 
creștere și asigurarea frunzei de 
dud.

Pentru asigurarea spațiului de 
creștere pot fi folosite felurite în
căperi, puiernițe după scoaterea 
puilor și chiar grajduri și magazii, 
în unele cooperative agricole din 
regiunile Oltenia și București a- 
cestea au fost amenajate cu inge
niozitate și cu cheltuieli minime 
pentru creșterea viermilor de mă
tase. Cooperativele agricole din 
Dăbuleni, regiunea Oltenia, au re
zolvat această problemă numai pe 
baza folosirii posibilităților locale 
ajungînd să realizeze într-un sin
gur an din sericicultură 1 800 000 
lei. Cu toate că s-a vorbit mult 
despre această experiență, consi
liile agricole n-au luat măsuri 
practice și eficiente pentru a fi 
extinsă. Ținînd seama că în cadrul 
cooperativelor agricole se realizea
ză circa 80 la sută din producția 
sericicolă a țării rezultă că acestor 
unități trebuie să li se acorde cea 
mai mare atenție.

Este cunoscut că materia primă 
pentru obținerea gogoșilor de mă
tase o constituie frunza de dud. în 
țara noastră există circa 3 000 000 
de duzi. Dar din aceștia o parte nu 
sînt utilizați. Deoarece repartiza
rea seminței de viermi de mătase 
nu s-a corelat cu posibilitățile de 
asigurare a frunzelor de dud, in 
unele comune hrana acestora a 
fost insuficientă în timp ce în al
tele frunzele au rămas nefolosite.

Plantațiile intensive de duzi cu 
talie mică sînt deosebit de econo
mice. Cu frunza de pe un hectar 
se pot obține 800—1 000 kg gogoși 
de mătase în valoare de 30 000— 
40 000 lei. Consumul de muncă 
pentru recoltarea frunzelor și lăs
tarilor din plantațiile intensive 
este de peste trei ori mai redus 
decît de la duzii cu talie înaltă. 
După cum se vede, rentabilitatea 
plantațiilor intensive este deosebit 
de mare. Extinderea plantațiilor 
intensive se poate face pe terenuri 
în pantă, erodate, de-a lungul căi
lor de comunicație, în padocurile 
păsărilor unde servesc și ca um
brare, fără a se diminua cu nimic 
suprafața arabil^. Din păcate 
există foarte puține asemenea 
plantații. Cauza o constituie în pri
mul rînd lipsa de preocupare pen
tru asigurarea materialului sătli- 
tor și pentru plantarea acestuia in 
condiții corespunzătoare. Consiliul 
agricol raional Titu, pînă la 20 
martie, a ridicat numai 1 600 duzi 
din cei 8 000 repartizați pentru 
plantare în această primăvară. în 
unele locuri duzii sînt tăiați în 
mod în total nejustificat. în curtea 
Sfatului popular al comunei Ungu
reni din același raion au fost tăiați 
toți duzii. Asemenea exemple ara
tă că protecția duzilor existenți 
ca și extinderea plantațiilor tre
buie să stea mai mult in atenția 
consiliilor agricole și uniunilor 
cooperatiste.

Nu peste mult timp va începe 
din plin sezonul de creștere a vier
milor de mătase. Cele 5—6 săptă- 
mîni cît durează acest sezon re
prezintă o perioadă în care efor
turile și priceperea sericicultoare- 
lor sînt mult solicitate. Rezulta
tele însă depind, în mare măsură, 
de pregătirile care se fac de pe a- 
cum pentru amenajarea încăperi
lor, paturilor, procurarea unor ma
teriale strict necesare. Inițiativele 
cooperativelor agricole trebuie să 

/se bucure de sprijinul și îndruma
rea competentă a consiliilor agri
cole și uniunilor cooperatiste.

C. BORDE1ANU
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Clovn

si adevă r
80 de ani de la nașterea lui N. Tonitza

E în creația lui Tonitza o aspira
ție dramatică spre lumină, tălmă
cită în poeme coloristice de o pro
fundă vibrație a sentimentului. Li
rismul său tulburător s-a întîlnit cu 
vehemența pamfletarului, afirmată 
în desene care comentau patetic 
evenimentele unei epoci sumbre. 
A fost, în același timp, unul dintre 
reprezentanții de frunte ai criticii 
noastre de artă, analizele sale — 
concise și limpezi — subliniind o 
concepție estetică realistă, îndrep
tată ferm spre promovarea valori
lor plasticii românești. In fiecare 
dintre domeniile în care a creat, 
Tonitza s-a dovedit un spirit dor
nic să stabilească hotărît criteriile 
unui adevăr cuprinzător al vieții.

Picturile Iui freamătă cald sub 
lumină, formele și culorile recom
pun o lume poetică plină de far
mec și de tragism. Copiii din ta
blourile lui Tonitza privesc cu ochi 
rotunzi, fără zîmbet, tot ceea ce li 
se înfățișează în jur, ca într-un 
miracol. E o întrebare mută în 
ochii aceștia ai copiilor, o gravi
tate dureroasă pentru vîrsfa lor. O 
vîrstă pe atunci fără bucurii, pe 
care artistul o celebrează cu o în
credere pătimașă în frumusețe și 
în puritate. Iată Fetița pădurarului, 
apariție albă de basm, într-un pei
saj învolburat de soare. Sau acel 
profil de băiețel căruia vecinătatea 
florilor, cu petale cărnoase, îi sub
liniază și mai clar candoarea. Sau, 
într-un alt tablou, o adevărată 
capodoperă a unei viziuni minia
turale, portretul unei fetițe olan
deze, într-o arhitectură coloristică 
simplă, de alb și roșu, în care 
ochii, vîrful nasului și gura rotun
dă reconstituie o iizionomie.

O scenă, evocînd anii de foame 
care au urmat primului război 
mondial : Coadă la pîine. Grupul 
de oameni, compact, oprind privi
rile să alunece spre orizont, se 
desfășoară într-un singur plan. Pe 
mijloc, silueta albă a unei femei 
și, în apropiere, punctînd cu roșul 
aprins al broboadei centrul com
poziției, o fetiță, îmbrăcată sără
căcios, Împovărată prematur de 
grijile acestei vieți triste. Tonitza 
este cu adevărat un poet al copi
lăriei, dar al unei copilării îndu
rerate și aspre.

Nici în alte portrete nu ne în- 
tîmpină decît arareori zîmbetul 
unui om fericit. Personajele sale 
erau alese din acele medii în 
care suferința era mal acută. 
Clovnii lui ascund, sub grimă, o 
crispare îndurerată și, fără îndoia
lă, Tonitza i-a ales tocmai pentru 
că exprimau, alegoric, acea discre
panță dintre aparență, dintre eiec- 
tul exterior și realitatea tristă, 
într-un tablou de prin 1924, „paia
ța", cu ochii închiși ca într-un 
plîns tăcut, își desface brațele 
într-un gest elocvent 
putincioase. Aceiași 
Intr-o deznădăjduită 
a se izola, parcă, 
accentua tristețea și 
banei' — tatăl și mama — dintr-un 
celebru triptic pictat în aceeași 
perioadă. Și, simbolic, numai cel 
de-al treilea personaj — copilul — 
va deschide ochii mari și albaștri, 
de o seriozitate tristă, încercînd să 
deslușească sensurile dramei din 
jurul său. Infrînți (ca în acel zgu
duitor La căpătîiul bolnavului), oa
menii lui Tonitza nu sînt, totuși, 
niște resemnați. Mai ales în grafica 
artistului, ei se ridicau, hotărîți, îm
potriva orînduirii care genera du
rere și teamă.

Tonitza este unul dintre cei mal 
lucizi graficieni militanți din arta 
noastră. In paginile unor reviste ca 
„Socialismul" sau „Cuvîntul liber' 
el a susținut, vreme de mai bine 
de un deceniu, un rechizitoriu ne
cruțător împotriva societății bur
gheze. Niciodată, poate, pînă la el, 
figura muncitorului nu se conturase 
atît de pregnant în arta româ
nească. Acest adevărat Atlas, care 
(așa cum apare într-un desen din 
1919) poartă în spatele său globul 
pămîntesc și o dată cu el povara 
capitalismului și militarismului, se 
transiormă într-un iăuritor al isto
riei, ținînd balanța oamenilor noi. 
Tonitza a consemnat evenimentele 
tragice ale timpului în desene in

cisive, a evocat urmările războiu
lui care la el (ca și la alți artiști 
ai vremii, la B'Arg sau la Victor Ion 
Popa, de pildă) se dovedesc a fi 
îndurate numai de oamenii umili. 
Și-a exprimat revolta față de re
presiunile sîngeroase ale luptelor 
pentru adevăr și dreptate ; masa
crul de la 13 decembrie 1918 și-a 
aflat în Tonitza un cronicar lucid.

Și, totuși, el și-a păstrat nealte
rată capacitatea de a regăsi în 
unele chipuri, în căldura trupurilor 
omenești, în armonia elementară a 
unei corole, în strălucirea modestă 
a unui fruct prilejuri nebănuite de 
bucurie. Naturile moarte și florile 
lui Tonitza sînt proslăviri ale fru
museții permanente din natură.

Critica de artă a lui Tonitza nu 
se limitează la consemnarea unor 
expoziții, nu relevă numai însușiri 
de desen sau ritmuri cromatice 
(deși stăruie, cu o autoritară înțe
legere a problemelor, și asupra a- 
cestor detalii esențiale ale crea
ției). Tonitza este unul dintre acei 
critici care au privit creația ca pe 
un rezultat al unor stări sociale, 
subliniindu-i efectul pe care îl are 
asupra societății. Stilul său e acela 
al unui autentic literat ; forța 
portretistică, sensibilitatea cu care 
surprinde momentele unei acțiuni, 
știința de a conduce dialogul sînt 
însușiri cu adevărat scriitoricești. 
Dar ceea ce e mai cu seamă im
portant în proza lui Tonitza e mo
dul hotărît în care susține o este
tică realistă, subliniind, în același 
timp, necesitatea de a lega arta de 
momentul care a produs-o.

Tonitza credea cu convingere în 
viitorul artei, într-o societate „care 
va fi societatea muncii pentru toți 
și a libertății pentru toți".

în numele acestor vremuri 
creat Tonitza, știind că ele 
veni. întreaga sa operă e o previ
ziune și, acum, cînd se împlinesc 
80 de ani de la nașterea lui, artis
tul se dovedește a fi păstrat, în 
poezia și în forța sa militantă, un 
impresionant caracter contemporan. 
Prin arta lui ajung la noi răsunete 
și mai îndepărtate ale unei tradiții 
de coloriști - și creatori angajați în 
lupta poporului lor.

al durerii ne- 
ochi închiși, 
încercare de 
de lume, var 
altor „saltim-

CRONICA"
Apariția de curînd, la lași, a săp- 

tămînalului „Cronica", revistă cu un 
profil complex — politic, social, cul
tural — corespunde necesităților mul
tiple de cunoaștere și informare ale 
publicului din această parte a țării. 
S-a remarcat încă de la început efor
tul colectivului redacțional îndreptat 
spre realizarea unui conținut cît mai 
variat al revistei. Ultimele numere o- 
feră un sumar judicios întocmit. Sînt 
dezbătute — de cele mai multe ori 
cu competență și talent — probleme 
politice curente, ce frămînfă opinia 
publică, manifestările literare și artis
tice din ultima vreme, noile cuceriri 
ale științei și tehnicii, 
șifele sînt evidente, 
teresante, cum este 
cel al lui llie Tă- 
năsache din nr. 4, 
reflectă munca in
tensă pentru desă- 
vîrșirea construc
ției socialiste, me
sele rotunde („Să 
discutăm despre ti
nerețe" — nr. 7) 
pun în lumină 
preocupările spi
rituale ale tineretului nostru, anche
tele sociale orientate spre descifra
rea raporturilor nou create între iri- 
divid și societate („Este frumusețea 
un lux" — nr. 5) imprimă revistei un 
caracter viu, dinamic.

Revista se preocupă îndeaproape 
de mișcarea artistică a regiunilor din 
nord-estul țării, îndeosebi de mișca
rea teatrală, publicînd în genere ar
ticole substanțiale de intervenție, te
meinic documentate. Cronici teatrale 
bine întocmite, neconcesive și care 
aduc în discuție piese jucate pe sce
nele teatrelor din Bîrlad, Bacău, lași, 
Piatra Neamț sînt publicate în a- 
proape fiecare număr. Util ni se 
pare, de asemenea, un articol de 
atitudine ca cel al lui Mihai Cozma 
din nr. 8 („Melomanul și critica mu
zicală"), cu atît mai binevenit cu cît 
anumite numere ale revistei (4 șl 7) 
fuseseră văduvite de prezența unor 
materiale privind activitatea filarmo
nicilor sau teatrelor muzicale din lași 
și orașele apropiate.

Rubrica plastică se preocupă de 
realizările artiștilor plastici din aceas
tă parte a țării, pune în valoare te
zaurul de lucrări mai puțin cunoscu
te aflat în muzeele regionale. Cre
dem că prestigiul rubricii respective 
nu ar avea decîf de cîștigat prin 
evitarea locului comun (vezi articolul 
despre sculptura lui Henry Moore 
nr. 6) sau a unor materiale în care 
discernămînful critic funcționează 
insuficient („Tendința în arta plasti
că italiană" nr. 7).

Nu rareori reu- 
Reportajele in-

Revista

revistelor

Urmărind promovarea valorilor 
locale, revista publică uneori litera
tură de calitate, poezii, creație a 
unor autori cunoscuți deja (Platon 
Pardău) sau ale altora care abia a- 
cum urcă treptele afirmării (Ion Chi- 
riac, Adi Cusin, 
tălina Prangati). Dacă 
tinerilor poeți satisface 
există încă versuri care 
fică apariția în revistă datorită situă
rii lor sub nivelul exigențelor — nu 
ni se pare îmbucurător faptul că în 
ultimele cinci numere a fost publi
cată o singură proză de calitate 
(schița „Așteplarea” de Vasile Re- 
breanu, în nr. 4), restul lucrărilor ti
părite sfînd sub semnul improviza

ției (nr. 6 și 7) și 
lipsei de idei (schi
țele lui Aurel Leon 
din nr. 8). Aportul 
lui Al. Dima, Con
stantin Ciopraga, 
N. Barbu, D. Cos- 

lon 
. în
unor 
teo- 

li- 
este

Elena Că- 
promovarea 
parțial — 

nu își justi-

tea, I. Sîrbu, 
Apefroaie etc, 
elucidarea 
probleme de 
rie, critică 

terară sau de istorie a culturii 
îmbucurător, dar acesta nu poate su
plini, în anumite numere ale revistei, 
absența lucrărilor originale.

Publicînd un ciclu de articole 
despre poezie (Adrian Marino : „De
finiția poeziei în critica actuală" — 
nr. 4, 5 ; D. Costea : „Universul poe
ziei" — nr. 6) și menținînd dezbate
rile la nivelul teoretizărilor, redacția 
nu le-a adus pînă acum la obiect, 
neimprimîndu-le o direcție care să 
le lege de căutările actuale ale poe
ților noștri. O mai curajoasă apro
piere de fenomenul literar contem
poran se impune.

Paginile de știință aduc în fața ci
titorului probleme de reală însem
nătate. Impresia de varietate și di
namism este întregită de pagina ex
ternă, unde comentarii scrise cu nerv 
desăvîrșesc o lectură de multe ori 
instructivă și antrenantă. Revista are 
un cerc de colaboratori bine contu
rat : critici și istorici literari, oameni 
de artă și știință prestigioși. Promo
varea continuă, cu îndrăzneală, a 
unor nume noi din regiune, specia
liști în diverse domenii, descoperi
rea și valorificarea tinerelor talente, 
sprijinirea unor cenacluri artistice 
trebuie să stea în atenția co
lectivului redacțional. Grija deose
bită arătată pînă acum față de cali
tatea majorității materialelor ne în
dreptățește să sperăm că săpfămîna- 
lul ieșean își va cuceri simpatia pu
blicului, contribuind într-un mod cît 
mai original și eficient la ridicarea 
nivelului spiritual al maselor largi de 
cititori.

Grigore ARBORE

CINEMATOGRAFELOR

Scurt-metrajul — 
o „cenușăreasa"?

...așa s-ar părea, din pă
cate. Din cînd în cînd, da
că iese 
festival 
mul de 
pentru 
bucură 
pentru a se scufunda, după 
aceea, din nou, în anoni
mat. Se scrie mult despre 
însemnătatea genului, și se 
scrie •— la fel de mult — 
despre anacronismul re
gimului de „cenușăreasă" 
pe care organele de difu
zare îl aplică cu obstinație 
scurt-mefrajului. însă critici- 
le și sugestiile de atîtea ori 
repetate în paginile presei 
rămîn fără ecou sau, în cel 
mai bun caz, determină ju
mătăți de măsură, cum s-a 
întîmplat acum, cu prilejul 
prezentării unui program 
special de scurt-mefraje ro
mânești la cinematograful 
„Timpuri Noi".

Bună idee, organizarea 
unui asffel de program. Ea 
s-ar fi cerut însă susținută 
de o largă și inspirată pu
blicitate. Și, mai cu seamă, 
s-ar fi cerut susținută de o 
preocupare pentru asigura
rea unui cadru și a unor 
condiții de proiecție cores
punzătoare. Pentru că cine
matograful „Timpuri Noi" 
(denumirea pare o glumă I) 
este cu totul inospitalier : 
scîrțîitul scaunelor se con
jugă aic! cu zgomotul dis
tinct al aparatelor de pro
iecție, iar calitatea 
țiilor face aproape 
ligibile cuvintele 
rostesc pe ecran.

Șase scurt-metraje româ
nești — cinci realizate de 
documentariștii studioului 
„Alexandru Sahia" și unul 
sub egida studioului „Bucu
rești". Centrul de interes al 
programului îl constituie, 
fără îndoială, documentarul 
în premieră „Navigatori ca
re dispar", consacrat unei 
îndeletniciri tradiționale pe 
care cerințele actuale ale 
progresului tehnic o scot 
din uz : plutăritul. Re
gizorul Ion Moscu și 
operatorul William Gold- 
graber evocă — în sugesti
ve imagini prinse „pe viu' 
— viața plutașilor, dezvă
luie frumusețea și drama
tismul muncii acestor teme-

„în lume" la vreun 
cinematografic, fil- 
scurt-metraj devine, 
o zi, „vedetă", se 
de publicitate —

rari navigatori din tată în 
fiu, sensul schimbărilor pro
funde care se petrec, acum, 
în existența lor. Conceput 
modern, lipsit propriu-zis 
de „povesie", filmul aduce 
pe ecran pulsul real al vie
ții și poezia ei, conturînd 
din observații subtile un 
document uman plin de 
autenticitate, bogaî în sen
suri, cu virtuți de poem. 
Am regretat că amintitele 
condiții de vizionare de la 
„Timpuri Noi" 
cat pe spectatori 
cieze pe deplin 
coloană sonoră a 
film.

Celelalte filme 
gram, unele 
după ce au rulat pe ecra
nele altor cinematografe 
(n-ar fi fost firesc ca selec
ția să fie alcătuită exclusiv 
din pelicule în premieră ?) 
au calități și limite proprii 
producției curente a stu
dioului. Ele confirmă o dată 
mai mult talentul operatori
lor de la „Sahia" (ca în 
„Geologii", de pildă, film

i-au împiedi- 
să apre- 
excelenfa 

acestui

din pro- 
prezenfate

realizat de ing. D. Rău și 
de operatorul Fr. Patakfalvy 
— interesant ca intenție, dar 
resimțind lipsa unui co
mentariu) și atrag atenția 
asupra primejdiei pe care o 
reprezintă încă originalita
tea ostentativă, retorismul 
și prețiozitatea textelor vor
bite, ca în filmul „Vîrste", 
semnat de regizorul Eug. 
Popiță și de operatorii M. 
Obradovici, C. Covaci ; 
propunîndu-și să demon
streze că „orice sfîrșit este 
un începui", filmul se pier
de în asociații și în consi
derații uneori pretențioase, 
lipsite de claritate. Un scurt- 
metraj instructiv „Cabinetul 
de stampe" (regia — Petre 
Sirin, imaginea — Liviu 
Nițu) și o evocare — stră
bătută de o ironie cumva 
nostalgică — a ștergarelor 
de bucătărie de pe vre
muri, cu „panseuri" filozo
fice și cu sfaturi gospodă
rești însăilate „Cu acul 
și cu ața" (film în regia lui Sa- 
vel Sfiopul; imaginea— Gh. 
Hersdorfer) încheie lista 
documentarelor. Ni s-a pă
rut deconcertant scurt-me- 
trajul artistic „Orașul care 
iubește" (scenariul — Gh. 
Tomozei ; regia — Anasta
sia Anghel ; imaginea — N. 
Girardi), a cărui idee poe
tică nu dobîndește relief și 
claritate, în pofida cîtorva 
filmări de noapte reușite.

Dacă vreți 
să vă amuzați • ••

instala- 
neinte- 

ce se

filmul...vă recomandăm
„Hal, Franța!" Este ceea ce 
se numește o „comedie fă
ră pretenfii", un film făcut 
anume ca să distreze și, în 
general, bine făcut. Auto
rul (și protagonistul) lui, 
regizorul Robert Dhery, 
este cunoscut publicului 
nostru ca realizator al 
filmului „Frumoasa ameri
cană”. De astă dată el nu-și 
mai exersează, virulent, ta
lentul satiric, ci prezintă cu 
o ironie plină de voie bu
nă și uneori subtilă pitores
cul original al vieții londo
neze, văzut cu ochii mali
țioși ai unui francez. Regi
zorul creează, încă din pro
log, un savuros contrapunct 
umoristic între imaginile 
prezentînd Londra acoperi
tă de o ceafă apăsătoare și

comentariul entuziast al 
ghidului turistic. în același 
spirit, filmul surprinde —

înfăfișînd suita de perk 
peții ilariante prin care tre
ce eroul principal — as
pecte specifice pentru men
talitatea britanică, de pildă 
politețea tradițională care-t 
obligă pe ofițerul de poli
ție lansat în plină urmărire 
să cedeze înfîietatea de 
trecere unei doamne, pier- 
zîndu-l astfel pe cel fugărit... 
Sau 
celebrul 
care 
oară, 
„Hai, 
cînd 
de streașină 
înalte... Sînt
nunfe ce pigmentează ast
fel 
plus 
lor 
care 
ritm susținut. Subiectul ? Su
biectul nu are însemnătate 
în cazul de față, este un 
simplu pretext, ca și me
ciul de rugby care explică 
titlul filmului. Acțiunea se 
reduce la un neîntrerupt și 
complicat lanț de urmăriri — 
în tradiția comediei bur
lești clasice — împrejură
rile silindu-l pe erou să nu 
scoată nici un cuvînt, ai
doma predecesorilor săi din 
vremea filmului mut. Meritul 
cineastului este că te păs
trează în cadrul genului, evi- 
fînd, cu puține excepții, 
vulgaritatea, ca și locu- 
rile comune, și străduindu- 
Se să nu dea răgaz publi
cului să se plictisească. Ur 
film obișnuit, dar genera
tor de bună dispoziție.

calmul imperturbabil, 
calm englezesc 

nu-l părăsește, bună- 
pe distinsul lord din 
Franța I" nici atunci 

își vede soția agățată 
unei clădiri 
multe amă-

filmul, 
de 

de 
se

adăugind 
umor 

comedie 
succed

un 
scene- 

bufă 
tnfr-un

D. COSTIN

TEATRE

Dan GRIGORESCU

de

Artele industriale 
se cer mai mult

Estetica cotidianului" s-a bucurat 
n ultimi! ani de un spațiu larg în 

ziare și reviste, precum i s-a acordat 
un loc însemnat în cadrul cursurilor 
universităților populare sau în nume
roase conferințe. S-a arătat în repe
tate rînduri că mai există uneori o 
greșită înțelegere a noțiunii de cali
tate, din ea excluzîndu-se aspectul 
estetic ; că mai dăinuie în unele co
lective părerea după care plata crea
ției artistice scumpește produsul ș.a. 
S-a relevat, de asemenea, că mal 
mari deficiențe își au obîrșia în sis
temul relațiilor comerjului cu indus
tria, cu deosebire în felul cum se fac 
contractările. Din lipsa de cultură ar
tistică a unor merceologi sau dintr-o 
mentalitate rutinieră, numeroase pro
totipuri izbutite nu se comandă. Per
sonal am asistat la astfel de discuții,

HiB-

_ _____ _ _r_ ..... ..w . 1° cooperativa meșteșugărească
,Arta lemnului" din Capitală lucrind la ornamentele unor ploștl

Foto : R. Costln

Sculptorul în lemn Popa Gheorghe 
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încurajate
Paul CONSTANTIN

în care unii reprezentant! ai comer
țului, arogîndu-și privilegiul cunoaș
terii absolute a ceea ce „vrea clien
tul", resping modele admirabile. Așa 
se explică 
frumoase, 
noastre de 
mer(, ci în

Se spune, pe bună dreptate, că ta
lentul ți bunul gust sînf o caracteris
tică a românilor. Dar gustul poate fi 
și alterat, așa cum poate fi rafinat. 
Dovada bunului gust ne-o dau ma
rile noastre creații folclorice — uni
tatea ambianfei caselor țărănești, de 
la covor la costum, arhitectură sau 
ceramică — rezultat al unui efort 
creator colectiv străvechi, operă a 
sute și sute de generații. Și tot atît 
de grăitor este faptul că centre fol
clorice vestite au dispărut sau fabrică 
lucruri ce au pierdut orice calitate 
artistică, din pricina celor ce coman
dă modele pentru comerț ; e deajuns 
să amintim în 
de Vama
Hurez etc.

Un simptom 
metru al creșterii buneisfări mate
riale și spirituale — îl constituie ce
rințele fot mai mari ale oamenilor, 
pretențiile lor de a găsi produse nu 
numai bune, dar și frumoase. Această 
asociație de noțiuni exprimă unitatea 
indestructibilă a utilului cu frumosul, 
a funcționalului cu echilibrul artistic, 
fără de care nu poate fi concepută 
calitatea. Or, anumite compartimente 
ale industriei bunurilor de larg con
sum și mai ales artizanatul nu răs
pund încă satisfăcător acestor cereri.

Mai trebuie amintit și faptul că în- 
vă)ămîntul nostru artistic, deși a dat 
numeroase cadre de creatori indus
triei, nu pregătește azi specialiști 
pentru multe domenii industriale de 
bază. Nici la București, nici la Cluj 
nu s-au înfiin(af încă secții în care 
să se învefe decorația interiorului ți 
nici creafia de modele artistice pen
tru o serie întreagă de sectoare in
dustriale : de la vehicule și mașini- 
unelte pînă la industria bunurilor de 
larg consum. Institutele de artă din 
multe fări au astfel de facultăți sau 
institute speciale, în care se pregă
tesc cadre de crealori pentru indus
trie. în altă ordine de idei, ar mai 
trebui amintit că pe plan central nu 
se coordonează toate problemele a- 
ceslu- vast domeniu al arfelor indus
triale, producție ce aparfine firesc

sau insti-

tuturor a- 
căutate și 
a adevă-

de ce atîfea prototipuri 
expuse în pavilioanele 
mostre, nu ajung în co- 

muzeele fabricilor.

acest sens de ceramica 
(Oaș), de Corund,

îmbucurător — termo-

unor numeroase ministere 
fufii de stat.

Dar poate că izvoarele 
cesfor lipsuri mai trebuie 
înfr-o anume neînfelegere
ratei valori sociale pe care o repre
zintă artele industriale, chiar de către 
unele foruri artistice. Dacă judecăm 
după ponderea pe care aceste arte o 
au în activitatea generală a Uniunii 
artiștilor 
miletului 
ajungem 
lului de 
rostul. în 
cii de organizare 
majoritatea dezbaterilor și consfătui
rilor, precum și în planurile editurii 
„Meridiane” predomină absolut pro
blemele picturii, sculpturii și cele ale 
graficii. Artele aplicate și decorative 
rămîn mai departe în minoritate. Iar 
cu toate că dezvoltarea lor este din 
plin atestată în creafia ultimilor ani, 
expozifiile sînf rare. Expoziția repu
blicană de artă aplicată din 1965, ve
nită după multă vreme, a reprezen
tat o manifestare de prestigiu, cu- 
noscînd și un mare succes de public. 
Dar zecile de mii de oameni care au 
vizitaf-o au plecat cu regretul că cele 
mai multe din aceste creații admira
bile rămîn unicate, întrebînd pe bună 
dreptate : de ce nu sînf ele preluate 
ca prototipuri de către industrie ?

Faptul că artelor aplicate și deco
rative nu li se recunoaște majoratul, 
fiind socotite tot minore, reiese și din 
unele articole ce dovedesc că astfel 
de confuzii persistă și în gîndirea 
unor artiști, critici sau în general oa
meni de cultură. Unii spun că artele 
decorative nu sînt decîf „un simplu 
agrement vizual", iar arhitectura răs
punde doar „condiției de confort", 
în realitate ele sînt totodată purtă
toarele unui mesaj artistic și social. 
Tocmai în dubla lor însușire de a răs
punde, deopotrivă, cerințelor mate
riale și celor spirituale ale oamenilor 
stă calitatea specifică a arhitecturii și 
cea a artelor decorative. Se poate 
afirma că arhitectura de azi a Româ
niei — de la Sala Palatului pînă la 
noile cartiere de locuințe — nu răs
punde decît condiției de confort ? 
Sau că decorația și artele noastre in
dustriale nu sînt altceva decîf un 
„simplu agrement vizual" ?

Situația actuală a artelor industriale 
poate fi substanțial îmbunătățită. Rit
mul lor de creștere din ultimul timp, 
actualul potențial artistic sînt chezășii 
de viitor. O mai largă dezbatere a 
problemelor ar grăbi însă evoluția 
sectoarelor în care producția mai e 
deficitară artisticește.

plastici sau în cea a Co
de Stat pentru Cultură și Arfă, 
la concluzia că tema artico- 
față își are cu prisosință 
cea mai mare parte a mun

ți îndrumare, în

• Sala Palatului : Concert SARITA MONTIEL — 19 45.
• Filarmonica de stat ,,G Enescu" (la Sala mică a Palatuluit : 
MUZICA CONTEMPORANĂ IN PRIMA AUDIȚIE - 20.
• Teatrul de Operă și Balet : TOSCA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI - 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : EURI- 
DICE — 19,30, (sala Studio) • PATIMA ROȘIE - 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măi 
gureanu nr. I) : OPERA DE TREI PARALE - 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
MEDEEA — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR —
e Teatrul „Ion Creangă" . UN VIS VESEL —
® Studioul Institutului de artă teatrală și
„I. L. Caragiale" : VARA ȘI FUM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei): TIGRIȘORUt 
PETRE — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINA — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

ANTIGONA Șl

20.
15,30.
cinematografică

I CINEMA |
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 10; 13; 16; 
18,45; 21,15, București — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Me
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, Aurora (completare 
Geologii) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• HAI, FRÂNȚA ! ■. Republica (completare Orizont științific
nr- 1) 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Grivița (comple
tare Cu acul și ața) — 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: Luceafărul — 10; 12,30; 
15,45; 18,15; 20,45, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la 
ambele completarea Cu acul șl ața).
• CASA MULT VISATĂ ; Cinemateca — 10; 12, 14.
• FINALA BUCLUCAȘA : Capitol — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, Modern (completare Orizont științific nr. 1) — 9-
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cinemascop : Festival — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 
21, Volga — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• DESENE SECRETE : Victoria (Completare Știință șl tehnică 
nr. 7/1965) — 10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Dacia (Completare 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din con
strucții) — 9—14,30 in continuare; 16,30; 18,45; 21.
• RĂSCOALA — cinemascop : Central — 10; 12; 15,15- 18; 
20,45, Tomis — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30 (la ambele com
pletarea Țara Hațegului)
• CHEILE CERULUI : Lumina (completare Secretul trecutului)
— 9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Union — 15; 17 45- 
20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10
• WINNETOU (seria l) : Doina (completare Geologii) — 11,30.; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 - COCENEL - SCULPTORUt 
IVAN FUNEV — STAȚIA DE PRELUCRARE A BALENELOR
— POVESTE ROMANTICA — PRIVELIȘTI CARPATINE, 
„CERBUL" — TRANDAFIRUL CU PETALE DE AUR : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
• TRANZIT — cinemascop : Giulești (completare Stația de 
prelucrare a balenelor) - 16; 18,15; 20,30.
• LA PORȚILE PAMÎNTULUI - cinemascop : Excelsior - 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30- 20,45, Miorița — 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 (la ambele completarea Un bine neobișnuit).
© A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Buzesti (completa
re Rășinari) - 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării (com
pletare Pîrvu Mutu-zugravul) — 11, 15, 17,30; 20,
• ARȘIȚA — cinemascop : Crîngași (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat tn regiunea Banat) — 15 45 18- 
20,15.
» PROCESUL ALB — cinemascop : Buceqi — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, Moșilor — 15,15; 18; 20,45.
« BARCAGIUL - cinemascop ; Gloria (completare Științv și 
tehnică nr. 5/1965) _ 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Lila (comp 
tare Energia) — 15,30; 18: 20,30.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Unirea (completare Vizi
ta conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Banat) -■ 16- 
18,15; 20,30.
• DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16, 18,15- 20.30.
• BEATA : Vitan (completare Pîrvu Mutu-zuqravul) _  16i
18,15; 20,30 1
• PINGUINUL ; Munca (completare Lucrările primei constă- 
tuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 15,30) 18; 20,30.
• SAȘA : Popular (completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Crlșana) — 15.30: 18; 20,30.

— COCENEL — SCULPTORUL

PRIVELIȘTI CARPATINE,

• 19,00 — Telejurnalul de seară ; informații și reportate fil
mate din țară și de peste hotare • 19,15 — Pentru cei mici • 
‘DAMNl1irCrni“iJ'C1IiCIl"> A,exandrins Halic 11 prezintă pe 
„DOMNUL GOE de 1. L. Caragiale • 19,30 — Știință șl teh- 

" p|onieri ?to,ari : r.CU ȘI FĂRĂ AJUTORUL AL
GEBREI , prezintă prof. Ileana Voinescu • 20,00 — Seară de 
teatru — „OTHELLO" — de William Shakespeare. Interpre- 
eaZ™2D™e.CliV 01 Teatrului Național din Craiova. în pauză 

lrgii — film documentar realizat de studioul „Al. 
Sahia 0 23,15 — Telejurnalul de noapte • 23,25 — Buletinul 
meteorologic.
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Vizita la Cluj a delegației 
Partidului Comunist din Spania
Marți dimineața, delegația Par

tidului Comunist din Spania, alcă
tuită din tovarășii Santiago Car
rillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, Francisco 
Gutierrez, Ramon Mendesona, 
membri ai Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania, și Juan Vaz
quez, membru al C.C. al P.C. din 
Spania, care face o vizită de prie
tenie în țara noastră, a sosit la 
Cluj.

Delegația este însoțită de tova
rășii Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în gara Cluj, oaspeții spanioli 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului regional Cluj al P.C.R., de 
membri ai biroului comitetului re
gional de partid, de activiști de 
partid. Numeroși clujeni, aflați pe 
peronul gării, au făcut oaspeților 
o caldă primire. Pionieri le-au o- 
ferit flori.

La sediul comitetului regional 
de partid a avut loc o întîlnire cu 
membri ai comitetului regional de 
partid. Tovarășul Aurel Duca a 
prezentat oaspeților aspecte ale 
dezvoltării economice și culturale 
a regiunii în anii puterii popu
lare, precum și unele preocupări 
actuale ale organelor de partid din 
regiune. Oaspeții s-au interesat în
deaproape de experiența organiza
ției de partid regionale în rezolva
rea diferitelor probleme.

A urmat apoi o vizită cu mași
nile prin Cluj în cursul căreia s-au 
făcut popasuri în noile cartiere ale 
orașului. A fost vizitată, de aseme
nea, grădina botanică.

La amiază, comitetul regional 
de partid a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

După-amiază, membrii delega
ției Partidului Comunist din Spa
nia au fost oaspeții uzinei „Uni
rea", unde au fost întîmpinați 
'■'Iduros de sute de muncitori.

lupă un scurt expozeu, făcut de
. ectorul Uzinei „Unirea", Iosif 

Bet, asupra dezvoltării acestei în
treprinderi clujene, au fost vizitate 
unele secții ale uzinei. La secția 
turnătorie, reconstruită și moder
nizată în ultimii ani, oaspeții au 
primit explicații asupra procesului 
tehnologic. La secția de montaj, ei 
au examinat cu atenție două 
războaie de țesut automate, care 
vin să îmbogățească gama produ
selor acestei întreprinderi.

Un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei au 
participat apoi la un miting orga
nizat cu prilejul vizitei delegației.

Deschizînd mitingul tov. Toader 
Moldovan, secretar al Comitetului 
orășenesc Cluj al P.C.R., a salutat 
călduros pe oaspeți.

Au ‘ ' " "
Emil 
tul ui 
Ioan, 
care, 
profunda 
muncii față de 
eroism pe care comuniștii spanioli,

luat apoi cuvîntul muncitorii 
Tuduce, din partea Comite- 
de partid al uzinelor, și Kiss 
de la secția de turnătorie, 

în cuvinte calde, au exprimat 
simpatie a oamenilor 

lupta plină de

toți democrații din Spania o duc 
pentru libertate, democrație și 
progres social. Totodată, ei au 
vorbit despre munca și preocupă
rile de viitor ale colectivului uzi
nei.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, care a 
transmis colectivului uzinei un sa
lut din partea clasei muncitoare 
din Spania și urări de succese tot 
mai mari pentru prosperitatea ță
rii noastre și creșterea bunăstării 
poporului român.

Ne bucură, a spus vorbitorul, 
progresele mari pe care România 
le-a obținut în puțini ani. Este o 
bucurie să vedem cum în țara dv. 
se construiesc noi fabrici moderne, 
cum se dezvoltă și cresc centre de 
cultură, ca, de exemplu, orașul 
Cluj, cum agricultura voastră so
cialistă progresează.

Exemplul României ne face pe 
noi, comuniștii din Spania, să ne 
întărim încrederea în superiorita
tea socialismului și în victoria so
cialismului pe 
.mîntesc.

Referindu-se 
ționale dintre 
Român și Partidul Comunist din 
Spania, vorbitorul a spus : Parti
dele noastre sînt două partide 
vechi, prietene. întotdeauna am 
avut relații foarte bune. Comu
niștii și poporul din Spania nu vor 
uita niciodată participarea comba
tanților români la brigăzile inter
naționale, Ia lupta poporului spa
niol împotriva fascismului.

întrevederile noastre care au în
ceput ieri, a arătat în continuare 
vorbitorul, au scos în relief marea 
identitate care există între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, asupra pro
blemelor esențiale ale prezentului 
și, în primul rînd, cu privire la ne
cesitatea de a face totul pentru a 
întări și consolida unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Am fost pe deplin de acord 
cu sprijinirea luptei eroice a po
porului vietnamez. Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Spania consideră că nu trebuie 
încetată lupta pînă cînd americanii 
nu vor pleca din Vietnam.

Discuțiile noastre au fost foarte 
cordiale și eu doresc să transmit 
de la această tribună mulțumirile 
delegației noastre tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, conducerii Parti
dului Comunist Român pentru 
prietenia și căldura frățească cu 
care ne-au primit.

Santiago Carrillo a vorbit apoi 
despre lupta poporului spaniol îm
potriva dictaturii fasciste pentru 
libertate și progres social, despre 
creșterea forțelor democrației și 
socialismului în Spania, despre e- 
roismul și încrederea în victorie 
a comuniștilor spanioli.

Luînd cuvîntul, în încheierea 
mitingului, tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Cluj al P.C.R., după ce a 
adresat un călduros salut oaspeți
lor, a arătat că în întreaga sa

întreg globul pă-

la legăturile tradi- 
Partidul Comunist

existență Partidul Comunist din 
Spania a ținut sus, fără șovăire, 
steagul luptei pentru libertate și 
independență națională, pentru a- 
părarea intereselor vitale ale po
porului, pentru democrație și so
cialism. Subliniind că poporul ro
mân a nutrit întotdeauna senti
mente de caldă prietenie față de 
poporul spaniol, vorbitorul a a- 
mintit manifestările de solidarita
te internațională ale oamenilor 
muncii din țara noastră cu cauza 
dreaptă a poporului spaniol.

Evocînd lupta glorioasă dusă de 
P.C.R. în cei 45 de ani de exis
tență, vorbitorul s-a referit la vic
toriile dobîndite, la capătul cărora 
strălucește chipul României de as
tăzi, al României socialiste.

Vorbitorul a înfățișat apoi ta
bloul puternicei dezvoltări econo
mice și social-culturale a regiunii 
Cluj, rod al eforturilor oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani, înfrățiți prin năzuințe și in
terese comune, sub conducerea 
partidului comunist.

în încheiere vorbitorul a expri
mat convingerea că vizita oaspeți
lor spanioli în România va contri
bui la adîncirea prieteniei frățești 
dintre cele două partide.

După vizitarea uzinelor „Unirea", 
un popas la Universitatea „Babeș- 
Bolyai".

Studenții au făcut o entuziastă 
primire membrilor delegației.

Oaspeții s-au întreținut îndelung 
la rectorat, cu academicieni, profe
sori și alți membri ai corpului di
dactic, precum și cu reprezentanți 
ai studențimii clujene.

Acad. prof. Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul universității, acad, 
prof. Ștefan Peterfi, prorector al 
universității, și conf. univ. Mircea 
Zaciu, decanul facultății de filolo
gie, au prezentat larga dezvoltare 
a învățămîntului superior clujean 
în anii construcției socialiste, tra
dițiile literaturii și artei progresis
te din acest important centru cul
tural.

Un cald salut au adus delegației 
studenții Liviu Giurgiu din anul 
IV al facultății de fizică, și Maria 
Borbeiy, din anul III al facultății 
de filozofie.

Membrii delegației au vorbit ce
lor de față despre condițiile grele 
în care se desfășoară viața univer
sitară în Spania de azi, precum și 
despre lupta plină de abnegație a 
studențimii și profesorilor progre
siști din centrele universitare spa
niole pentru un învățămînt demo
cratic, pentru libertăți politice.

Corpul didactic și studențimea 
clujeană au rugat pe oaspeți să 
transmită profesorilor Universitari, 
tineretului studios, întregii intelec
tualități spaniole care militează 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate și democrație, cele mai 
calde urări de îndeplinire a nobi
lelor lor năzuințe.

Seara, membrii delegației, îm
preună cu persoanele care îi înso
țesc și cu conducători ai organelor 
locale de partid, au asistat la un 
spectacol folcloric.

(Agerpres)

CRAIOVA. Imagine de pe Calea Severinului (Foto : Agerpres)

Optimile 
de finală
ale „Cupei României"

Ieri a avut loc tragerea la sorți 
a optimilor de finală ale „Cupei 
României". Jocurile se vor des
fășura la 11 mai, pe terenuri neu
tre, după cum urmează: A.S. 
Aiud — Crișul Oradea; Soda Ocna 
Mureș — Steaua; Cimentul Med
gidia — U.T. Arad; Metalul Plo- 
peni — Farul Constanța; Clujea
na — Steagul Roșu Brașov; 
C.S.M.S. Iași — Rapid București; 
Petrolul Ploiești — Siderurgistul 
Galați și Universitatea Cluj — 
Dinamo București.

Succese românești5»

peste hotare
Turneul internațional de tenis de la 

Monte Carlo a luat sfîrșit. Reprezen
tantul României, Ion Țiriac, a obținui 
un frumos succes cîștigînd, alături de 
italianul Pietrangeli, proba de dublu 
bărbați. In finală, ei au învins cuplul 
Pinto Bravo (Chile), Eduardo Goros- 
tiaga (Bolivia) cu 6—0, 6—1.

Finala de simplu masculin a turneu
lui internațional de tenis de la Tel 
Aviv, disputată între jucătorii români 
Constantin Popovici și Gunther Bosch, 
a revenit lui Bosch cu 6—4, 6—1. Pro
ba de dublu bărbați a fost cîștigată 
de aceiași sportivi români, care în fi
nală au întrecut perechea Davidman- 
Stasbholtz (Izrael) cu 6—4, 4—6, 6—3.

în turneul internațional de box de 
la Budapesta, doi dintre reprezentanții 
României s-au clasat pe locul întîi. La 
categoria grea, Vasile Mariuțan l-a 
învins în finală, la puncte, pe Hor
vath, cîștigătorul medaliei de bronz 
(categ. semigrea) la ultimele campio
nate europene. în limitele categoriei 
mijlocie mică, Emil Constantinescu a 
cîștigat prin neprezentarea boxerului 
sovietic Marviașin (accidentat).

Întîlnirea de gimnastică R
Sala sporturilor Floreasca a 

găzduit marți dubla întîlnire in
ternațională de gimnastică Româ
nia—R.S.S. Armeană. Victoriile 
au fost împărțite : la masculin 
au cîștigat gimnaștii români cu

Corespondență din Londra

„EUROPENELE" DE 
ÎNCEP ASTĂZI

La Londra, pregătirile pentru cam
pionatele europene de tenis de 
masă (programate aci între 13—20 
aprilie) s-au încheiat. La ora 
cînd transmit, s-a anunțat că 
vor fi prezente la start toate țările 
europene afiliate la Federația inter
națională de tenis de masă.

Timp de o săpfămînă, jucătorii 
englezi au fost cantonați la „Crystal 
Palace”, unde au urmat un riguros 
program de antrenament. Un ele
ment nou și totodată senzațional a 
fost folosirea unui ...partener robot 
— invenție suedeză — folosit acum 
pentru prima dată și la Londra. în
cărcat cu mingi, aparatul le „ser
vește" pe rînd, cu o cadență de 80 
lovituri pe minut, putînd fi reglat 
pentru cele mai variafe stiluri.

inia — R. S. S. Armeană
277,50—277,05, iar la feminin 
oaspetele cu 186—184,35 puncte.

Echipele oaspete vor evolua 
joi, la Brașov, în cadrul unei de
monstrații, iar vineri vor parti
cipa la un concurs programat la 
Ploiești.

Primirea la M. A. E
a ministrului afacerilor externe

al Danemarcei
ministrul 
Republicii 
Corneliu 
ministrul

afa- 
So- 
Mă- 
afa-

Viggo Christensen, consilier la 
Ambasada Danemarcei din Bucu
rești.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

RĂSFOIND PRESA STR
: ,.rȘ.

Exodul dinspre 
Australia

Marți dimineața, 
cerilor externe al 
cialiste România, 
nescu, a primit pe 
cerilor externe al Danemarcei, Per
Haekkerup, cu care a avut o con
vorbire privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale româno-daneze, 
precum și un schimb de păreri a- 
supra unor probleme internațio
nale actuale.

La întrevedere au participat, din 
partea română, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Petru Mânu, ambasadorul 
Republicii Socialiste 
Copenhaga, Vasile 
Constantin Oancea, 
M.A.E., iar din partea daneză am
basadorul Gunnar Seidenfaden, 
secretar general adjunct în M.A.E., 
Joachim Henrik-Georg baron 
Zytphen-Adeler, ambasadorul Da
nemarcei la București, ambasado
rul Anker Svart, director în M.A.E., 
Per Green, secretarul particular al 
ministrului t afacerilor externe, și

România la 
Pungan 

directori
Și 
în

★

afacerilor 
Socialiste 
dejun în

La amiază ministrul 
externe al Republicii 
România a oferit un 
cinstea oaspeților danezi. Corneliu 
Mănescu și Per Haekkerup au 
rostit toasturi.

După-amiază, ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei și per
soanele care-1 însoțesc au vizitat 
noi cartiere de locuințe ale Capi
talei.

★
în cursul aceleiași zile, doamna 

K. M. Haekkerup, soția ministru
lui afacerilor externe al Danemar
cei, a vizitat complexul social al 
Fabricii de confecții și tricotaje 
București.

(Agerpres)

O HOTĂRÎRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Cu privire la executarea reparațiilor mașinilor 
agricole, mașinilor-unelte, utilajelor, instalațiilor 
și mijloacelor de transport ale cooperativelor 
agricole de producție

Folosind creditele acordate de 
stat, precum și mijloacele proprii, 
cooperativele agricole de produc
ție și-au creat o puternică bază 
tehnică-materială. Ele dispun de 
circa 800 000 de mașini agricole, 
peste 13 000 diferite instalații, 
19 500 motoare termice și electrice, 
9 700 autocamioane și autoturisme, 
precum și diverse unelte de ate
lier, utilaje și mecanisme. Pînă la 
sfîrșitul cincinalului se prevede 
ca numărul autocamioanelor să 
ajungă la circa 20 000, al remorci
lor la 2 000, al 
tromotoarelor 
agregatelor de 
2 800 etc.

Pentru buna 
tor mașini și prelungirea folosirii 
lor, Consiliul de Miniștri a emis o 
hotărîre prin care se dă ca sarcină 
unităților subordonate Consiliului 
Superior al Agriculturii, Stațiuni
lor de Mașini și Tractoare și uzi
nelor de reparații, unităților apar- 
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, întreprinderilor de indus
trie locală executarea reparațiilor și 
reviziilor necesare mașinilor a- 
gricole, mașinilor-unelte, utilaje
lor, instalațiilor și mijloacelor de 
transport ale cooperativelor agri
cole de producție. Lucrările se vor

motoarelor și elec- 
la peste 77 000, al 
aspersiune la circa

funcționare a aces-

efectua pe bază de contracte sau 
comenzi ferme, iar plata se va face 
la prețurile și tarifele care se apli
că organizațiilor și întreprinderilor 
de stat, potrivit dispozițiilor legale.

Unitățile care vor executa ase
menea reparații le vor include în 
planurile anuale, trimestriale și 
lunare în cantitățile și sortimen
tele stabilite de acord cu Uniunea 
națională a cooperativelor agrico
le de producție.

Pentru acest an, lucrările de re
parații capitale se vor stabili prin 
convenții încheiate între ministe
rele menționate și Uniunea națio
nală a cooperativelor agricole de 
producție. Conform hotărîrii, Con
siliul Superior al Agriculturii va 
lua măsuri ca în fiecare raion o 
stațiune de mașini și tractoare să 
fie specializată în executarea re
parațiilor solicitate .de cooperati
vele agricole. în raioanele unde nu 
există S.M.T., cooperativele agri
cole vor fi deservite de cel mai 
apropiat S.M.T. specializat. De ase
menea, Consiliul Superior al Agri
culturii va lua măsuri pentru do
tarea S.M.T.-urilor ce urmează să 
fie specializate în executarea de 
reparații și revizii tehnice la ma
șinile agricole proprietate obșteas
că a cooperativelor agricole de 
producție.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Luni seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația de ziariști români 
care, la invitația Ministerului A- 
facerilor Externe Suedez, a făcut 
o vizită în Suedia. Delegația con
dusă de tovarășul Dolgu Gheorghe, 
redactor șef adjunct al revistei 
„Viața economică", a vizitat uni
tăți industriale, construcții de lo
cuințe, instituții culturale și de 
artă și a avut întrevederi cu per
soane oficiale din Ministerul Afa
cerilor Externe Suedez, cu repre
zentanți ai cercurilor economice 
din Suedia și cu reprezentanți ai 
presei.

★
După un turneu de aproape trei 

luni în S.U.A. și Canada, în care 
a prezentat 66 de spectacole, An
samblul „Ciocîrlia" 
marți în Capitală.

s-a înapoiat

(Agerpres)

TENIS DE MASĂ

Aici se discută mult despre șanse,| 
se fac clasamente probabile. Tn unul 
dintre acestea, Dorin Giurgiucă este 
trecut printre favoriji pe locul IV, 
după suedezul Kjell Johansson, deți
nătorul titlului la simplu, vest-germa- 
nul E. Scholar și alf suedez, H. Al- 
ser. La simplu femei, Maria Alexan
dru este apreciată ca aspirînd la lo
cul I împreună cu Mary Shannon 
(Anglia) și Eva Koczian (Ungaria). 
Mari speranțe se pun în paleta nr. 1 
a Angliei la bărbați, Chester Barnes, 
care personal consideră că ceho
slovacul Jaroslav Stanek este princi
palul său obstacol în drumul spre 
semifinală și finală.

Opinia unor experți londonezi a- 
cordă, de asemenea, prima șansă la 
dublu femei, perechii Mary Shannon, 
Diana Rowe, de două ori cîștigă- 
toare a titlului în această probă la 
edițiile anterioare.

Liviu RODESCU

Lotul de tenis de masă al Româ
niei, în frunte cu Maria Alexandru 
și Dorin Giurgiucă, a plecat marți 
dimineața la Londra.

CUM VA FI VREMEA
t ,.... •

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 aprilie. în țară : după o răcire 
trecătoare, vremea se încălzește trep
tat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi, mai ales sub formă de averse. în 
regiunea de munte și izolat în nordul 
țării, Ia începutul intervalului, se va 
semnala lapoviță. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade, local mai ridicate, 
în București : după o răcire trecă
toare, vremea se încălzește treptat. 
Cerul va fi schimbător. Ploi, mai ales 
sub formă de averse. Temperatura în 
creștere.

Ziarul vest-ger
man „DIE WELT" 
publică o corespon
dență din Canberra 
în care se referă la 
unele din dificultăți
le de care se 
noii emigranți 
în Australia.

lovesc 
sosiți

cercu- 
se 

«Se

„în Australia 
rile conducătoare 
întreabă astăzi: 
va reuși oare în viitor 
să se aducă în (ară 
un număr suficient de 
noi emigranți din Eu
ropa?». Acest 
nent insular este 
de ori mai mare 
R. F. Germană, 
este locuit de i 
11,5 milioane de 
meni. El dispune 
pămînfuri 
zăcăminte minerale 
de o industrie ce 
dezvoltă.

După cel de-al doi
lea război mondial, 
două milioane de e- 
migranți, proveniți din 
peste 10 țări, și-au în
cercat norocul în Aus
tralia. Pentru majori
tatea dintre ei, cea 
mai mare parte a cos
tului călătoriei a lost 
suportată de contribua
bili. Dar, o dată ajunși 
în noua țară, ei au 
fosf lăsați în voia 
soarfei și puși în si
tuația de a-și aranja 
singuri un cămin.

Numărul emigranți- 
lor care nu reușesc să 
se aranjeze crește con
tinuu. Din cînd în cînd, 
se pot auzi știri des
pre tulburări în i 
nele emigranților, 
centrele de 
ale acestora 
în barăci ce 
cu niște 
Tot mai des se 
citi în ziare plîngerile 
lor. Recent a produs 
ecou o grevă a foa
mei declarată de un 
emigrant vest-german, 
care urmărea să obți
nă în acest fel retri
miterea în patrie. E- 
xemplul a fost urmat 
de o familie olan
deză.

Din 1964, 
oamenilor 
giți, care 
acasă, s-a < 
nul trecut 
de emigranți au pără
sit din nou Australia. 
Acest exod ar fi fost 
și mai mare, dacă Aus
tralia n-ar fi situată 
atît de departe de Eu
ropa. Cheltuieli mari 
ale călătoriei împie
dică pe mulji să se re
întoarcă acasă. Ca ur
mare a acestei situații, 
Comisia de îndrumare 
a emigranților de 
lîngă guvernul 
tralian a instituit o an
chetă, pentru a 
stata dacă în Australia 
«ceva nu este în or
dine».

Recent, cînd în ca
pitala australiană, Can
berra, a avut 
de-al 16-lea 
al Asociației 
ților, a fost 
pentru prima 
mod fățiș

confi
de 31 
decît 

dar 
numai
i oa- 

de 
roditoare, 

?i 
se

cămi- 
, în 

adunare 
instalate 
seamănă 

antrepozite, 
pot

numărul 
dezamă- 

s-au întors 
dublat. A- 

circa 12 000

pe 
aus-

con-

loc cel 
congres 

emigran- 
ridicată 

oară în 
problema:

cînd din vechea lor pa
trie. Este un ton nou, 
într-o fără în care pînă 
acum orice critică la 
adresa condițiilor de 
integrare a emigranți- 
lor a fost respinsă.

Astăzi, marea masă 
a emigranfilor vine din 
Marea Britanie. Din 
1945, Australia a deve
nit «stația terminus» 
pentru 1,3 milioane de 
englezi în căutarea 
norocului. Urmează ita
lienii și grecii. Din O- 
landa au emigrat 
140 000 de oameni. Pe 
locul cinci se situează 
Republica Federală 
— cu 106 000 oameni. 
Mul)i emigrant vest- 
germani nu au depus 
cereri de naturalizare.

Datorită 
lui focar 
Asia de 
creșterii 
costului

«Este oare într-adevăr 
Australia raiul pe ca- 
re-l prezintă guver
nul?». Iar cotidianul 
„The Australian", care 
apare la Canberra, a 
scris: «Noi, australie
nii, sîntem înclinați să 
nutrim convingerea că 
la noi condijiile socia
le și de muncă sînt de 
așa natură încîf trans
formă țara noastră în- 
tr-un adevărat rai. 
Fapt este însă că, în 
unele fări, considerate 
tradifionale în ce pri
vește emigrarea, aceste 
condijii sînt mai bune 
decît în Australia», in 
continuare, ziarul reco- lor scumpe, 
manda noilor venifi să 
nu năzuiască spre via
ta pe care o duc aus
tralienii născufi în (ară 
și nici spre acele a- 
vanfaje la care emi- 
granții au renun(af ple-

apropiatu- 
de război din 

sud-est, a 
permanente a 
viefii, chirii- 

sfrucfurii 
sociale rămase în urmă, 
în comparafie cu une
le țări europene și da
torită vieții culturale 
slabe, Australia a pi 
dut mult din forța 
de atracție*.

ler-
sa

Din nou în fața
tribunalului

în legătură cu pri
gonirea de către ra
siști a elementelor 
progresiste din Repu
blica Sud-Africană 
revista tunisiană „JE- 
UNE AFRIQUE" scrie 
următoarele :

„Se consideră că un 
avocat își petrece cea 
mai mare parte a 
timpului în fafa tribu
nalelor. E mai greu de 
înțeles însă ca el să 
și-l petreacă tocmai 
în închisoare. Totuși, 
aceasta este soarta a- 
vocatului sud-african 
„Bram” Fischer. El a 
compărut din nou, la 
23 martie, în fafa 
curfii din Pretoria. A- 
ceasta a hotărît să a- 
mîne judecata pînă la 
4 mai.

Opozifia fafă de re
gimul rasist, acfesta este 
capul de acuzare îm
potriva lui Fischer. A- 
cest om în vîrsfă de 57 
de ani provine din una 
din cele mai vechi fa
milii de buri. Bunicul 
său a fost ultimul mi
nistru al statului liber 
Orange. își făcuse stu
diile în universitățile 
sud-africane unde i s-a 
injectat teoria segre
gației. Cum a ajuns să 
o combată ? El s-a ex
plicat în fața judecă
torilor : «într-o zi, mă 
aflam în fața unui afri
can care mi-a întins 
mîna. Pentru a-i strîn- 
ge mîna mi-a trebuit 
un enorm efort de 
voință. Ore întregi 
m-am întrebat în 
gătură cu această 
pulsie stranie și 
înțeles pînă la 
că eu sînt acela 
m-am schimbat și 
negrul».

Atitudinea lui îi a- 
duce stima și respectul 
africanilor. în fiecare 
dimineață, ciuda

politie, 
africa- 
munci- 

în

le- 
re- 
am 

urmă 
care

nu

barajelor de 
rînduri de fete 
ne, menajere, 
tori se rînduiesc 
fafa porfîi tribunalului
din Pretoria. Ei știu că 
nu pot asista la pro
ces, dar prin prezenta 
lor tăcută îi aduc un 
omagiu lui „Bram", do
vedind cît de mult îl 
prețuiesc pe omul alb 
atunci cînd acesta e 
drept. Același respect 
e împărtășit fată de 
Fischer în cercurile in
telectuale ca și prin
tre studenții din uni
versități. La ultimul său 
proces martora Leslie 
Scherbruher a prefera! 
să se reîntoarcă în 
chisoare decît să 
pună mărturie 
triva lui. în 
vieții lui 
el a fost adăpostii de 
familii burgheze cu 
alte idei decît ale lui, 
dar care îi respectau 
curajul, personalitatea, 
probitatea.

Deschiderea proce
sului Fischer a inter
venit în ajunul alege
rilor ce au avut loc la 
30 martie. Nu a fosf o 
simplă 
Campania fusese mar
cată printr-o serie de 
raiduri prin rezervați
ile africane, au avut 
loc numeroase izgoniri 
și arestări ale democra
ților albi care se opun 
apartheidului. Cei 7 
noi aresfa)i sînt sfu- 
denfi la universitatea 
din Durban, unde Fi
scher se bucură de o 
mare popularitate. Au
toritățile sud-africane 
doresc, de asemenea, 
să folosească un pre
text pentru a reduce 
la tăcere cercurile u- 
niversifare în care a 
început să se manifes
te o anumită agitație*.

în- 
de- 

împo- 
perioada 

clandestine,

coincidentă.

Vaccin împotriva cancerului Tributul lai Neptun
Un grup de medici 

americani speră să fi 
descoperit o metodă 
eficace de tratare a 
diverselor tipuri de 
cancer, relevă agenția 
Reuter. Doi pacienți 
tratați cu un nou vac
cin, a declarat drȚ 
Paul Wolf, directc'- 
rul laboratorului ex
perimental de patolo
gie de la Institutul 
pentru cercetarea can
cerului din Detroit, au 
fost complet vindecați. 
In timpul programului

de patru ani, alți 8 
pacienți, considerați 
fără nici o scăpare, au 
fost tratați cu acest 
vaccin, iar evoluția 
bolii a fost fie oprită, 
fie mult încetinită. 
Toți opt se află în via
ță. Folosirea vacinării, 
a declarat Wolf, a pre
lungit viața altor doi 
pacienți. Vaccinarea 
nu a adus nici o îm
bunătățire a stării să
nătății a 8 pacienți din 
cei 20 cărora li s-a ad
ministrat noul vaccin.

Dr. Wolf a declarat că 
vaccinul este un pro
dus derivat din trata
rea cu substanțe chi
mice a celulelor can
ceroase luate de la ie
puri și ajută la for
marea de anticorpi 
care întăresc rezisten
ța organismului bol
navului. In experien
țele pe animale, cerce
tătorii din Detroit au 
anunțat că s-a reușit 
tratarea cancerului 
pielei, ficatului și 
pieptului.

Potrivit unor date statistice pu
blicate la Londra, un număr de 51 
de nave comerciale britanice, cu 
un deplasament total de 140 142 
tone, s-au scufundat in cursul celui 
de-al doilea trimestru al anului 
1965. în aceeași perioadă au fosl 
scoase din uz 108 nave, totaliiind 
un deplasament de 454 829 tone.

Recent, Ia Tokio a apărut o librărie de un tip special, în care cum
părătorii pot Intra ...cu mașina

Cremonal

Compozitorul și dirijorul Sveto 
lik Pascean din Belgrad a desco
perit un preparat folosit pentru 
regenerarea aspectului și menține
rea pe o durata mai mare a rezo
nantei instrumentelor muzicale. Ei 
a dat substanței numele de „cre
monal" după numele orașului ita
lian Cremona, renumit prin faimo
șii săi meșteri de viori.

După numeroase experiențe cu 
sute de viori, construite în diverse 
ateliere, cremonalul s-a dovedit 
mai bun în multe privințe decit 
alte preparate de acest fel. Rezo
nanta viorilor vechi s-a imbunătă- 
tit prin regenerarea lacului lor, 
deoarece cremonalul îndepărtează 
diversele uleiuri folosite pentru 
curățirea instrumentelor.

Svetolik Pascean a declarat că 
cremonalul este identic cu sub
stanța naturală folosită de vechii 
meșteri din Cremona.
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SAIGON Reuniunea inițiată 
de militari a eșuat in fașă

Implicațiile 
unei 
demisii
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a marca

Mărfi seara s-a întrunit la Atena, 
înfr-o ședință extraordinară, Consi
liul de Miniștri al Greciei. în co
municatul dat publicifăfii la în
cheierea ședin|ei se anun)ă că gu
vernul Stephanopoulos va continua 
să rămînă la conducerea (arii.

După demisia vicepreședintelui 
guvernului și ministru al afacerilor 
externe llias Tsirimokos, care a de
clarat că refuză să mai sprijine gu
vernul, ministrul prevederilor sociale, 
Galinos, și deputatul loanis Tsirimo
kos, nepotul vicepremierului, au a- 
nunfat că se alătură poziției lui Tsi
rimokos. Acest fapt a pus la grea 
încercare situafia actualei echipe mi
nisteriale condusă de premierul 
Stephanopoulos, care dispune în 
parlament de o majoritate minimă și 
instabilă compusă din : 45 disidenfi 
ai Uniunii de centru, 8 depufafi ai 
partidului denumit progresist și 99 
ai partidului de dreapta E.R.E., în 
total 152 de voturi. în cazul cînd cei 
trei vor vota alături de opoziție, a- 
ceasfa își va mări numărul de depu- 
tafi la 151 din totalul de 300, majo
ritate suficientă pentru a răsturna 
guvernul.

Observatorii relevă că, în prezent, 
culisele dreptei își îndreaptă efor
turile spre grupul lui Papapol'fis 
(fost lider al partidului E.P.E.K.) care 
face parte din Uniunea de centru, 
pentru a-l determina să-l părăsească 
pe liderul acesteia, Papandreu, și să 
se alăture taberei guvernamentale, 
cu scopul de a compensa lipsa pro
vocată prin demisia lui Tsirimokos.

In cercurile politice ateniene să 
consideră că această demisie afec
tează în mare măsură și relefiile 
greco-cipriofe. După cum se știe, 
Tsirimokos a sprijinit puternic cere
rea președintelui Makarios de a se 
limita atributele comandantului găr
zii civile cipriote, generalul Grivas 
Dighenis, numai la conducerea tor
telor armate grecești aflate în insulă, 
iar unitățile militare cipriote să trea
că sub controlul Consiliului de Mi
niștri cipriot.

Totodată, din Nicosia se anunță că 
„planul de compromis', elaborat de 
guvernul grec în ciuda opozifiei lui 
Tsirimokos, a fost respins de pre
ședintele Makarios, întrucîf, potrivit 
noului plan, împuternicirile lui Gri
vas ar rămîne aceleași. De aseme
nea, șeful statului cipriot și-a reafir
mat hotărîrea de a nu reveni asupra 
deciziei sale de a prelua controlul 
asupra tortelor armatei cipriote. Gu
vernul Ciprului consideră că suve
ranitatea și independenta tării îi im
pun să-și exercite controlul asupra 
forțelor sale armate.

In același timp, presa guverna
mentală din Nicosia, făcînd o trecere 
în revistă a evoluției relațiilor greco- 
cipriofe, relevă că acestea au fost 
afectate în primul rînd de scrisoarea 
secretă trimisă de generalul Grivas 
premierului Stephanopoulos, prin 
care îl informa că „cercul în jurul lui 
Makarios se strînge treptat", su- 
gerîndu-i totodată ideea unei even
tuale răsturnări de la putere a pre
ședintelui Ciprului. Această scrisoa
re, care a ajuns în mîinile lui Maka
rios, a grăbit luarea hotărîrii guver
nului cipriot de a cere restrîngerea 
atribuțiilor generalului Grivas, cerere 
respinsă de guvernul grec, cu excep
ția a cîforva miniștri, în frunte cu 
Tsirimokos.

Spiros PAPAIANIS
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MOSCOVA 12. — Coresponden
tul Agerpres S. Podină transmite : 
In Sala congreselor din Kremlin 
a avut loc la 12 aprilie o 
solemnă consacrată Zilei 
nauticii, instituită pentru
ziua de 12 aprilie 1961, cînd cosmo
nautul sovietic Iuri Gagarin a e- 
fectuat primul zbor în spațiul cos
mic. La ședința solemnă au parti
cipat L. Brejnev, A. Kosîghin, N. 
Podgornîi, alți 
partid și de stat 
Xiauți, muncitori, 
ință, de artă și 
dîș, președintele Academiei de ști
ințe a U.R.S.S., a vorbit despre 
succesele realizate de Uniunea So
vietică în exploatarea Cosmosului. 
Au vorbit, de asemenea, cosmo- 
nauții Valentina Nikolaeva-Tereș- 
kova și Iuri Gagarin.

conducători de 
sovietici, cosmo- 
oameni de ști- 
cultură. M. Kel-

Zilei» trecute, la Londra au avut loc demonstrații pen tru pace și dezarmare, impotriva războiului din Viet
nam. In cursul lor s-au produs ciocniri intre manifestanți și poliție

ÎN ORBITA DISENSIUNILOR

DIN N.A.T.O
• S.U.A. au răspuns la memorandumul

Franței • Reproșurile lui Dean Rusk

• Va fi Londra noul sediu al N.A.T.O.?
PARIS 12 (Agerpres). — Marți 

după-amiază, ambasadorul S.U.A. 
la Paris, Charles Bohlen, a remis 
secretarului general al Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței, 
Herve Alphand, răspunsul guver
nului american la memorandumul 
generalului de Gaulle din 29 mar
tie privind transferarea personalu-

AZI ÎNCEP

Dezbaterile

din Adunarea

Națională Franceză
PARIS 12 (Agerpres). — Aduna

rea Națională Franceză urmează 
să-și înceapă miercuri dezbaterile 
asupra politicii generale a guver
nului. După cum relatează agenția 
France Presse, aceste dejbateri 
vor dura trei zile și se vor referi, 
printre altele, la poziția adoptată 
de președintele de Gaulle cu pri
vire la dezangajarea Franței din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., precum și în legătură cu 
cererea adresată aliaților de a 
evacua bazele militare și sediile 
unor organisme ale N.A.T.O. de pe 
teritoriul francez. Agenția consi
deră că în centrul dezbaterilor se 
vor afla, de asemenea, situația eco
nomică a Franței, și recentele ac
țiuni greviste.

lui și instalațiilor militare de pe 
teritoriul Franței.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, „guvernul S.U.A. ia 
notă de faptul că Franța a hotărit 
să se retragă începînd de la 1 iu
lie 1966 din Comandamentul in
tegrat al N.A.T.O., dar afirmă că 
nu vede pentru ce această hotă- 
rîre ar trebui să antreneze în mod 
automat transferarea Comanda
mentului suprem al forțelor mili
tare N.A.T.O. din Europa, cu se
diul la Paris, in altă capitală a ță
rilor membre ale acestei organiza
ții". „Guvernul S.U.A., se spune în 
nota de răspuns, este dispus să 
accepte examinarea problemelor 
pe care le ridică bazele sale mi
litare din Franța cu condiția ca 
dispozițiunile referitoare la aces
te consultări să fie respectate". în 
același timp în notă se fac referiri 
la obligațiile financiare ce ar re
veni Franței in cazul cînd insta
lațiile militare americane și ale 
N.A.T.O. urmează să fie mutate de 
pe teritoriul Franței.

In cercurile guvernamentale de 
la Washington se consideră că 
cheltuielile pe care le implică 
transferarea bazelor americane din 
Franța s-ar ridica la aproximativ 
700 milioane dolari.

Corespondență din Cairo

ÎNCORDARE ÎN ADEN
în ultimele zile, si

tuația din Aden s-a 
agravat din nou. In 
semn de protest îm
potriva acțiunilor re
presive ale trupelor 
britanice pe terito
riul coloniei, condu
cerea Congresului 
Uniunii sindicale din 
Aden (ATUC) a anun
țat că va organiza, 
peste scurt timp, o 
grevă generală. Unul 
dintre liderii sindi
cali, Abdul Rahman 
al Aswadi, adresîn- 
du-se înaltului comi
sar britanic, Richard 
Turnbull, a cerut a- 
dopfarea unor mă
suri care să pună 
capăt 
de teroare".

După cum se știe. 
Anglia a anunțat că 
va acorda indepen
dență teritoriilor A- 
rabiei de sud în anul 
1968 Ea a elaborat

„atmosferei

!n acest sens un plan 
potrivit căruia sudul 
arabic ar deveni o 
republică sub un gu
vern central, avînd 
drept capitală Ade- 
nul. Dar 
vederi 
proiect, ca și încer
cările 
coloniale de a înă
buși orice manifesta
re a forțelor de eli
berare națională au 
sporit valul nemul
țumirii populare pe 
teritoriul coloniei. 
Luna trecută au avut 
loc puternice mani
festații populare și 
ciocniri armate. Au
toritățile au operat 
numeroase arestări. 
In ultima săptămînă. 
represiunile s-au in
tensificat. Opt mili
tari britanici au pă
truns într-o moschee 
din localitatea Sheikh 
Othman în timp ce

unele pre- 
ale acestui

autorităților

se oficia un serviciu 
religios, arestînd cî- 
teva persoane. In 
semn de protest, nu
meroase magazine 
din diferite părți ale 
orașului sînt inchise. 
Nouă foști miniștri 
ai guvernului din 
Aden au adresat 
O.N.U. și primului mi
nistru britanic, Harold 
Wilson, telegrame de 
protest, condamnînd 
acțiunile militarilor 
englezi.

Intre timp, o dele
gație avînd în frunte 
pe Abdul Mackawee, 
secretar al “ 
național de 
din Arabia 
întreprinde, 
neu într-o serie 
țări din Asia, Africa 
și Europa pentru a 
atrage atenția asu
pra situației grave 
din Aden.

C. OPRICA

Frontului 
eliberare 
de sud, 
un tur

da

Manifestații 
pe străzile 
Oslo-ului

OSLO 12 (Agerpres). — Nume
roși cetățeni din Oslo, au participat 
luni la manifestațiile organizate pe 
străzile capitalei norvegiene împo
triva înarmării nucleare.

Participanții la demonstrații 
purtau papcarte cu inscripții care 
cereau dezarmarea nucleară, ne- 
participarea Norvegiei la strategia 
nucleară atlantică.

SĂ N-AIBA TIMP

PENTRU POLITICĂ...

• Boicotul diferitelor cercuri ale populației
• La Da Nang au reînceput manifestațiile
• Crearea unui „superminister" la Saigon

SAIGON 12 (Agerpres). — Marți 
dimineața s-a deschis la Saigon, 
fără participarea reprezentanților 
budiști, ședința așa-zisului „Con
gres național politic". Coresponden
tul agenției France Presse preci
zează că nu numai liderii budiști 
au boicotat congresul, dar și cei 
catolici, precum și reprezentanți ai 
altor organizații sau personalități 
convocate. Astfel, încercarea de a 
da regimului de la Saigon o man
tie cît de cît reprezentativă, cel 
puțin pentru teritoriul pe care-1 
ocupă, a eșuat încă în fașă.

Șeful statului, generalul Nguyen 
Van Thieu, a prezentat un program 
de creare a unor instituții civile 
care, după cum releva corespon
dentul aceleiași agenții, „traducea 
o poziție cu mult mai fermă decît 
cea așteptată", întrucît el a men
ționat aceleași termene anunțate la 
conferința de la Honolulu. Gene
ralul Thieu a declarat în discursul 
său că stabilirea unor „instituții 
democratice" va fi realizată pînă 
în toamna anului 1967. El a pre
cizat apoi că „puterea a fost remisă 
forțelor armate de către un guvern 
civil" și că „directoratul militar 
este hotărît să nu transfere din 
nou puterea decît celui ce i-a pre
dat-o", fără a preciza cum ar pu
tea lua ființă un asemenea guvern. 
Thieu a lăsat chiar să se înțelea
gă că acest lucru nu ar putea fi 
realizat acum, fiind „o chestiune 
de durată".

La Saigon, Da Nang și Hue a 
fost difuzat un comunicat purtînd 
semnătura „Forțelor unite militare 
și populare pentru lupta revoluțio
nară" în care se cere S.U.A. să în
ceteze a mai sprijini guvernul de 
la Saigon.

Marți dimineața, în orașul Hue 
au fost declanșate noi manifestații.

După cum anunță corespondentul 
agenției France Presse, peste 10 000 
de persoane s-au masat în fața se
diului guvernatorului pentru a 
protesta împotriva ședinței „Con
gresului național politic", convocat 
de guvernul militar.

După cîteva zile de calm relativ, 
marți dimineața la Da Nang au 
reînceput manifestațiile de pro
test ale populației împotriva con
ducerii militare de la Saigon și a 
intervenției americane în Viet
nam.

Din 
bărbați, 
dreptat 
cipal din centru, purtînd pancar
te pe care scria : „Jos guvernul 
generalului Ky“, „Vrem o consti
tuție care să nu fie îndreptată îm
potriva poporului".

In același timp, de la Saigon se 
anunță că președintele Vietnamu
lui de sud, Nguyen Van Thieu, a 
hotărît marți crearea unui „su- 
perminister", menit, după cum 
precizează corespondentul special 
al agenției France Presse, „să 
coordoneze activitatea tuturor or
ganelor de poliție, cercetare, ser
viciu militar și securitate". Intr- 
declarație dată publicității la Sai
gon se menționează că „această 
măsură este necesară pentru apli
carea unei linii politice și mai 
dure".

toate colțurile orașului, 
femei și tineri s-au în- 
marți spre scuarul muni-

-O

6000 DE PERSOANE
LA MITINGUL
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★
PARIS 12 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat săptămînalului 
francez „Paris Match", secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a pretins că hotărîrea 
generalului de Gaulle privind 
N.A.T.O. ar fi pus în cauză „prin
cipiul inviolabilității acordurilor 
internaționale". Secretarul Depar
tamentului de Stat a reproșat gu
vernului francez că și-a anunțat 
hotărîrile „fără să se consulte în 
mod serios cu ceilalți parteneri ai 
săi din N.A.T.O.".

★
LONDRA 12 (Agerpres). — Guver

nul britanic a făcut cunoscut celor
lalți 14 parteneri ai săi din N.A.T.O. 
că este dispus să accepte transferarea 
sediului Consiliului permanent al 
N1A.T.O. de la Paris la Londra dacă 
ceilalți membri ai blocului nord-aflan- 
fic sînf de acord cu această propu
nere, anunță agenția A.F.P., citind 
surse autorizate. In același timp, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a anunțat că guvernul britanic 
va trimite la Bonn un reprezentant al 
său pentru a lua parte la consultările 
dintre Anglia, S.U.A. și R. F. Ger
mană în legătură cu relațiile viitoare 
dintre Franța și N.A.T.O.

Mici parcele de pă- 
mînt ; pămînf sterp, 
bolovănos, avar. AMă- 
dițele răsar pipernicite, 
lipsite de vlagă. Așa 
se înfățișează „ferme
le" africanilor din Rho
desia de sud. Ei nu-și 
pot agonisi nici măcar 
puținul sortit să le asi
gure 
cum 
Nu-i 
mea 
cum 
Review", 
permanent al genera
țiilor țării”.

Cîfeva amănunte : 
cele patru milioane 
de africani, cîfi numără 
populația băștinașă, 
dispun de 500 000 gos
podării sărăcăcioase. 
Venitul mediu al „pro- 
oriefarului" unei astfel 
de gospodăriile ridică, 
după achitarea; impozi
telor — așa cum scrie 
„Financial Times” — 
la mizera sumă de pa- 
tru-șase lire sterline 
anual. Aceasta, în timp 
ce cei 200 000 de fer
mieri albi din Rhodesia 
storc anual venituri de 
peste 65 milioane lire 
sterline.

lată însă că unii ex-

ziua de azi, ne- 
cea de mîine. 

de mirare că foa- 
a devenit, după 
scrie „Zimbabwe 

„un însoțitor

ponenfi ai regimului 
rasist ,au devenit subit 
filotimi. Ei au elaborai 
un plan anunfînd că 
vor acorda împrumu
turi „fermierilor" de 
culoare, ajutîndu-i să 
se gospodărească. Scop 
pentru care a fost 
creată o societate. Iar 
în fruntea ei a fost a- 
les, probabil ca o che
zășie a „bunelor inten
ții”, K. G. Tracy, un 
bogat plantator alb.

vicepreședinte al „U- 
niunii fermierilor euro
peni din Rhodesia" și 
președinte al Uniunii 
comercianjilor.

Dacă ar fi să se dea 
crezare inițiatorilor ei, 
amintita societate „nu 
face polifică și nici nu 
urmărește beneficii". Tn 
realitate se urmărește 
un scop politic precis. 
O primă experiență a 
și fost făcufă. 30 de 
țărani africani dinfr-o 
regiune aflată la nord 
de Salisbury au primit 
cu împrumut suma fo-

fală de 10 500 lire ster
line pe timp de un an. 
Tracy este îneîntat de 
rezultate. „Negrii noștri 
supuși — a declarat el 
— sînt atît de ocupați 
cu munca în gospodă
riile lor îneît nu le-a 
mai rămas timp pentru 
politică 1”. Acesta și 
este principalul scop 
urmărit și, totodată, 
formarea unei chiabu- 
rimi africane care să 
devină un sprijin al 
rasiștilor. Așa că socie
tatea cu pricina a ho- 
fărît să acorde un nou 
împrumut. De data a- 
ceasfa însă nu la 30, ci 
la 150 de țărani băști
nași.

Numai că aceștia nu 
pot fi înșelați atît de 
lesne. Cu atît mai mult 
cu cît știu că dl. Tracy 
se află, în același timp, 
în fruntea „Consiliului 
pentru sprijinirea noi
lor coloniști" — orga
nizație al cărei unic 
scop este de a pro
mova Rhodesia ca sfaf 
al rasiștilor, menținîn- 
du-i pe locuitorii afri
cani în situația de 
sclavi.

R. ARDELEANU

Ca urmare a dificultăților prin care trece industria carbonlferâ a R.F.G., 
o serie de mine vor fi închise. In fotografie : Ultimele vagonete cu căr

buni părâsesc mina Langenbrahm, care îți va înceta activitatea

DAR-ES-SALAAM. Intr-o declarație dată 
“ publicității la Dar-es-Salaam de Frontul 

Eliberare din Mozambic (Frelimo) se arată 
în cursul luptelor desfășurate în luna mar
in două provincii din Mozambic. pâtrioții 
ucis 70 de soldați portughezi. Totodată, ei 
doborît un elicopter în provincia Cabodel-

de 
că 
tie 
au 
au 
gado.

M MADRID. Potrivit aprecierilor ziarului spa- 
” niol „Ya", costul operațiunilor de recupe
rare a bombei „H” organizale de armata 
americană în regiunea Palomares s-au ridi
cat la suma de 350 milioane franci.

p 1 BUENOS AIRES. Alegerile municipale des- 
" fășurate duminică in provincia argenti- 
neană Chaco s-au încheiat cu victoria candida- 
tilor partidului de guvernămînt al președintelui 
Arturo Illia. în orașul Genera! San Martin, can- 
didații Partidului radical al poporului au obti

Alte nave pirat
in drum
spre Beira

— Citind 
agenția 

că două

BEIRA 12 (Agerpres). 
surse din Mozambic, 
France Presse relatează 
noi vase „Leonidas" și ,,Nichos-V“, 
care transportă petrol destinat 
fără îndoială Rhodesiei, se gă
sesc în drum spre portul Beira. 
„Leonidas" are un deplasament de 
24 000 tone. „Nichos-V“ aparține 
„Corporației Varnikos" din Pana
ma, și are aceeași misiune de a 
furniza petrol regimului rasist de 
la Salisbury.

O știre transmisă de agențiile de 
presă marți după-amiază menționa 
că nava ,,Ionna-V“ ar fi arborat 
acum pavilionul panamez în locul 
celui grec și continuă să fie anco
rată în rada portului Beira.

DE LA NEW YORK
NEW YORK 12 (Agerpres). — In 

centrul orașului New York a avut 
loc luni un miting de protest la 
care au participat peste 6 000 de 
persoane, cerînd administrației a- 
mericane să înceteze agresiunea 
împotriva Vietnamului. De semna
lat că mitingul a fost organizat de 
zece cluburi ale Partidului demo
crat, iar în prezidiul mitingului au 
luat loc doi congresmani demo- 
crați și șase membri democrați ai 
Adunării legislative a statului New 
York. Luînd cuvîntul, senatorul 
Wayne Morse a criticat din nou 
administrația, arătînd că guvernul 
american întreține un război ne
drept, pentru finanțarea căruia au 
fost reduse sumele alocate unor 
programe interne. Morse a cerut 
participanților la miting să acor
de votul lor în alegerile din no
iembrie pentru congres congresma-' 
nilor care se pronunță în favoarea 
păcii. în cuvîntările lor, Wiliam 
Ryan, congresman, Theodore Weiss, 
membru al Consiliului municipali
tății din New York, și Gerald Hill, 
președintele Consiliului Partidului 
democrat din California, au spri
jinit pe senatorul Morse.

La Canberra s-a deschis

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ
A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

CANBERRA 12 (Agerpres). — 
La 12 aprilie, în capitala Austra
liei, Canberra, au început lucră
rile sesiunii de primăvară a Uniu
nii interparlamentare. La lucrările 
actualei sesiuni participă repre
zentanți din 51 de țări. Din dele
gația grupului român al Uniunii 
interparlamentare fac parte depu
tății Tudor Drăganu și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu.

Participanții la sesiune au fost 
salutați de primul ministru al 
Australiei, Holt Harold Edward, și 
de președintele Camerei Reprezen
tanților a parlamentului 
tralia, John McLeay.

Raportul de activitate 
nii a fost prezentat de 
cretarul general, Andre de Blonay. 
El a arătat, printre altele, că în 
unele țări din Africa au fost dizol
vate parlamentele și a subliniat

din Aus-

al uniu- 
către se-

necesitatea apărării acestor organe 
împotriva forței.

Sesiunea a fost precedată de_o 
ședință a Biroului Executiv, 
prilejul dezbaterilor din 
Biroului Executiv a fost 
nată și cererea grupului 
mentar portughez de a intra în 
Uniunea interparlamentară. Vor
bitorii au obiectat împotriva aces
tei cereri, subliniind că actualul 
regim din Portugalia promovează 
o politică de asuprire a popoare
lor din Angola, Mozambic, Gui
neea portugheză și din alte teri
torii și încalcă Declarația O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Cu majoritate de voturi, Bi
roul Executiv a hotărît să amîne 
examinarea cererii grupului par
lamentar portughez.

Cu 
cadrul 
exami- 
parla-

nut 45,5 la sută din totalul voturilor, în timp ce 
partidul neoperonist, condus de liderul sindical 
Augusto Vandor, a întrunit 35,6 la sută din vo
turi. Cealaltă fracțiune a peroniștilor, condusă 
de soția fostului președinte Juan Peron, a obți
nut 16,4 la sută. Așadar, scindarea peroniștilor 
a avut drept rezultat întărirea partidului de 
guvernămînt.

Sf® NEW YORK. Greva începută duminică 
"" noaptea în industria carboniferă america
nă s-a extins cuprinzînd în prezent 40 000 de 
mineri. La această acțiune, declanșată in spri
jinul cererilor de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de majorare a salariilor, participă 
mineri din cinci state : Pennsylvania, Virgi
nia, Ohio, Kentucky și Illinois. Marți, liderii 
sindicali le-au cerut încetarea grevei, ară- 
tind că patronatul a acceptat începerea nego-

cierilor privind încheierea unui nou contract 
colectiv de muncă.

HR BELGRAD. Au început convorbirile dintre 
“* Marko Nikezici, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, caie se află în vizită în Iugoslavia. Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale actuale.

tffl TOKiO. Peste 50 000 de muncitori afiliați 
™ la uniunile sindicale ale oamenilor muncii 
din industria chimică și a cauciucului din Ja
ponia au declarat marți grevă revendicînd ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

n VARȘOVIA. Agenția P.A.P. transmite că 
** de trei zile în Marea Baltică bîntuie o fur
tună de gradul 8. Datorită valurilor înalte, na-

vele de | 
poloneze.

pescuit nu au putut părăsi porturile

n NEW YORK. Guvernul grec a notificat marți 
secretarului general al O.N.U., U Thant, că 

a suspendat întregul comerț cu regimul rasist 
al Rhodesiei. Această măsură a fost luată po
trivit rezoluției adoptate de Consiliu! de Secu
ritate în luna noiembrie anul trecut prin care 
se cere țărilor membre ale O.N.U. să instituie 
embargoul economic împotriva Rhodesiei.

M CAIRO. In capitala R.A.U. a sosit, așa după 
" cum s-a mai anunțat, șeful stalului Ku
weit, emirul Sabah As Salem As Sabah. Presa 
din capitala R.A.U acordă o mare atenție 
acestei vizite, deoarece emirul Kuweitului și-a 
manifestat Intenția de a media între Cairo și 
Ryad în vederea deschiderii unei a doua con
ferințe la Harad pentru soluționarea problemei 
yemenite.
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