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ÎN AGRICULTURĂ H Consumul

Grăbirea insămințării de tinerețe
(pag. a Il-a)

porumbului ■ AVENTURILE LUI...
(pag, a Il-a)

Lucrările agricole de primăvară continuă în întreaga țară. 
Ploile din ultimele zile au încetinit, în oarecare măsură, 
ritmul semănatului. Totuși, în acele gospodării de stat și 
cooperative agricole în care munca a fost organizată te
meinic și s-a urmărit îndeaproape starea terenului s-au 
semănat suprafețe mari. Sfecla de zahăr a fost însămînțată 
în proporție de 78 la sută, floarea-soarelui — 90,6 la sută, 
iar cartofii au fost plantați pe 30 la sută din suprafețele 
prevăzute. Avînd în vedere că epoca optimă pentru semă
natul sfeclei de zahăr este depășită și orice întîrziere poate 
duce la micșorarea recoltei, este necesar ca, în regiunile 
unde această lucrare a rămas în urmă (Brașov, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Suceava), să se ia toate măsurile 
pentru terminarea ei în timpul cel mai scurt. De asemenea, 
trebuie încheiat grabnic semănatul florii-soarelui, mal ales 
în regiunile Crișana, Iași, Maramureș, Suceava, și intensifi
cat ritmul de plantare a cartofilor.

Principala preocupare a oamenilor muncii din agricultură, 
a organelor agricole este acum urgentarea însămînțăril po
rumbului, cu respectarea strictă a calității lucrărilor. Tem
peratura solului este optimă pentru efectuarea acestei lu
crări, ajungînd peste tot la 8—10 grade și chiar mai mult. 
Urmărind îndeaproape evoluția temperaturii și starea tere
nului și organizîndu-și temeinic munca, membrii coopera
tivelor agricole și lucrătorii din gospodăriile de stat din 
regiunea Galați au însămînțat 56,3 la sută din suprafețele 
destinate a fi cultivate cu porumb. Suprafețe mai mari au 
fost semănate și în regiunile Oltenia, Argeș, București și 
Dobrogea.

în scopul obținerii unor recolte bogate, este necesar ca, 
în zilele care urmează, folosindu-se din plin fiecare zi și oră 
bună de lucru, să se treacă la semănatul porumbului cu 
toate forțele, utiiizîndu-se întreaga capacitate a tractoare
lor și mașinilor agricole, astfel ca această lucrare să fie 
terminată cît mai repede și în cele mai bune condiții 
agrotehnice.

H Pagina economică
(pag. a IlI-a)

cursurile fără

Tovarășul Iosip Broz Tito și so
ția, împreună cu tovarășul Chivu 
Stoica, însoțiți de persoane ofi
ciale iugoslave și române, au vizi
tat marți după-amiază Fabrica de 
mașini-unelte și agregate-Bucu- 
rești.

în drum spre această mare uni
tate industrială bucureșteană, so
lii poporului frate Iugoslav au fost 
salutați cu multă prietenie de ce
tățeni ai Capitalei — aflați de-a 
lungul largilor bulevarde, de lo
cuitorii uneia din puternicele cita
dele muncitorești ale Capitalei — 
cartierul din preajma uzinelor „23 
August".

întreg acest ansamblu urbanistic 
modern' degajă o puternică impre
sie de vioiciune și optimism. în 
numai cîțiva ani aici s-au cons
truit circa 20 000 de apartamente, 
cît un oraș de mărime medie.

La intrarea în Fabrica de ma
șini-unelte și agregate, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășul Mi
hai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
directorul general al uzinei, Aurel 
Bozgan, și de ceilalți membri ai 
colectivului de conducere al fabri
cii, ai organizației de partid, de 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Tineri și tinere oferă 
oaspeților buchete de flori.

în cabinetul direcției, Aurel 
Bozgan a prezentat un scurt isto
rie al tinerei întreprinderi. Din

Marcaje noi pe harta
turistică a
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Frumuseților naturale, 
monumentelor istorice și 
de artă, care iac din 
Valea Bistriței unul din
tre cele mal atrăgătoa
re trasee turistice din 
țară, li s-au adăugat în 
ultimii ani altele tăurite 
de constructorii socia
lismului, care sporesc 
farmecul acestor locuri. 
De jos, de la porțile Ba
căului, și pînă departe, 
la poalele Ceahlăului, 
de-a lungul drumului a 
apărut salba lacurilor 
de acumulare, care con
stituie izvorul de energie 
al celor 13 hidrocentra
le. Aceste lacuri au de
venit punctul de atracție 
al turiștilor și, In spe
cial, al pescarilor ama
tori. Numai în lacul de 
la Bicaz au fost dever
sați peste 10 milioane 
de păstrăvi indigeni. Pe 
malul multora dintre 
lacuri vor fl construite 
campinguri pentru tu
riști. La punctul Potocl, 
pe malul lacului de Ia 
Bloai, campingul este 
gata. Amplasat într-un 
Ioc pitoresc, au vedere

te găzdui cel puțin 200 
turiști.

Drumețind pe Valea 
Bistriței, trebuie să treci 
neapățR* prin orașul 
Piatra Neamț, unde totul 
este nou, de nerecunos
cut. Artera principală a 
orașului — magistrala 
chimiei, cum 1 se spune 

o 
de

— este străjuită de 
parte și de alta 
blocuri moderne de lo
cuințe. Cea mai impu
nătoare clădire din oraș, 
care pare a se lua la în
trecere cu masivul Pie
tricica din apropiere, 
este hotelul turistic. în 
vara aceasta el va găz
dui primii oaspeți. Pe 
strada Lenin a apărut 
un marcaj nou, indicînd 
existența unui alt obiec
tiv turistic : muzeul Car- 
paților românești. Aflat 
în curs de organizare, 
muzeul va înfățișa bo
gățiile minerale și vege
tale, fauna și flora, pre
cum șl frumusețile mun
ților noștri. La realizarea 
lui contribuie mai multe 
instituții de învățămînt 
și cultură din întreaga 
țară.

Intre 20-50% Sub 20%

spre barajul lacului și 
culmile Ceahlăului, a- 
vlnd un restaurant șl 
platforme pe care pot fi 
montate corturi, el poa-

Gheorgho BALTA 
coresp. „Sclnteii"

(Continuare 
în pag. a n-a)
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Cum se reface J 
vigoarea mașinii J

Reparațiile capitale au rolul de a readuce caracteristicile 
tehnico-funcționale ale mașinilor și utilajelor la nivelul 
inițial, de a menține randamentul lor în exploatare, de a 
preîntîmpina ieșirea acestora din funcțiune înainte de ter
men. In legătură cu modul în care se reface vigoarea și ti
nerețea mașinilor și utilajelor am adresat unor cadre de 
conducere din cîteva întreprinderi industriale întrebarea : 
Cum vedeți îmbunătățirea sistemului actual al reparațiilor 
capitale ?

CONSTANTIN BEJAN, inginer 
șef mecano-energetic — Combi
natul chimic Borzești: Fondurile 
pentru reparații capitale, alocate 
de forurile de resort, sînt insufi
ciente. Așa, de exemplu, în 1965, 
combinatului nostru i s-a aprobat 
din cota de amortizare un fond de 
reparații capitale de numai 17 la 
sută, iar în anul curent, fondul este 
de 27 la sută. Aceasta întrucît foru
rile de resort din Ministerul Indus
triei Chimice nu au luat în seamă 
cerințele reale privind reparațiile 
capitale. Procedînd ca în proverbul... 
scumpul mai mult păgubește, or
ganul de resort ne obligă să um
blăm cu improvizații, să nu res
pectăm periodicitatea reparațiilor 
capitale. Noi, cei care lucrăm 
în combinat, nu ne putem per
mite să lăsăm în voia soartei uti

lajele. De aceea, de ce să n-o spun, 
recurgem la un artificiu : trecem 
reparațiile capitale la reparații cu
rente. Consecințele sînt lesne 
de înțeles — prețul de cost 
se încarcă cu niște cheltuieli 
care, în mod normal, ar tre
bui să fie suportate din fondul 
de amortizare. Totodată, se depă
șesc normativele consumului de 
materiale și manoperă pentru re
parații curente și întîmpinăm o 
serie de greutăți în aprovizionarea 
ritmică cu piese de schimb. După 
părerea mea, Ministerul Industriei 
Chimice ar trebui să ia măsuri ho- 
tărîte pentru înlăturarea arbitrarului 
în ce privește stabilirea fondului re
parațiilor capitale, executarea lor în 
bune condiții calitative și la mo
mentul oportun.

CONSTANTIN REZINCENCO,

șeful biroului plan din serviciul 
mecanic-șef — Uzinele „Semănă
toarea"-Bucur ești : Planul de re
parații capitale se aprobă de către 
forul tutelar cu întîrziere. Pentru 
anul 1966, el a fost aprobat abia 
la 16 februarie. Ca urmare, nu 
putem încheia din timp contracte 
cu întreprinderile care ne livrea
ză piese de schimb sau ne execută 
unele lucrări. Tergiversîndu-se 
aprobarea planului de reparații, 
practic, în trimestrul I nu mai 
putem să respectăm ciclul de re
parații, iar lucrările se aglomerea
ză în celelalte trimestre. Propun 
ca planul de reparafii capitale să 
fie aprobat o dată cu lansarea cifre
lor de plan, adică înainte de sfîr- 
șitul lunii decembrie.

VASILE ISCRU, mecanic-șef — 
Uzinele „23 August“-București : 
Este adevărat, nu întotdeauna se 
execută reparații capitale de bună 
calitate. Adeseori, timpul de imo
bilizare a mijloacelor fixe este prea 
mare, iar perioada dintre două re
parații succesive se micșorează. 
Aceste deficiențe se datoresc sla
bei pregătiri și execuții a repara
țiilor capitale, rodajului defectuos 
al mașinilor și utilajelor după re
parații. Concret, prin pregătire 
se înțelege reproiectarea piese
lor ce urmează a fi înlocuite, 
fructificarea posibilităților de în
lăturare cît mai rapidă a defecte

lor, de modernizare a mijloacelor 
fixe. Nu de puține ori, pregătirii 
reparațiilor nu i se acordă atenția 
cuvenită și se lucrează la întîm- 
plare. Ar fi util ca fiecare serviciu 
mecanic-șef care are secjie de re
parații capitale să aibă un birou 
tehnic specializat în efectuarea 
pregătirii reparațiilor.

Totodată, executarea unor re
parații capitale de calitate și în 
timpul cel mai scurt presupune 
existenta unui atelier bine dotat 
cu mașini, utilaje și instrumente 
de măsurat, cu piese de schimb 
necesare fabricării unor repere 
sau subansamble ce nu se pot 
procura de la alte întreprin
deri, cu personal tehnic speciali
zat. Desigur, va trebui să se 
renunțe la așa-zisele secții de re
parații, care în fapt sînt mai mult 
de intervenție. Dacă nu e po
sibilă crearea în marile întreprin
deri industriale a atelierelor amin
tite, atunci cred că nu ar fi lipsit 
de interes să se studieze înființarea 
unor unități independente, speciali
zate în repararea mașinilor și utila
jelor pe grupe înrudite. Legată de 
cele spuse este și problema procu
rării pieselor de schimb. După cum

Petre NEDELCU
Viorel SALAGEAN
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toamna lui 1961, cînd s-au împlîn- 
tat primii stîlpi de beton ai fun
dațiilor, și pînă astăzi, această în
treprindere de mare însemnătate 
pentru înzestrarea industriei cons
tructoare de mașini a parcurs un 
drum bogat în realizări. Procesul 
de utilare a fabricii este în plină 
desfășurare. Numai într-un singur 
trimestru al anului 1966 colectivul 
de aici produce tot atîtea mașini 
și agregate cîte a realizat în întreg 
anul 1963, primul an de activitate.

Bilanțul înfățișat — semnifica
tivă carte de vizită a acestei uni
tăți ce întruchipează rodul con
cepției și muncii creatoare a ingi
nerilor, prolectanților și muncito
rilor români — a stîrnit interesul 
oaspeților. Tovarășul Tito și-a ex
primat dorința de a cunoaște unele 
aspecte privind gradul de automa
tizare al producției, nivelul de teh
nicitate al produselor realizate, 
modalitățile de cooperare cu alte 
uzine, posibilitățile ei de export.

Se vizitează apoi hala principală 
— de proporții impresionante. De 
jur împrejur, pe largi spații, sînt in
stalate mașini și utilaje de înaltă 
precizie. înzestrate cu „inteligență" 
tehnică, grupate după specificul 
operațiilor de prelucrare, mașinile 
realizează clipă cu clipă metamor
foza metalului.

în secția de mecanică grea pre
ședintele Tito privește cu atenție 
prima mașină-unealtă realizată de 
colectivul acestei fabrici — strun
gul Carusel de 2500 mm. Directo
rul fabricii relevă interesul pe care 
l-a stîrnit acest utilaj complex atît 
la noi cît și în străinătate.

Alte popasuri sînt prilejuite de 
șirul lung al strungurilor românești 
la care sînt prelucrate diverse piese 
ale viitoarelor mașini-unelte. Oas
peții cercetează cîteva tipuri de 
piese, urmăresc munca migăloasă 
a celor care le făuresc. Lăsînd pen
tru o clipă lucrul, muncitorii îl sa
lută cu căldură pe președintele 
R.S.F. Iugoslavia.

Victor BIRLĂDEANU 
Gheorghe IEVA

Marți dimineață la Palatul Repu
blicii Socialiste România au con
tinuat convorbirile oficiale între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiu
lui permanent al C.C. al P.C.R„

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, și 
tovarășul losip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Au participat persoane oficiale 
din partea română șl iugoslavă.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Recepție oferită 

de C. C. el P. C. R. 

și Consiliul de Stat
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România au oferit, marți seara, o 
recepție în saloanele Palatului 
Consiliului de Miniștri în onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, losip Broz Tito, și 
a tovarășei Iovanka Broz.

La recepție au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Maxim Berghianu, Petre Blaj o viei, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, 
Manea Mănescu, Vasile Patilineț, 
Virgil Trofin, Constanța Crăciun,

Iile Murgulescu, Gheorghe Gaston 
Marin și Roman Moldovan.

Au luat parte persoanele ofi
ciale iugoslave : Țvietin Miatovici, 
Marko Nikezici, Aleksandar Grlici- 
kov, Giurița Ioikici, Bogdan Țrno- 
brnia, Iakșa Petrici și Milorad 
Peșici.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., pi Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali, oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști români și iu
goslavi, corespondenți ai unor a- 
gențil de presă și ziare de peste 
hotare.

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)(Continuare în pag. a V-a)

In mijlocul muncitorilor de la Fabrica de mașini-unelte șl agregate București

Policlinici moderne in construcție
La lași se construiesc 

două importante obiecti
ve destinate ocrotirii să
nătății populafiei : policli
nica orășenească și 
policlinica din noua 
zonă industrială a o- 
rașului. Cea dintîi ur
mează să fie dată în fo
losință în trimestrul IV al 
acestui an. Policlinica va 
avea spatii pentru învă- 
tămîntul clinic al studen
ților, diverse laboratoare, 
săli de demonstrații pen
tru studierea cazurilor mai 
dificile.

Clădirea policlinicii, cu 
6 nivele, avînd o supra
față utilă de aproximativ 
10 000 metri pătraji, va 
adăposti servicii pentru 
adulți — interne, reuma
tologie, cardiologie, gas
troenterologie, chirurgie ; 
pentru copii — O.R.L., 
oftalmologie, neuropsihia- 
frie, nutriție, stomatolo
gie, endocrinologie, der
matologie etc. ; T.B.C. — 
bronhologie, ftiziologie ; 
diagnostic și tratament — 
radiodiagnostic, microra- 
diofetografie, balneofizio-

terapie, cultură fizică me
dicală ; o farmacie și ser
viciul administrativ. Ea 
va dispune și de o stație 
centrală de oxigen pentru 
diferite servicii de labora
tor și pentru asistența de 
urgență.

Datorită aparaturii mo
derne cu care va fi în
zestrată, noua policlinică

LA IAȘI
va putea asigura un ma
re număr de consultații și 
investigații. Proiectanții 
au calculat că se vor pu
tea acorda aproximativ 
1 225 000 consultații în 
300 de zile lucrătoare, la 
o populație de 175 000 
locuitori. Pentru operati
vitate, proiectanții au 
prevăzut mai multe ghișee 
și săli de așteptare pen
tru serviciile de triaj. 
Policlinica va avea 11 in

trări, pentru ca bolnavii 
cu diferite afecțiuni să 
nu se interfereze.

Cea de-a doua policli
nică va avea două 
corpuri (parter și două 
etaje) legate între ele, 
cu o suprafață utilă de 
2 500 metri pătrați. Am
plasarea ei în acest loc 
s-a făcut în scopul asigu
rării asistenței medicale 
ambulatorii de specialita
te pentru muncitorii din 
întreprinderile existente 
în noua zonă industrială 
a orașului. Ea va funcțio
na cu toate serviciile ne
cesare asigurării asistenței 
medicale curativo-profi- 
lactice. Cadrele medicale 
ale policlinicii vor avea o 
sfrînsă legătură și cu dis
pensarele din întreprin
deri. Această policlinică 
urmează să fie dată în fo
losință la începutul tri
mestrului III al anului în 
curs. Constructorii au în
ceput de curînd să efec
tueze lucrările de finisaj.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

VIO
INTERNAȚIONALĂ

CRIZA N.A.T.O.

Guvernul cana
dian intenționea
ză să ducă o po
litică proprie față 

de Franța

Rahman a! Baz- 
zaz a format no
ul guvern irakian

11 țări cer Consi
liului de Securitate 
măsuri suplimen
tare împotriva Rho- 

desiei
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Telefericul Clăbu- 
cet—Predeal, de
la a cărui înfiin
țare s-a împlinit 
un an, a transpor
tat zilele acestea 
cel de-al 100 001- 
lea pasager. A- 
cest teleferic atin
ge azi o capacita
te orară de 288 
persoane în fie
care sens de cir
culație și deser
vește în timpul 
iernii schiorii care 
utilizează pîrtiile 
muntelui Clăbuce- 
tul Taurului, iar 
vara, pe oamenii 
muncii veniți la 
odihnă. (De la Ște
fan Mocofănescu, 
corespondent vo

luntar).

Mereu descoperim aîte-o lume. 
La patru ani sub formă de joc, de 
fapt o prefigurare : „de-a casa", 
„de-a mama și tata", „de-a mese
riile” etc. La zece ani sub formă de 
mirări „cu rost' șl cu mirajul ne
cunoscutului. Nu-ți mai vine să te 
prefaci „de-a cutare", falsul se 
simte, mai bine citești cărți de că
lătorii. Mai tîrziu e-o „criză", așa 
se spune, a pubertății. De ce î

Pentru că sînt disponibilități afec
tive excesive care duc la exagera
re. Tot ceea ce se întîmplă și mai 
ales „ți" se întîmplă ia proporții 
mult mai mari în bine și rău decît 
măsura reală. Exuberanța nelalo
cul el, poza teribilistă, apar acum, 
dar și timiditatea. Laudele par co- 
vîrșitoare, și învinuirile, cuvintele 
care ți se adresează dezlănțuie 
senzații fizice aproape, bucurie 
exagerată și suferință. Să nu uităm, 
adesea, aceasta este perioada pri
mei iubiri.

Pentru că există disponibilități fi
zice acum, o tinerețe a forței și a 
curajului, timp de pregătire a vii
torilor campioni. Campioni ai spor
tului dar și ai dansului, ai dis
tracțiilor de tot felul, distincțiile nu 
se fac totdeauna la timp. De aceea, 
atenție 1 Acesta este startul învin
gătorilor dar și al celor învinși.

rafinamente 
matematicii 
l-au ferme-

De unde începe 
tărăgănarea

Recuperările sînt mai greu de în
făptuit.

Să discutăm despre învățătură 
mai întîi. Problema aceasta este la 
ordinea zilei. Toți tinerii învață. 
Cîteva excepții sînt accidente. în- 
vățămtntul este obligatoriu. La 
douăzeci de ani încă mai învățăm. 
Dar cum ? asta e întrebarea. Din 
multitudinea de posibilități, ple
dez pentru un caz A. El există în 
realitate dar nu știu cu ce frecvență 
se verifică. în legătură cu învăță
tura, tînărul acesta nu este numai 
conștient dar și pasionat. Sînt tai
ne ale fizicii, frumuseți ale litera
turii, 
ale 
care
cat. Și în acest fel 
se descoperă o 
lume. Lumea știin
ței și a artei. Tî
nărul A este un 
„exagerat". înva
ță ziua, citește 
noaptea, noi și noi 
descoperă, disponibilitatea către 
cunoaștere devine o pasiune, lec
tura un deziderat permanent. Am 
spus, pledez pentru tînărul A. Pen
tru dăruirea aceasta entuziastă 
cunoașterii, pentru pasiunea desci
frării noului, pentru iubirea excesi
vă de carte. Tinerețea este potri
vită cu asemenea elanuri, o pasiu
ne descoperită acum se va fructi
fica mai tîrziu, niciodată ca-n ado
lescență Cărțile nu sînt mai vii, 
și mai aproape de suflet, ele se 
întipăresc în memorie ou putere de 
exemplu moralizator. Educația se 
face și prin carte. Mal ales ce ci
tești acum rămîne pentru toată via
ța. Sînt recomandabile aceste „exa
gerări”, aceste „pasiuni" legate de 
învățătură. Dar și aici, atenție 1 Nu 
poți acumula tot dintr-o dată. Lec
tura cere lectură, e o înșiruire 
considerabilă 4e date care conduc 
la adevăr. A fi informat la zi în toa- 

e de dorit, desigur, 
această 

lucruri

a

înțelesuri 1 se

Interpretări ale fenomenelor științi
fice și culturale, la teama de nou, 
la înțelegerea schematică și rigidă 
a mersului firesc al evoluției gîn- 
dirii. Pasiune pentru învățătură, da, 
pentru carte, dar bine ordonate, cu 
sistem. Romantismul acesta salutar 
al bătăliei pentru frumusețea idei
lor să fie și eficient.

Să discutăm despre distracții. Și 
tînărul B este „pasionat" Să nu 
credeți cumva că sportul, dansul, 
nu știu ce alte modalități de risipi
re a energiei nu cer efort. Cultiva
rea forței fizice necesită antrena
mente. Perseverență, voință, cu

raj. Deprinderea 
dansului modern 
cere de asemenea 
exercițiu, sînt une
ori de învățat fi
guri complicate, e 
necesară o dezin
voltură a mișcării 
la care se ajunge 
destul, de greu, 
una și alta foarte

Am întrebat, recent, pe șeful 
serviciului secretariat dintr-un mi
nister care primește un mare vo
lum de scrisori, dacă printre a- 
cestea se află și unele sesizări ce 
îhcarcă inutil activitatea funcțio
narilor, întrucît ar fi trebuit să 
fie rezolvate mai competent de 
alte foruri, instituții și organe lo
cale. Acesta mi-a răspuns :

— Din păcate, da, există ase
menea scrisori. Le înregistrăm, le 
citim și le trimitem spre rezolvare 
înapoi de unde au venit. De ce ? 
Se pot ivi, îndeobște, două situa
ții. Unii cetățeni, gîndind greșit că 
astfel își ușurează rezolvarea se
sizărilor, ni se adresează direct 
nouă, ocolind organele competen
te. Sînt însă și sesizări care pu
teau fi foarte bine rezolvate la 
fața locului, 
perficialității 
conducători 
pînă la noi.

Afirmațiile 
introducere cît se poate de nime
rită în tema pe care ne propunem 
a o dezbate.

Din regiunea Ploiești, corespon
dentul nostru ne semnalează ur
mătoarea situație, pe care o re
zumă succint prin întrebarea : de 
ce pentru remedierea unei defec
țiuni într-un bloc era nevoie să 
fie sesizat sfatul popular regio
nal ? Fiindcă pe treptele ierarhi
ce, forurile administrative inter
mediare s-au mărginit să treacă 
unul altuia rezolvarea cazului, 
conform formulei intrate în lim
bajul birocratic : „Aveți dreptate, 
dar adresați-vă altora (fiindcă 
n-avem competență, nu depinde 
de noi etc.)“. Despre ce era vor
ba ? Cetățenii din blocul A, str. 
Rețevoiu nr. 3 — Azuga, nu aveau 
apă din cauza unei defecțiuni la 
instalația de canalizare, clădirea 
se degrada. în acest timp, dele
gatul locatarilor era trimis la în
treprinderea de gospodărie comu
nală, la Bușteni, de aici „la cen
trală", în Sinaia, apoi mai departe, 
la Sfatul popular regional din 
Ploiești, la Trustul regional de 
construcții etc. Ne oprim cu enu
merarea fiindcă nu în asta constă 
esența problemei. Adresîndu-se 
pentru lămurirea chestiunii unor 
cadre din instituțiile solicitate pe 
parcurs pentru rezolvarea sesiză
rii, corespondentul nostru a primit 
răspunsuri judicioase : „Lucrurile 
se puteau rezolva operativ, prin- 
tr-un telefon, printr-o deplasare 
pe teren. Nu era nevoie să se par
curgă un drum atît de complicat". 
Nu încape discuție : zece luni de 
tărăgănare pentru rezolvarea unui 
lucru deloc complicat — vorbesc 
de la sine despre timpul pierdut 
de cetățeni cu demersurile, depla
sările inutile.

dar, din cauza su- 
unor funcționari ori 
de instituții, ajung

acestea constituie o

Totodată, se impune și o altă ob
servație : așa cum se întîmplă, nu 
de rareori, instituțiile se mărgi
nesc să discute un caz sau altul, 
să critice unele deficiențe referi
toare la soluționarea lui, cînd de 
fapt ar trebui să fie văzut, pe 
baza unei analize temeinice, în
suși stilul de muncă al organelor 
în subordine și, prin măsuri efi
ciente, operative, să fie îmbună
tățită activitatea acestora privind 
rezolvarea, în bune condiții, a ce
rerilor venite de la oamenii 
muncii.

Cazul pe care ni-1 semnalează 
corespondentul nostru din regiunea 
Dobrogea ar putea să pară, la pri
ma vedere, minor. E vorba de im
putarea, în mod ne justificat, a unui 
impozit datorat pentru un bun im
pozabil. Cetățeanul în cauză vîn- 
duse de mult bunul respectiv, dar 
funcționarii secției financiare con
tinuau să-i calculeze impozitul, 
adăugind an de an și dobînzile 
respective. Era greu de verificat 
pe teren acest lucru ? Nicidecum. 
Dar sesizările cetățeanului n-au 
fost luate în seamă. Și iată că aces
ta se adresează Ministerului de Fi
nanțe. De astă dată un inspector 
se deplasează la fața locului și con
stată că sesizarea e justificată. 
Exemplul se referă. într-adevăr, la 
un fapt minor, dar poate tocmai de 
asta e semnificativ în chestiunea pe 
care o discutăm. Fiindcă e cît se 
poate de limpede că diferendul pu
tea să fie soluționat pe loc, operativ, 
de secția financiară ty-ar trebui 
trași la răspundere, sancționați, cei 
care, după cum se dovedește, sînt 
delăsători, indolenți și prin atitudi
nea lor nepăsătoare răpesc timpul 
cetățenilor, al celor ce lucrează în 
alte lQcuri de muncă ? E de datoria 
în primul rînd a conducătorilor de 
unități să manifeste exigență în 
ceea ce privește comportarea func
ționarilor în subordine, să-i îndru
me și să le controleze activitatea. 
Ei trebuie să se simtă direct răs
punzători de modul operativ, civi
lizat. temeinic cu care sînt rezol
vate sesizările publicului, fiindcă de 
aceasta depind prestigiul, autorita
tea instituției pe care o conduc.

E în interesul instituțiilor înseși 
să studieze temeinic sesizările ce le 
sînt adresate. Mulți dintre cetățeni, 
oameni cu experiență, animați de 
sentimentul responsabilității civile, 
semnalează defecțiuni, fac propu
neri de îndreptare. Superficialitatea 
se răsfrînge negativ în primul rînd 
asupra acelora care n-o combat în 
propria activitate. în acest sens 
poate fi interpretat cazul ce ni-1 
semnalează corespondentul din re
giunea Suceava. La toate sesizările 
pe care le-a primit cu privire la 
comportarea incorectă, necinstită, a

secretarului sfatului popular 
comuna Dărmănești, comitetul exe
cutiv al sfatului raional Rădăuți 
răspunde, pe baza unei verificări 
superficiale, că faptele sînt neînte
meiate. Abia după ce au fost sesi
zate forurile superioare — din re
giune și din Capitală — s-a între
prins o cercetare temeinică. Nere
gulile erau de o asemenea gravita
te, încît secretarul comunal a fost 
scos din funcție și deferit justiției.

în concluzie, toate aceste cazuri 
arată că tărăgănarea și complicații
le inutile în rezolvarea unor cereri 
se datoresc superficialității și lipsei 
simțului de răspundere a unor 
funcționari din instituțiile care se 
află în legătură directă cu solici- 
tanții. Multe adrese, referate, întîr- 
zieri ar fi fost evitate dacă cererile 
ar fi fost rezolvate operativ, cu se
riozitate, la fața locului. Este ne
voie, prin urmare, pentru remedie
rea deficiențelor, ca fiecare verigă 
a aparatului de stat să-și îmbună
tățească stilul de muncă, să contro
leze și să îndrume cu exigență uni
tățile în subordine. O atenție deo
sebită trebuie acordată, în special, 
modului în care soluționează sesi
zările acele instituții, organe de 
stat și organizații socialiste care 
vin zi de zi în contact nemijlocit 
cu cetățenii.

te domeniile
dar greu de obținut la 
vîrstă. A ști prea multe 
poate să ducă la a ști cîte puțin 
din fiecare, deci la superficialitate. 
„Spoiala de cultură" e la fel de 
dăunătoare ca și lipsa ei. Ea con
duce în aceeași măsură la false

Foarte bine Și
bine dacă știi să le dozezi. Și tînă- 
rul A știe să danseze (așa aș dori), 
îi place să patineze, înoată ele
gant. Dar asta nu e de-ajuns pen
tru tînărul B care le știe pe toate 
acestea, dar mult mai bine decît ne 
închipuim. Există o pasiune a min
gii „cultivată* pe terenul de sport, 
pasiunea ultimei lovituri cu efect la 
ping-pong. Și acestea cer muncă, 
efort. Să ne-nțelegem. Nimic nu e 
nepotrivit dacă e făcut cît trebuie 
și mai ales la timpul său. Se poate 
face și sport, de performanță chiar, 
dar de ce în dauna învățăturii ? De 
ce să fii campion și să dai rebu
turi de inteligență ? Mingea și car
tea se compensează în mod nece
sar. N-ai decît să fii campion dar 
termină-ți întîi școala. O să-ți stea 
mai bine cînd te aplaud și te ova
ționez. Sînt exemple. între fruntașii 
sportului românesc există destui 
absolvenți ai învățămîntului mediu 
și superior din țară, doctori, tehni
cieni, ingineri și profesori care se 
descurcă la fel de bine pe terenul 
de sport ca și în producție. Și cu 
dansul la fel. Cui nu-i place să se 
miște vioi în ritmul unei melodii în
drăgite ? Dar tînărului B îi place să 
se miște tot timpul, ziua și noaptea, 
perpetuum mobile. Totul cu măsu-

ră și cu bun simț. Distracțiile sînt 
pentru toate vîrstele, și chiar mai 
mult, ele trebuie făcute cu aplica
ție, e foarte bine să știi să dansezi, 
să știi să rîzi cînd e de rîs, să știi 
să conversezi „ușor", dar toate 
acestea să fie o completare, un fi
nal de alte activități utile.

Să discutăm șl despre dragoste. 
Și ea apare acum, e vîrsta primei 
iubiri. Sînt sentimente firești de pre
țuire și admirație care se formează, 
o recunoaștere de calități. Sînt în
țelegeri în doi, de respect șl de sti
mă, de apropieri tandre și de con
fesiuni. Dar tînărul C face o pasiu
ne din asta, toate preocupările lui 
sînt îndreptate în acest sens. Dă
ruirea care se cere în munca de 
cunoaștere sau în creație, perseve
rența, sînt neavenite în legătură cu 
problemele sentimentale. Și măcar 
de-ar fi așa. Sînt însă fete și băieți 
care se aruncă orbește în practica
rea unei vieți pretimpurii și abu
zive Nu din necesitate. E la mij
loc mult teribilism. Există campioni 
și în asta, dragostea înțeleasă ca 
o competiție a simțurilor. Nu se pot 
da sfaturi rigide. Educația și stăpî- 
nirea acționează competent. Există 
o maturitate fizică și a gîndirli, 
cînd sentimentele se organizează 
către durabilitate, e necesară o 
stăpînire de sine, capacitatea de a 
te supraveghea afectiv. Căsătoria 
rezolvă în cele mai dese cazuri 
problemele, dar aceasta este o 
vîrstă a maturității pe care nu tre
buie în nici un caz să o prefigu
răm. Ceea ce la maturitate te îm
plinește, te consumă și te îmbătrî- 
nește la șaptesprezece ani 1

S-ar mal putea vorbi despre eti
ca tinereții, deși toate problemele 
de mai sus o implică. Despre arta 
de a fi civilizat la o vîrstă foarte 
tînără, despre înțelegerea adevăra
tului respect față de oamenii ma
turi, față de cei între care îți alegi 
obligatoriu exemple. Despre arta 
de a conversa și de a te comporta 
în societate, despre ținuta vesti
mentară și despre felul de a te 
mișca. Despre multe s-ar mai pu
tea încă discuta în legătură cu 
această vîrstă pentru care lumea 
reprezintă intr-adevăr, o mare ne
cunoscută.

V. NICOROVICI CASA PIONIERILOR DIN IAȘI: „micii operatori" la lucru Foto ! Ațjerpres,

(Urmare din pag. I)

Vizitînd frumuseți unice în țara 
noastră ca, de pildă, „Căldările 
uriașilor' de pe Cozla, rezervațiile 
geologice de pe Pietricica, turistul 
se îndreaptă spre înălțimile Cea
hlăului. Prin modernizarea șoselei 
de pe Valea Tarcăului se va des
chide o nouă arteră pentru turiști.

Și pe Ceahlău au apărut mar
caje noi. Unele îi orientează pe 
turiști spre punctul muzeistic. Trei 
expoziții etnografice, în cadrul că
rora sînt expuse peste 9 000 piese 
adunate din localitățile aflate în 
trecut în zona lacului de acumula
re Bicaz, își așteaptă vizitatorii.

Cabanele turistica „7 Noiem
brie” și „Dochia* sînt pregătite 
pentru oaspeți. Se construiesc ca
bane și în alte locuri pitorești din 
regiune : la Oglinzi, lîngă Tg. 
Neamț, pe masivul Măgura din a- 
propierea orașului Tg. Ocna. Nu 
peste multă vreme va începe con
strucția a trei complexe turistice 
la Poiana Teiului și la mînăstirile 
Agapia și Văratec.

Și fiindcă ne-am abătut de pe 
Valea Bistriței pe cea a Ozanei, 
amintim de Cetatea Neamțului, de 
vechiul castel de pe culmea Ple- 
șuluî. Constructorii lucrează la res
taurarea zidurilor cetății, la ame
najări speciale pentru turiști.

Bumerangul
In noaptea de vineri spre sîmbătă după-a- 

miază N. T. avea insomnie. Mai concret, nu 
putea să doarmă. Deodată un geam de la 
fereastra locuinței lui N.T. se făcu țăndări. Un 
bumerang intră și se plimbă cîteva secunde 
prin inferiorul dormitorului. Dispăru exact prin 
locul pe unde apăruse. N. T. sări din pat, 
își trezi cîinele, ieși cu el pe balcon, îl apucă 
de coadă, îl învîrti în jurul capului și-i dădu 
drumul pe urmele bumerangului.

— Să nu-l pierzi din ochi. îmi telegrafiez! 
din trei în trei minute, mă ții în curent cu tot 
ce se întîmplă, strigă el spre urmăritor și 
trecu pe recepție.

După trei minute auzi cîinele electronic :
— Atențiune, atențiune I Transmit I Zbor la 

distanță de 39 de metri virgulă 5 de bume
rang. Am intrat în regiunea Cluj. Ne îndrep
tăm spre raionul Aiud. Atențiune, atențiune I 
Aterizăm la Uzina de produse sodice Ocna 
Mureș... Mă auzi stăpîne ?

— Da. Continuă. Te ascult.
— Nu pot să mai continui. Vino urgent. 

Caz grav.
Cu un aparat care are o viteză mai rapidă 

decît sunetul (mecanismul acestui mijloc de 
locomoție foarte, foarte rapid am să vi-l fac 
cunoscut cu altă ocazie, acum n-avem timp) 
N. T. ajunse la Ocna Mureșului. Se dădu de 
patru ori peste cap, se transformă într-o vie
tate al cărei nume îmi scapă, dar vietate 
foarte mică, se introduse într-unul din bi
rourile conducerii uzinei sodice, își aprinse 
o țigară, redusă și ea la scara vietății, și în
cepu să fumeze, trăgînd fot fumul în piept 
pentru a nu fi descoperit...

Apare tovarășul

Vasile Purdea

Apare tovarășul Vasile Purdea, care s-a 
prezentat că e de la „oraș”, ori de la raion. 
N. T. n-a înțeles bine, neavînd timp suficient 
să se documenteze. Vor afla, fără îndoială, 
tovarășii de la regiune. întreabă :

— Ce muncă are la dv. Ion Suciu ?
— E șeful serviciului transporturi.
— Să-I dați imediat la munca de jos.
— Dar ce-a făcut, e un om capabil...
— Aveji aici un pescar foarte bun, Emil 

Mureșan. Lucrează la transporturi. Ei bine, 
acest Suciu n-a vrut să-l învolască pe pescar 
pentru a veni cu mine la baltă. Pescuitul a 
fost ratat. Să-l destituiți imediat din munca de 
șef de serviciu.

N.T. de data aceasta se dădu numai de 
trei ori peste cap și reveni la forma lui ini
țială. 1,78 m. întrebă :

— Tovarășe Purdea, nu ți se pare că îți 
depășești atribuțiile ? Răspunde-mi, te rog.

Vasile Purdea se uită urît la N. T. și-i zise :
— Eu nu răspund decît în fața forurilor 

mele superioare.
N. T., luîndu-și rămas bun de la cei în fața 

cărora apăruse ca din senin, zise satisfăcut, 
surîzînd chiar :

— Asta doresc și eu. Să 
portarea dumitale forurilor 
mai mult.

Ișl luă cîinele electronic

Botezul cîinelui

răspunzi de com- 
superioare. Nimic

electronic se amină

eiraeu-

nume ?

Bume- 
că de

...Pe drum spre casă N. T. ti spuse 
lui său :

— Știi că am de gînd să-ți dau un
— Să mă botezi ?
— Da. De azi înainte te vel numi 

rang. Știi de ce acest nume ? Pentru
cîte ori te-am trimis undeva ai venit îna
poi. îți convine ?

— Da. Dar am și eu o rugăminte. Să mă 
numesc Bumerang, dar cu doi de r, ca să 
nu fiu confundat cu acea armă australiană. 
Vrei ?

— Cu plăcere. Diseară se lasă eu chef.
Ajunși acasă N. T. se apucă de pregătiri 

pentru sărbătorirea numelui, iar Bumerrang 
începu să...

— Bumerrang, ce faci ?
— Rod capetele sifoanelor.

— De ce ?
— Ca să-ți fac o surpriză.
— Ce surpriză ?
— Fii drăguț și du-fe pînă la poartă.
La poartă o armată de oameni cu sifoane 

defecte în mină îl înconjurară pe N. T.
— Ce e cu dumneavoastră ? — îi întrebă 

calm.mai
de timpul

12 este fa-

el, luînd un carbaxin ca să fie și
— Tovarășe N. T„ fie-ți milă 

nostru liber.
— Cum adică ?
— Pe strada Vuietului la nr.

brice Bioxid de carbon. Tot acolo e și un 
atelier de reparat sifoane, singurul, mi se 
pare, pe Capitală. In fiecare zi vel înfîlni 
acolo niște cozi interminabile. Lucrătorii care 
repară sifoanele vînd și buteliile pentru au- 
toslfon. Intre două reparații, reparatorul ser
vește și o cutie cu butelii. Reparațiile sifoa
nelor se fac de mîntuială. Sînt bune doar 
10—15 minute. Adică exact pînă |i-l dă în 
primire. Pe urmă trebuie să dai alți bani 
pentru reparat din nou. Ocupă-te, tovarășe 
N. T„ puțin de ei.

Supărat, N. T. amînă sărbătorirea numelui 
lui Bumerrang pînă la data cînd se vor lua 
măsuri în str. Vuietului nr. 12 și pentru a 
urgenta îl trimise chiar pe Bumerrang 
sifoanele la reparat.

A ' 
sosit,

fost Bumerrang pe la dv. ? Dacă 
așfeptafi-l I

cu

n-a

la

T. se internează

căminul de bătrini

T.
43

s-a 
de 

totuși, 
musta-

Pentru cei care încă n-au aflat, N. 
născut la 12 august 1924, ora 16 și 
secunde. Deci, în floarea tinereții. Și 
în interes de serviciu, își lăsă barbă, 
ță, sprîncene și se internă la căminul de bă-
trînl nr. 2 din Galați. A îmbătrînit N. T. așa 
repede ? A întrebuințat băuturi alcoolice 
prea multe și s-a dărîmat ? Alungați, vă rog, 
aceste gînduri. N. T. e în floarea vîrstei. Cu 
loate astea, vă jur că s-a internat la cămi
nul de bătrîni. De ce ? Veți vedea.

Stătu internat circa o lună și ceva, se în-

Căutînd să răspundă solicitări
lor sporite de servicii, Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești din 
București (U.C.M.B-.) a trecut, 
în ultima vreme, la reprofila
rea și specializarea unităților sale. 
Aceasta prezintă avantajul folo
sirii raționale a cadrelor cu înaltă 
calificare, a aparaturii și, în 
general, a întregului utilaj, a 
spațiilor disponibile, asigurînd în 
final o calitate superioară presta
țiilor. De exemplu, în ramura 
confecții-îmbrăcăminte, pe lîngă 
unitățile existente s-au înființat 
altele noi, cu un profil special. 
Așa sînt cele din str. Lipscani nr. 
57, unde se confecționează lenje
rie pentru femei, din str. Biserica 
Enel nr. 27 pentru lenjerie de pat, 
din str. Lipscani nr. 70, unde se 
pot procura confecții la proba a 
doua și altele. Pentru executarea 
tricotajelor a fost profilată o sin
gură cooperativă — „Tricotextil" 
— cu ateliere în toată Capitala. 
La încălțăminte, pe lîngă unită
țile de comandă și reparații cu
noscute, s-au organizat patru cen
tre de mici reparații urgente : în 
calea Victoriei nr. 97, str. Blănari 
nr. 14, calea Moșilor nr. 39, B-dul 
Muncii nr. 98. S-au înființat, de 
asemenea, și patru centre specia
lizate în executarea încălțămintei 
ortopedice : pe calea Victoriei 101, 
str. Uranus nr. 140, calea Șerban 
Vodă nr. 91 și str. Viitor nr. 117.

Complexitatea serviciilor în -a- 
mura electromecanică a impus 
specializarea a trei cooperative 
după natura tehnică a produse
lor, abandonîndu-se vechiul sis
tem de organizare după principiul 
teritorial. Astfel, cooperativa 
„Metalo-casnica" se ocupă de re
pararea autoturismelor, motoci
cletelor, motoretelor. Cooperativa 
„Electrobobina.jul" asigură repa
rații la obiectele electrocasnice 
(frigidere, aspiratoare, mașini de 
spălat rufe etc.), „Tehno-metali- 
ca“ a fost profilată pentru cele
lalte activități de lăcătușerie și 
mecanică : reparații la mașinile 
aragaz, mașinile de cusut, la 
broaște, chei, aparate foto ș.a. 
Produsele electronice — radio, te
levizoare, magnetofoane, proteze 
auditive etc. — sînt încredințate 
cooperativei „Radio-progres".

Pe viitor se urmărește acope
rirea cererii în domenii ca : repa
rarea de unelte de pescuit și vî- 
nătoare, mobilier metalic combi
nat cu mase plastice și articole 
decorative pentru interior ; se vor 
deschide unități specializate :n 
cosmetică, confecții pentru ado
lescente etc. în 1966. rețeaua de 
deservire se va extinde prin da
rea în folosință a unui complex 
în str. Chopin, din cartierul Flo- 
reasca și a altor 28 de unităti în 
cartierele Drumul Taberei, Balta 
Albă și Berceni.

Dumitru MINCUI.ESCU

Nicujă TÂNASE

toarse acasă la el și puse pe hîrtie velină, 
pe care abia o găsi în librării, următoarele 
paragrafe din jurnalul lui intim ținut în inter
natul de bătrîni :

1. Administratorul căminului de bătrîni nr. 
2 Galați este Nicolae Ivan. Pe parcursul a 
trei luni de la numirea lui a dat afară o se
rie de salariaji și în locul lor a adus o serie 
de prieteni, printre care și rude.

2. Și-a însușit valiza cu lucruri de valoare 
a unei bătrîne de 107 ani care a sucombat.

3. A delapidat o butelie de aragaz pe 
care 
mai

a transferat-o Instituției unde lucrase 
înainte și pe care o avea lipsă.

4. A scos de pe carnetele de C.E.C. ale 
unor bătrîne niște sume de bani, și le-a în
sușit.

5.

N,
de

S3

5

Etc.

T. se îmbolnăvește

icter

T. puse într-un plic hîrtia velină pe careN.
a scris cele de mai sus și trimise plicul ex
pres recomandai fulger la Galați. Răspunsul 
nu înfîrzie. îi sosi scrisoarea nr. 558 care 
suna cam astfel : (citez din memorie)

„La punctul 1 este adevărat ce 
dumneavoastră în legătură cu noii 
(prieteni și rude) ai administratorului 
Ivan. Dar din scriptele cercetate de 
iese că dumnealor, noii angajați, au 
meni cumsecade, altfel nu erau trecuțl la 
primă de administratorul sus-amintit.

La punctele 2, 3, 4, 5 din scrisoarea dv. vă 
informăm că de asemenea aveți dreptate. Lu
crurile s-au petrecut așa cum le explicați 
însă cu o adăugire : Nicolae Ivan și-a în
sușit valiza cu obiecte de valoare, a înde
părtat din întreprindere butelia, a Scos bani 
de pe carnetele de C.E.C. și celelalte dar 
din lipsă de orientare. Pentru aceasta comi
tetul executiv al sfatului popular a hotărî! 
menținerea lui Nicolae Ivan în postul său...*.

După ce citi răspunsul nr. 558 N. T. se 
îmbolnăvi subif de icter. Avea și motive.

Și N. T. se duse să se trateze de icter.

spuneți 
salariat' 
Nicolae 
noi re- 

tost oa-



SC1NTEIA PAGIN'
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Șl IMOBILITATEA

ÎN ÎNLĂTURAREA LOR
La sfîrșitul primului trimestru, 

Banca Națională a înaintat tov. 
. ing. I. Avram, adjunct al ministru- 
' lui industriei construcțiilor de ma

șini, o notă în care se spune : „Vă 
; facem cunoscut că uzina „Progre- 

suI“-Brăila continuă să aibă o si
tuație financiară nesatisfăcătoare, 
care se reflectă într-un volum im- 

; portant de credite restante, în sumă 
• de 58 200 000 Iei". Un asemenea 

,,semnal de alarmă" a fost adresat 
conducerii ministerului în repetate 
rînduri. Ce măsuri s-au luat pen-

b.

lei la 31 decembrie 1965, la 
13 492 000 lei la 28 februarie. Fapt 
este că la începutul lunii martie, 
imobilizările de mijloace circu
lante se ridicau la zeci de milioane 
de lei.

Cum se explică o asemenea gra
vă stare de lucruri? Planul de a- 
provizionare a uzinei nu a 
ficient fundamentat, nu a

fost su- 
fost co

timp util la 
mai sînt ne-

F
>

tru lichidarea acestor împrumu
turi restante ?

Iată-ne la uzina din Brăila. Tov. 
Ing. Nicu Constantin, directorul ge
neral al uzinei, a recunoscut că si
tuația financiară este într-adevăr 
nesatisfăcătoare, însă ea se 
în permanentă îmbunătățire, 
luat măsuri și se vor lua în 
tinuare.

Realitatea Infirmă această 
clarație liniștitoare. Dacă la sfîrși
tul anului trecut în uzină existau 
stocuri supranormative de materii 
prime și materiale în valoare de 
18 909 000 lei, pînă la 28 februarie 

ele au crescut la 21 495 000 lei. 
producția neterminată, stocu- 
supranormative au sporit și 
în două luni, cu aproape 14 

lei. Au continuat să

află 
S-au 
con-

de-

nesatisfăcă-
în

li k 
U

■

produc-

a.c. 
La 
rile 
ele,
milioane 
crească stocurile supranormative și 
la produse finite — de la 4 841 000

O largă acțiune pentru

Am fost zilele acestea în cîte
va gospodării de stat din ca
drul trustului Fetești. Unitățile de 
aici au de semănat în această pri
măvară 73 550 ha cu porumb, floa- 
rea-soarelui, plante furajere și alte 
culturi, majoritatea în Lunca Du
nării. Lucrătorii din gospodăriile 
de stat s-au pregătit temeinic pen
tru a semăna la timp și pentru a 
asigura condiții bune de creștere 
plantelor. In toamnă au fost efec
tuate arături pe cea mai mare 
parte din suprafețe. Ulterior au 
fost puse la punct tractoarele și 
mașinile, s-a procurat sămînța ne- 

l cesară, s-au făcut instructaje cu 
1 mecanizatorii pentru cunoașterea 

utilajelor și a lucrărilor agrotehni- 
; ce ce trebuie aplicate. De aseme- 

■ nea, au fost efectuate lucrări de 
' fertilizare a solului pe o suprafață 

de 40 000 ha. Pînă acum au fost se
mănate culturile din epoca I, pe a- 
proape 13 000 ha. De cîteva zile s-a 
trecut la însămînțarea porumbului.

Tov. ION CĂLIN, directorul trus
tului, ne-a asigurat că „în baită" 
sînt posibilități ca semănatul să 
se efectueze la timp și în condi
ții mai bune față de anii ante
riori. Dar, în prezent, o mare parte 
din teren e acoperită cu apă. Din 
suprafața destinată culturii porum- 

' bului 2 000 ha sînt sub apă, circa 
400 ha au grămezi de pămint re
zultate de la săpatul șanțurilor, iar 
pe circa 600 ha nu au fost execu
tate lucrările de defrișare din cau
ză că ocolul silvic nu a exploatat 
lemnul la timp. Aceste suprafețe 
sint prevăzute în planul de pro
ducție al gospodăriilor de stat pe 
acest an și de aceea trebuie luate 
măsuri pentru a se asigura condi
țiile necesare însămînțării porum
bului.

In ultimul timp, datorită măsuri
lor luate de Departamentul Gos
tat și Departamentul îmbunătă
țirilor funciare din cadrul Consi
liului Superior al Agriculturii 
situația s-a îmbunătățit simțitor, 
într-o săptămînă s-au efectuat lu
crări de hidroameliorații și de eva
cuare a apei cîte s-au făcut în tot 
timpul iernii. Acest lucru dovedește 
cu prisosință că deși sînt unele 
greutăți în funcționarea stațiilor 
de pompare, totuși, cînd există pre
ocupare și interes din partea celor 
care răspund de aceste lucrări ni
mic nu este de nerezolvat. Din pă
cate, o parte din lucrările de hidroa
meliorații efectuate nu corespund 

■cerințelor. Stația de pompare din 
punctul Bordușani nu funcționează 
din . cauză că apa nu ajunge la ea, 
deși acolo sînt suprafețe însemnate 
de teren inundate. Este necesar ca 
o seamă de lucrări de proiectare să 
fie revizuite din timp pentru a se 
remedia neajunsurile ce se ivesc pe 
parcurs. Se impune ca toate unită
țile care au sarcini în legătură cu 
efectuarea lucrărilor de hidroame
liorații și exploatarea terenului 
din Lunca Dunării să ia neîntîrziat 
măsuri pentru ca suprafețele pre
văzute să poată fi însămînțate la 
timpul optim.

t

relat cu nevoile reale ale 
ției, nu s-a ținut seama de modi
ficările volumului producției, 
cursul acestui trimestru, nu 
efectuat un control sistematic 
stocurilor de materiale, în funcție 
de necesitățile producției, accep- 
tîndu-se comenzi pripite și insufi
cient verificate. Teoria „mai bine 
să prisosească..." este lansată sub 
altă formulă la uzina „Progresul"- 
Brăila. Întrebînd de ce s-au cerut 
în plus peste 20 tone de tablă pen
tru o comandă (adică de patru ori 
mai mult decît era necesar), la 
serviciul tehnolog-șef ni s-a răs
puns: „Tabla nu se strică. S-a gre
șit, ce să-i faci. Va fi folosită la alte 
comenzi". Această „greșeală" a scos 
din circuitul economic 20 tone de 
metal, de care alte întreprinderi au 
nevoie; și tot această „greșeală" 
lipsește întreprinderea de zeci de 
mii de lei — fonduri pe care tre
buie să le completeze prin credite 
pentru care suportă dobînzi (anul 
trecut s-au plătit 4173 000 lei do
bînzi pentru împrumuturi restante, 
iar în primul trimestru al acestui 
an, 1 592 000 lei).

Dar nu numai neglijența unor 
servicii produce imobilizări. Im
portante stocuri supranormative de 
materiale au fost create datorită 
faptului că, paralel cu modifica
rea consumurilor specifice ca ur
mare a perfecționării tehnologiilor 
de fabricație sau a soluțiilor con
structive, serviciul aprovizionării 
nu a luat măsuri pentru a se re
duce corespunzător și comenzile de 
materiale.

Sistemul defectuos în care a 
funcționat și funcționează activita
tea de aprovizionare este ilustrat 
și de următoarele exemple deose
bit de concludente, relatate chiar 
de directorul general al uzinei : 
„Cu toate că în curtea întreprin
derii sînt dealuri de nisip pentru 
turnătorie — circa 10 009 tone, un 
stoc aproape dublu decît cel nor
mat — serviciul aprovizionării a 
mai comandat încă 40 000 tone 
pentru acest an. In urma calcule
lor, am renunțat la 11 000 tone. De 
asemenea, în magazie erau 250 mo
toare rămase de anul trecut. To
tuși, cînd s-a făcut contractul cu 
uzina 
seama 
toare 
la ele 
mâți, au și fost repartizate la alți 
beneficiari". Firește, asemenea a- 
nalize sînt de natură să contribuie 
la lichidarea stocurilor supranor
mative. Ce folos însă că se închide 
un canal și se deschid mai multe. 
Pentru ca această acțiune să fie 
eficientă este necesar să se blo
cheze toate „portițele", să se în
lăture toate posibilitățile de creare 
a noi stocuri supranormative. De 
ce la uzina „Progresul" nu se vede 
o intervenție hotărîtă pentru în
sănătoșirea situației stocurilor și 
înlăturarea risipei ?

Uneori, e drept, uzinele furni
zoare întîrzie livrarea unor mate
riale și ele se înlocuiesc. Totuși, se 
omite să se comunice furnizorului 
renunțarea la cantitățile de prisos, 
astfel că după ce produsele sînt 
gata, sosesc și materialele din care 
trebuiau executate. Conducerea

In 
s-a 

ai

„Tractorul" nu s-a ținut 
de faptul că circa 100 mo- 

sînt în plus. Am renunțat 
și, după cum s înțep infor-

(Urmare din pag. I)

r FI. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii

se știe, în prezent ele se obțin foar
te greu. Consider că este timpul ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să analizeze posibilitățile 
de reprofilare a unui număr de uzine 
pentru producerea 
schimb în cantitățile 
tregii economii.

Ing. MIRCEA
NESCU, mecanic-șef — C.I.L.-Pt- 
tești: Lipsa normativelor de re
parații pentru o bună parte a uti
lajelor, anacronismul normativelor 
existente, lipsa documentației pen
tru întocmirea devizelor de repa
rații capitale, a unor cataloage de 
prețuri, indicatoare sau norme de 
deviz privind repararea mașinilor 
și utilajelor specifice industriei 
lemnului sînt numai cîteva proble-

pieselor de 
necesare în-

CONSTANTI-

Noua fabrică de produse lactate din Galați

în discuție

uzinei susține că reglementarea în 
vigoare, privind renunțarea la co
menzi cu cel puțin 45 zile înainte 
de termenul de livrare, creează 
greutăți, face ca stocurile supra
normative să crească. Se pune însă 
întrebarea : de ce uzina „Progre
sul" nu renunță în 
comenzile care nu-i 
cesare ?

Situația financiară
toare a uzinei se datorește, 
mare măsură, stocurilor supranor
mative la producția neterminată, 
în uzină sînt produse lansate în 
fabricație încă din... 1962 și care 
nu au fost terminate nici azi ; pen
tru unele nu se mai găsesc bene
ficiari. Conducerea uzinei a hotă- 
rît să lichideze în cursul acestui an 
toate stocurile supranormative la 
producția neterminată. S-a întoc
mit și un grafic pe produse. Pre
vederile din grafic nu au fost însă 
realizate. Mai mult chiar, stocu
rile de neterminate au crescut da
torită depășirii ciclului de fabri
cație la alte produse. Iată, deci, 
neajunsuri care se perpetuează și 
față de care 
ia măsuri.

Faptul că 
mari stocuri 
producția neterminată era bine cu
noscut conducerii ministerului. To
tuși, indicatorii planului pe 1966 
nu au fost corelați pentru a se li
chida aceste stocuri, producția- 
marfă fiind egală cu producția 
globală. Pentru a ieși din impas, 
colectivul uzinei trebuie să depună 
mari eforturi pentru a depăși sar
cinile la producția-marfă. In. pri
mul trimestru s-a reușit să se li
chideze circa 3 milioane, dar, ți- 
nînd seama de volumul mare al 
stocurilor, ritmul de creștere a 
producției-marfă trebuie să fie 
simțitor sporit.

★

Rezulțatele financiare ale uzinei 
„Progresul“-Brăila nu se pot îm
bunătăți fără un sprijin concret și 
eficient din partea direcției gene
rale tutelare din minister. Este ab
solut necesar ca forul de resort, 
conducerea ministerului să ia mă
suri corespunzătoare, care să ducă 
la lichidarea urgentă a stocurilor 
supranormative, la utilizarea cît 
mai eficientă a fondurilor circu
lante ale uzinei.

PRODUCȚIA

DE MOBILĂ

conducerea uzinei nu

această uzină avea 
supranormative la

Timp de două zile la Tg. Mu
reș s-au desfășurat lucrările 
consfătuirii pe țară, la care au 
luat parte cadre tehnice din fa
bricile de mobilă aparținînd Mi
nisterului Economiei Forestiere, 
reprezentanți ai comerțului inte
rior și exterior, specialiști de la 
institutele de cercetări pentru 
economia forestieră.

Referatele prezentate ca și dis
cuțiile au scos în evidență reali
zările de pînă acum și sarcinile 
ce revin fabricilor de mobilă în 
scopul îmbunătățirii calității pro
duselor, sporirii productivității 
muncii, organizării științifice a 
producției, îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan. în ultimii ani, 
producția de mobilă a cunoscut o 
continuă creștere, au fost intro
duse în fabricație noi tipuri rea
lizate într-o execuție tehnică îm
bunătățită, cu un aspect plăcut 
și dimensiuni corespunzătoare 
noilor spații de locuit. Din dezba
teri a reieșit că în cele mai multe 
unități producătoare de mobilă 
au fost asigurate toate condițiile 
desfășurării unei munci știin
țifice menite să ridice pe o 
treaptă mai înaltă activitatea de 
producție.

Pe baza dezbaterilor și a pro
punerilor făcute de participant 
s-au stabilit măsuri privind îm
bunătățirea aprovizionării cu 
materii prime și materiale, a teh
nologiei de fabricație, întărirea 
controlului de calitate pe între
gul flux tehnologic, astfel încît 
mobila să corespundă exigențelor 
mereu sporite ale populației.

(Agerpres)
Gheorghe RADEL

In laboratorul de spectroscopia cristalelor al Institutului de fizicâ 
al Academiei (Foto : Agerpres)

PERFECTIONAREA PROCESELOR
Convorbire 
cu conf., dr.

Traian SÂLÂGEAN 
— Centrul de cer
cetări tehnice al 

Academiei — 
Timișoara

DE SUDURĂ

Cercetările științifice în dome
niul sudurii au vechi tradiții în 
țara noastră. România este mem
bră a Institutului internațional de 
sudură, la ale cărui sesiuni anuale 
cercetătorii români au prezentat o 
serie din realizările lor, care s-au 
bucurat de aprecierea specialiștilor 
de peste Hotare.

Lărgirea permanentă a utilizări
lor sudurii în industrie, aplicarea 
unor metode de complexitate cres- 
cîndă în construcția de mașini, im
pun modernizarea continuă a pro
cedeelor și tehnicii sudurii. Atît 
Comisia de sudură a Academiei, cît 
și Institutul de cercetări tehnologi
ce pentru construcția de mașini, 
Centrul de cercetări tehnice-Timi- 
șoara, laboratoarele unor ministere 
și uzine întreprind în această 
direcție variate cercetări tehnico- 
științifice.

In legătură cu activitatea cer
cetătorilor timișoreni, conf. dr. Tra
ian Sălăgean, șeful secției sudură 
a Centrului de cercetări tehnice al 
Academiei-Timișoara, ne-a răs
puns la cîteva întrebări :

sînt obiectivele ac- 
cercetare în sudură, 
teoretice și practice

— Care 
tivității de 
rezultatele 
obținute ?

— în cadrul 
economiei noastre, dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini, a 
industriei construcțiilor metalice, a 
transportului feroviar etc., utili
zarea în tot mai mare măsură a 
otelurilor aliate, a aluminiului și 
aliajelor sale, a diferitelor alte 
aliaje metalice fac necesară, ca o 
importantă componentă a progre
sului tehnic, elaborarea 
tode de sudare noi, cu 
și utilaje perfecționate.

Obținerea de soluții 
științifice eficiente, economice, a- 
plicarea pe scară largă a rezultate
lor cercetării presupun aprofunda
rea în prealabil a mai multor as
pecte ale cercetării metalur
gice fundamentale. Dintre proce
deele moderne de sudare, utilizate 
pe scară largă (sudare automată și 
semiautomată) o răspîndire tot mai 
largă pe plan mondial capătă uti
lizarea jetului de plasmă. Se știe 
că tăierea pieselor din aluminiu, 
cupru, oțeluri inoxidabile și din 
alte cîteva metale nu este posibilă 
prin metodele obișnuite, datorită 
formării pe suprafețele metalului a 
unui strat de compuși cu oxigenul 
sau azotul din aer. Acest inconve
nient se poate înlătura folosind a- 
paratul cu jet de plasmă sau plas- 
matronul cu gaz inert.

Spre deosebire de alte procedee, 
ca sudarea cu gaze sau electrică, 
prin sudarea cu plasmă se pot rea
liza viteze mari de lucru în cazul 
unor metale care ridică probleme 
tehnice dificile ca oțelul inoxida
bil, cuprul, aluminiul etc. Prin în
locuirea unor gaze, cum ar fi ar
gonul prin azot și chiar prin aer 
comprimat, procedeul de sudare cu 
jet de plasmă devine și mai eco
nomic și practic. Cercetări în do
meniul sudurii cu jet de plasmă 
se efectuează și în cadrul centru
lui nostru.

general al creșterii

unor me- 
tehnologii

tehnico-

reface vigoarea mașinii
me a căror rezolvare trebuie ur
gentată de către ministerul nos
tru. Consider că forurile de resort 
din Ministerul Economiei Forestiere 
au o părere eronată despre ceea ce 
ar trebui să fie o întreprindere de 
reparații capitale. Fiecare întreprin
dere de reparații a utilajelor și ma
șinilor — în prezent, în cadrul 
M.E.F. există asemenea unități — 
nu execută reparații capitale, 
profilată pentru... fabricarea 
utilaje noi.

Ing. TEODOR MUREȘAN, 
canic-șef — Fabrica de pielărie și 
încălțăminte din Cluj : Normati
vele M.I.C.M. și M.I.U. privind în
treținerea și repararea mașinilor 
și utilajelor ar trebui revizuite, cu 
toate că ele sînt proaspăt elabo
rate. La întocmirea lor s-a scăpat 
din vedere un lucru esențial și anu-

ci e 
de

me-

me : tratarea diferențiată a ciclului 
de reparații pe grupe de mașini șl 
utilaje. Din proprie experiență, am 
constatat că normativele de mano
peră și consum de materiale 
și cele referitoare la timpul de 
funcționare între două repara
ții ar trebui îmbunătățite în 
raport cu vechimea în exploa
tare a mijloacelor fixe și ordinea 
de succesiune a reparațiilor capi
tale. Cum ? Să se țină seama de 
faptul că ciclul de funcționare al u- 
nui mijloc fix nou, pînă la prima re
parație capitală, poate fi prelungit 
prin mai buna întreținere și exploa
tare a utilajului. La fel stau lucru
rile și pentru perioada pînă la a 
doua reparație capitală. Pentru 
celelalte reparații — a treia, a pa-

tra — ciclul de funcționare să fie 
micșorat, iar manopera și consu
mul de materiale să fie mărite.

★

In concluzie se poate spune că 
toți participanții la anchetă sînt 
de părere că sistemul reparațiilor 
capitale trebuie îmbunătățit. Pe 
scurt, se impun a fi perfecționate 
atît prevederile referitoare la nor
mative, la calcularea și acordarea 
fondurilor de reparații capitale, la 
aprobarea de către forurile de re
sort a planurilor anuale de repa
rații, cit și procedeele concrete de 
execuție în ateliere sau întreprin
deri specializate. Esențial este ca 
reparațiile capitale să asigure buna 
funcționare a mașinilor și utilaje
lor un timp cît mai îndelungat.

— Ce alte preocupări stau în 
atenția cercetătorilor centru
lui ?

— Specialiștii Centrului de cer
cetări tehnice se preocupă în con
tinuare de studiul sudabilității oțe
lurilor elaborate în țară, de suda
rea automată a aliajelor de alu
miniu, tăierea, încărcarea și meta
lizarea cu ajutorul jetului de plas
mă, sudarea electrică prin presiune 
a țevilor, introducerea sudurii au
tomate în construcții metalice etc. 
Un alt grup de cercetări au în ve
dere construirea și perfecționarea 
unor mașini automate de sudură 
care să înlocuiască sudura manuală. 
In același timp s-au experimentat 
procedee de încărcare a pieselor 
prin sudură, destinate reparării 
pieselor uzate. Finalizarea cercetă
rilor privind asemenea procedee, 
pe tipuri de piese și solicitări di
ferite (frecare, presiune etc.), poate 
avea importante efecte economice 
prin prelungirea duratei de exploa
tare a unor utilaje.

O realizare ce se cuvine consem
nată pe baza unei teorii originale 
o reprezintă procedeul sudării și
nelor de cale ferată. Unele țări cu 
tradiție industrială ne-au solicitat 
documentația în legătură cu cer
cetările privind calea ferată con
tinuă cu șine sudate.

— Ce ne puteți spune des
pre legăturile centrului cu 
producția, cu întreprinderile ?

— Relațiile noastre de colaborare 
cu uzinele și fabricile îmbracă di
verse forme. Din trei în trei 
ani, organizăm la Timișoara cons
fătuiri, devenite tradiționale, în 
cadrul cărora se abordează teme

legate de rezultatele cercetărilo 
noastre care interesează direct pro - 
ducția ca, de pildă, sudarea meta
lelor și aliajelor cu proprietăți spe
ciale, sudarea prin diferite proce
dee tehnologice moderne (în baie 
de zgură, sub flux, în mediu gazos 
etc.), încărcarea prin diferite pro
cedee a pieselor metalice în scopul 
îmbunătățirii lor calitative, studie
rea sudabilității diverselor metale 
etc. La aceste consfătuiri și confe
rințe naționale participă și specia
liști, tehnicieni și ingineri din uni
tățile productive interesate. La rîn- 
dul lor, cercetătorii Centrului de 
cercetări tehnice colaborează la 
consfătuiri de producție pe teme de 
sudură, participă la sesiunile cu ca
racter tehnico-științific organizate 
de unele mari unități industriale.

în același timp, s-au extins le
găturile de colaborare și cu unele 
ministere, ca, de pildă, Ministerul 
Căilor Ferate ; cu ajutorul cen
trului s-au organizat cursuri pen
tru inginerii de la serviciile de în
treținere a căii ferate continue cu 
șine sudate, pentru muncitorii care 
deservesc instalațiile de sudare a 
șinelor.

Incontestabil, aceste forme de 
colaborare cu unitățile productive 
și departamentale pot și trebuie 
îmbunătățite în interesul unui a- 
port mai mare la generalizarea ce
lor mai avansate metode, la spe
cializarea în acest sens a sudorilor 
din industrie, beneficiarii de drept 
ai cercetărilor noastre. S-ar putea 
astfel organiza periodic cursuri de 
ridicare a calificării inginerilor și 
tehnicienilor specializați în tehnica 
nouă a sudării, de familiarizare 
cu procedeele moderne, în scopul 
aplicării neîntîrziate a acestora în 
producție.

Convorbire realizatâ de 
Emil MUNȚIAN

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

Sectorul zootehnic
aduce mari venituri

Experiența coope
rativei agricole din 
comuna Roma, raio
nul Botoșani, demon
strează că sectorul 
zootehnic poate avea 
o rentabilitate ridica
tă, aducînd importan
te venituri. Pentru a 
susține această afir
mație voi da cîteva 
cifre. Veniturile bă
nești realizate din 
creșterea animalelor 
au crescut de la 
470 000 în 1961 la pes
te 1 850 000 în 1965, 
reprezentînd anul tre
cut peste 30 la sută 
din totalul încasărilor 
cooperativei. Cum 
s-a ajuns la aceste 
rezultate ? In primul 
rînd efectivul de bo
vine a crescut de la 
321 capete în 1961 la 
1 164 capete în pre
zent ; cel de ovine de 
la 650 la peste 2 400 
capete, iar al porci
nelor pînă la 380 ca
pete. An de an au 
sporit și producțiile 
de fiecare animal. 
Astfel, producția me
die de lapte de la o 
vacă a crescut de la
1 367 litri în 1964, la
2 194 litri în 1965.

Experiența noastră 
a arătat că factorul 
care determină o 
rentabilitate înaltă în 
creșterea animalelor 
este asigurarea unor 
cantități îndestulă
toare de furaje și fo
losirea lor chibzuită, 
într-adevăr, peste 50 
la sută din totalul 
cheltuielilor în creș- 
t;._a animalelor le 

furajele, 
costului

ferea
reprezintă 
Reducerea 
lor am efectuat-o, în 
primul rînd, prin mă
rirea producției Ia 
hectar. Ținînd seama 
de condițiile pedocli
matice în care se 
află situată comuna 
noastră, am căutat

să extindem plantele 
cele mai valoroase, 
specifice acestei zone 
și care dau produc
ții mari la hectar. 
Astfel, cultivăm lu- 
cernă pe 240 ha, din 
care peste 40 ha este 
irigată, sparcetă pe 
35 ha, borceag de 
primăvară pe 40 ha, 
borceag de toamnă 
25 ha, secara—masă 
verde 40 ha, porumb 
în amestec cu soia 
sau bob furajer pe 70 
ha etc. Acestor cul
turi le-am rezervat 
terenuri bune, în a- 
propierea fermelor 
de animale, terenuri 
pe care aplicăm în
grășăminte naturale 
și chimice. Producții
le medii de furaje ob
ținute au fost de pes
te 30 000 ’
verde la 
la fînuri 
4 000 kg.

Un alt 
hotărăște 
rentabilității în zoo
tehnie este creșterea 
productivității mun
cii prin extinderea 
mecanizării. A fost 
introdusă mecaniza
rea la recoltarea ma
jorității furajelor, pre
cum și la prepararea 
lor. Avem două mort 
cu ciocănele, două 
batoze pentru po
rumb, 7 tocători me
canice. In 1965 ne-am 
construit un complex 
pentru prepararea 
furajelor. Totuși, în 
această privință, mai 
avem multe de făcut. 
Am prevăzut ca în 
acest an să introdu
cem electrificarea în 
toate fermele de ani
male, creînd astfel 
posibilitatea extinde
rii lucrărilor mecani
zate. Pentru mecani
zarea transporturilor 
în interiorul fermelor, 
noi am făcut puțin,

kg masă 
hectar, iar 
de peste

factor care 
sporirea

aceasta și datorită 
greutăților întîmpina- 
te la aproviziona
re, cît și prețurilor 
neavantajoase la u- 
nele utilaje. Socotim 
că ar fi bine ca pe 
lîngă Uniunile raio
nale ale cooperative
lor agricole să func
ționeze un sector 
care să se ocupe și 
să ajute unitățile in 
extinderea mecaniză
rii, montarea insta
lațiilor și calificarea 
oamenilor.

Sporirea producției 
zootehnice 
terminată, 
măsură, de 
ganizare a 
fermele 
ridicarea 
profesional al îngri
jitorilor, permanenti
zarea și cointeresa
rea lor materială. 
Majoritatea îngrijito
rilor de animale au 
o vechime de 6—8 
ani în acest sector. 
Cointeresarea mate
rială a îngrijitorilor 
în creșterea produc
ției 
face 
după producția de 
lapte 
creșterea în greutate 
realizată. Noi apli
căm retribuția supli
mentară încă, din 
1957. In 1965, pentru 
depășirea planului 
de producție s-a a- 
cordat îngrijitorilor 
peste 75 000 lei ca re
tribuție suplimentară.

Sîntem hotărîți să 
muncim și pe mai de
parte pentru dezvol
tarea zootehniei și 
sporirea rentabilității 
acestei ramuri impor
tante de producție.

Mihai BÎRI.IGA 
președintele coope
rativei agricole de 
producție, comuna 
Roma, raionul Bo- i 
toșani.

este de- 
în mare 
buna or- 
muncii în 

de animale, 
nivelului

animaliere sa 
prin retribuirea

obținută și
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la cursurile
fără frecventă
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de Jacques 
Editura de 
universală a- 
ulfima vreme

Prof, emerit Nicolae MIHÂILESCU

upă cum se știe, un număr în- 
.înat de cetățeni de diferite pro- 
ii sînt înscriși la cursurile fără 
cvenfă ale instituțiilor de învă- 

imînt superior. Printre ei se numă- 
z cîteva mii de învățători, absol- 
enți ai școlilor pedagogice, care 
și. desăvîrșesc pregătirea prin 
ursurile fără frecvență ale univer- 
ităților și institutelor pedagogice, 
'ei mai mulți dintre cursanți sînt 
mimați de dorința de a se folosi 
le condițiile care le sînt create 
entru a-și lărgi în continuare ori
entul de pregătire, pentru a do- 

.-’ndi o competență mai mare în 
munca la catedră. Dar, după cit se 
pare, există șl unii care s-au în
scris la cursurile amintite pur și 
simDlu pentru a dobîndi o nouă 
diplomă. Ce mă determină să fac 
o asemenea afirmație ?

Desigur, înscrierea la învățămîn- 
tul superior fără frecvență, alege
rea facultății, a specialității în care 
dorește să se perfecționeze depind 
de flecare cadru didactic interesat. 
Această aleqere trebuie însă să fie 
determinată în mare măsură de ce
rințele de cadre de diferite specia
lități ale școlii generale și liceului, 
de numărul real de catedre de la 
o disciplină sau alta O cît de su
mară investigație statistică atrage 
însă atenția asupra unui fenomen 
cu totul nedorit : afluxul prea mare 
spre unele discipline considerate 
„mai ușoare" (filologia, istoria- 
geografia, biologia) și, implicit, o 
orientare insuficientă către disci-

lm- 
ca- 
ro- 
nu-

AGENDĂ
CULTURALĂ

DE LA CREAREA P. C. R.
Seri literare, 
simpozioane

Astă-seară, la cîteva case de 
cultură din Capitală au loc ma
nifestări cultural-artistice consa
crate celei de-a 45-a aniversări 
a creării Partidului Comunist 
Român. Un recital de versuri, 
în interpretarea unor actori ai 
teatrelor bucureștene, va fi sus
ținut la Casa de cultură a raio
nului „Grivița Roșie". O seară 
literară, pe tema „Figuri de co
muniști în romanul nostru con
temporan", la care participă 
scriitori și actori de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", orga
nizează Casa de cultură a raio
nului „16 Februarie", 
ciclului de 
Comunist 
victoriilor 
Casa de
„V. I. Lenin", are loc un simpo
zion pe tema „Ridicarea nivelu
lui de trai al poporului nostru, 
preocupare permanentă a P.C.R.", 
la care vor lua cuvîntul prof, 
univ. dr. Constantin Florescu și 
lectorii universitari Ilie Puia și 
Constantin Cojocaru.

In cadrul 
manifestări „Partidul 
Român, stindardul 
noastre", inițiat de 
cultură a raionului

plinele flzico-matematice, la care 
și cerințele de cadre ale școlilor 
sînt mai mari. Ne vom referi Ia un 
exemplu. în anul universitar cu
rent, din regiunea Argeș sînt în
scriși la aceste cursuri 885 de 
membri ai corpului profesoral. 
Abstracție făcînd că acest număr 
ar putea fi mult mai mare, se 
pune atenției faptul că 162 de 
dre didactice studiază limba 
mână, 108 istoria-geografia și 
mai 56 matematica-fizica.

înscrierea la cursurile fără frec
vență presupune din partea cadre
lor didactice un studiu perseve
rent, sistematic. în general, cei în
scriși la cursurile universitare fără 
frecvență sînt preocupați de pregă
tirea lor individuală. Este firesc 
însă ca el să fie și ajutați. Cu pri
vire la condițiile lor de pregătire, 
mai multe cadre didactice ne-au 
semnalat unele dificultăți pe care 
le întîmpină. Este vorba, în primul 
rînd, de procurarea cu mare greu
tate a manualelor, cursurilor și a 
bibliografiei recomandate de pro
gramele de învățămînt. Cauzele 
sînt multiple : tiraje insuficiente, 
indicarea spre consultare a unor 
lucrări care nu se găsesc decît în 
bibliotecile facultăților (deci inac
cesibile studenților din alte orașe), 
expedierea recomandărilor biblio
grafice cu întîrziere, în pragul se
siunilor de examene etc. După pă
rerea mea, în aceste direcții ar fi 
necesare unele intervenții mai fer
me din partea Ministerului învăță- 
mîntului, a conducerilor de facul
tăți, pentru a crea studenților de Ia 
fără frecvență condiții normale de 
studiu.

în repetate rînduri s-a discutat 
în cercurile de specialitate despre 
rolul lucrărilor de control în desfă
șurarea studiului fără frecvență. Și 
părerea mea este că aceste lucrări 
de control sînt ineficiente și că ar 
trebui înlocuite cu forme mai po
trivite de verificare a pregătirii 
studenților. Pe de altă parte, unele 
sînt prea greu sau practic deloc 
realizabile — întrucît reclamă par
curgerea unei bibliografii prea am
ple, care de multe ori nu poate fi 
găsită în totalitate ; altele — dato
rită subiectelor formulate identic 
cu titlurile diferitelor capitole din 
cursuri sau studii apărute — în
deamnă pe studenți să se „inspire", 
mai exact să reproducă fidel texte
le respective. In aceste condiții 
mai sînt ele realmente utile ? (mai 
ales că de obicei nu sînt notate, 
iar atunci cînd se întîmplă acest 
lucru, notele nu au nici o pondere 
în calcularea mediei examenelor). 
Nu același lucru se poate spune 
despre cursurile de pregătire din 
perioada premergătoare examene
lor, apreciate în unanimitate de 
studenți ca foarte folositoare pen
tru îndrumarea studiului lor indivi
dual, pentru sistematizarea și con
solidarea cunoștințelor. Ar fi foarte 
bîne dacă aceste cursuri de pregă
tire s-ar ține cu mai mult timp 
înaintea sesiunilor de examene (în 
vacanțele de iarnă și de primăva
ră), de preferință în centrele de re
giuni și dacă ele s-ar organiza și 
pentru studenții înscriși la univer
sități, nu numai Ia institutele pe
dagogice.

Participarea Ia cursurile de pre
gătire și mai ales la examene a 
celor înscriși în învățămîntul supe
rior fără frecvență presupune din 
partea facultăților și a instituțiilor 
respective grija pentru asigurarea 
cazării și mesei studenților din alte 
localități, pe toată durata sesiuni
lor. Din cîte mi-au relatat studenții 
de la fără frecvență rezultă că, din 
păcate, unele instituții de învăță
mînt superior, din București și din 
alte centre universitare, nu se a- 
chită de această îndatorire, creînd 
greutăți cursanților.

Constituită inițial 
dintr-un număr 
de volume cu 

format și aspect gra
fic oarecum unitar 
(Poeți flamanzi, Yeats, 
Alain Bosquet), seria 
de traduceri din lirica 
universală a căpătat 
însemnele precise ale 
unei colecții propriu- 
zise o dată cu volumul 
„Poeme" 
Prăverf. 
literatură 
firmă în
o mai pronunțată orien
tare către o zonă a li
teraturii lumii rămasă 
multă vreme și într-un 
mod Inexplicabil în a- 
fara unor preocupări 
sistematice: traducerea 
de poezie. Rațiuni lip
site de entuziasm, su
perstiții în legătură cu 
lipsa receptivității ci
titorului obișnuit la
poezie, lipsa (imagi
nară!) a unor traducă
tori de prestigiu au si
tuat lirica universală 
în inferioritate în ra
port cu proza, de pildă, 
față de difuzarea că
reia editorii dovedesc 
un interes mai direct. 
Cărțile de poezie uni
versală apărute în ulti
mii ani nu pot satisfa
ce interesul din ce în 
ce mai mare pe care 
îl manifestă cititorul e- 
pocii noastre. Volume 
ca Verhaeren, E. A. 
Poe, Poeți nordici, An- 
toloqia sud-americană 
a lui Jesualdo, Ma
chado, Sonetele lui Mi- 
chelanaelo, Lusiada și 
alte cîteva titluri sînt 
prea puține pentru a 
acoperi necesitățile c!- 
fitorului de azi. Gene
rații de studenți șl e- 
levi urmăresc reflexele 
romantismului și simbo-

Arghezi, Pillat, Blaga, 
Al. Philippide (la care 
se adaugă 
harnice
Șt. O. Iosif, 
Murnu, 7 
Elena Farago, 
Stamatiad și alții), 
tre care multe ar 
tea fi reeditate, 
cum s-a procedat 
unele cazuri, prezența 
unor traducători con
temporani înzestrați, 
cu orizonturi foarte 
largi asupra culturilor 
și literaturilor străine a- 
sigură realizarea unor 
traduceri de bună și 
foarte bună calitate. U- 
nele rezultate obținu
te pînă acum confirmă 
din plin acest lucru. E 
important însă ca Edi
tura de literatură uni
versală să stimuleze 
cu un instinct mai preg
nant cultural acest pro
ces, cu o înțelegere 
mai dinamică și efi
cientă resorturile su
perioare ale traducerii 
de poezie într-o cul
tură de tip socialist. 
Nu este explicabilă lip
sa în acest stadiu al 
culturii noastre a unor 
volume reprezentative, 
Petrarca, Leopardi, 
Goethe, Schiller, Hol- 
derlin, Novalis, Blake, 
Keats, Lamartine, Vig
ny, Verlaine, Rimbaud, 
Dickinson, Rijke, indi
vidualități poetice cu 
care se mîndrește în
treaga umanitate (cele 
cîteva culegeri apăru
te s-au epuizat, iar u- 
nele n-au fost întru- 
totul concludente). 
Poeți de mare comple
xitate a sentimentului, 
căutători de noi 
muri în afirmarea 
expresii poetice

condeie 
și pasionate: 

George 
Șt. Bezdechi, 

AL T. 
din- 
pu- 
așa 
în

stracfiuni comune: „șl 
carnea mea, de-ase- 
meni, e-o carte neci- 
feață; /Cine genunchi 
citește ca orizont? Mi-e 
jale, / Lehamite de sla
vă și silă mi-e de via
ță. / în verb își află 
carnea nesăbuita-i 
cale”. Nici un traducă
tor, oricît de talentat, 
nu poale schimba miș
carea de piruetă steri
lă, fără muzică, a a- 
cesfor versuri, într-una 
firească și sensibilă.

Prezența lui Jacques 
Prăverf, poate prea 
în grabă înscris în pla
nul acestei 
menită să 
numeroasele 
albe semnalate 
sus, se justifică totuși 
prin interesul crescînd 
pe care îl manifestă 
numeroși „traducători” 
și cititori în ultima 
vreme. Gesturi fin si
mulate și inteligente, 
răsuciri adesea impre
vizibile semnalînd 
straturile unui lirism 
adînc și proaspăt, 
scînteieri de ironie lu
cidă 
poezia 
Prevert cultivă 
litatea corosivă, acidul 
demistificafor, 
peste convenții ; alte
ori reușește acuarele 
de o puritate memora
bilă, un fel de invita
ție duioasă la fantezie, 
vis, libertate interioa
ră. Transpuse înfr-o 
fericită versiune 
mânească (Gellu 
um), poeziile au 
idifăți și transparențe 
care le apropie 
de sensibilitatea 
forului nostru.

Antologia din 
poetului William

La Muzeul de Aria
O expoziție de pictură, sculp

tură și grafică, oglindind aspecte 
din viața și lupta clasei munci
toare va fi deschisă la Muzeul 
de Artă în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a creării 
Comunist Român. Vor 
unele dintre lucrările 
Băncilă, N. N. Tonitza, 
bus, Camil Ressu, Al. 
cu, Corneliu Baba, M. 
Brăduț Covaliu, Ion Pacea,

Partidului 
fi reunite 
lui Octav 
Al. Phoe- 
Ciucuren- 
H. Maxy, 

_____ _ , Ion 
Bițan și ale altor pictori. Vor fi 
prezente și lucrări de sculptură 
realizate de Ion Jalea, Ion Iri- 
mescu, Boris Caragea, Ovidiu 
Maitec, lucrări de grafică sem
nate de Vasile Dobrian, Marcel 
Chirnoagă, Mariana Petrașcu și 
alții.

Cîntece de masă
Se află sub tipar, la Editura 

muzicală a Uniunii Compozito
rilor, o culegere de cîntece de 
masă destinată formațiilor corale. 
Sub titlul „Porțile de aur" sînt în
mănuncheate cîntece ale com
pozitorilor Ion Chirescu, Theodor 
Bratu, Adrian Stoia, Diamandi 
Gheciu, Gheorghe Dumitrescu, 
Sabin Drăgoi, Radu Paladi, 
Gheorghe Bazavân, Dumitru Bu- 
ghici și alții.

0 colecție

colecții 
acopere 

puncte 
mai

caracferizează 
preverfiană. 

subti-

calcă

nfr-un registru de eviden
ță a filmelor, „Nu plînge, 
Peter” ar fi trecuf la ru
brica „Filme de război cu 
copii’. Un suflet mai 
sensibil ar adăuga în

chip de caracterizare : „Un film plin 
de duioșie ascunsă și de căldură”, 
și nimic din toate acestea n-ar fi de
parte de adevăr.

Pelicula iugoslavă scrisă de Ivan 
Ribic, filmată de Ivan Marincek și 
ilustrată muzical de Alojz Srebotnjak, 
are subiectul plasat în timpul războ
iului, eroii sînt doi partizani și un 
copil (ceilalți doi făcînd mai mult 
figurație), atmosfera este, înfr-adevăr, 
de căldură omenească și duioșie mas
cată sub asprimi teribiliste, dar peste 
toate plutește duhul bun al umoru
lui.

„Nu plînge, Peter” este, în ciuda 
titlului, — sau poate într-o subtilă 
concbrdanță cu el — o comedie. U- 
nul dintre acele filme, nici primul nici 
ultimul, cu care oamenii încearcă să-și 
aducă aminte nu numai de tragediile 
și grozăviile războiului, ci și de îm
prejurările lui comice care, oricît ar 
părea de paradoxal, au existat. Ine
vitabilul rezumat ar suna cam așa : 
doi partizani încercați, gata să stre
coare o bombă chiar și sub scaunul 
lui Hitler, primesc sarcina să trans
porte, în teritoriul eliberat, trei copii, 
dintre care cel mai mic, Peter, la 
vîrsta lui „vreau I’ și „de ce ?’ De 
aici se hrănește tot comicul filmului 
și fot de aici, momentele lui de ten
siune, de suspens. Poate e o sursă 
modestă și nu întotdeauna îndestu
lătoare, dar este la fel de adevărat 
că tot din această unică și modestă 
sursă, din refuzul de a complica fără 
rost o acțiune simplă, se trage și uni-

..

Pe ecranele 
cinematografelor

PETER!
fatea dramaturgică a filmului. Și nota 
lui de sinceritate.

Filmul este dominat de prezența 
lui Peter, acest puști care, jucîndu-se 
de-a el însuși, aduce pe ecran o vîrs- 
tă pentru care totul e jucărie, înce- 
pînd cu tinichelele și grenadele agă
țate de sîrma ghimpată și sfîrșind cu 
mustățile partizanului care-l poartă 
în spinare. Acea lume senină, pentru 
care, de fapt, războiul nu există.

Ceva din lumea Iul Peter se regă
sește în foarte proaspătul și tînărul 
partizan, care se alătură grupului și

penlru care o pușcă este un miracol, 
iar o mitralieră un fel de enigmă, care 
nu se poate dezlega decît singură. 
Personajul stîngaci și plin de zel, 
naiv dar cu istețimi neașteptate, lea
gă și face să stea laolaltă două 
lumi : inconștiența senină a copilări
ei și răspunderea conștientă de rea
litatea înconjurătoare a maturității. 
Dar, pentru că filmul este o comedie, 
această maturitate răspunzătoare și 
conștientă are și ea crizele ei de in
conștiență. Și atunci, severul coman
dant Dane plînge după o acțiune 
„mai ca lumea’, așa cum plînge Pe
ter după fluierul său.

Construcția filmului este rotundă. 
Un pic de haz, un pic de gravitate, 
un pic de farmec și de naivitate, 
un drum parcurs de la comic spre 
gravitate și înapoi, spre comic. Exis
tă un ritm și o gradație consecventă 
în exploatarea comicului. Există spon
taneitate în replică și în jocul acto
rilor Lojze Rozman, Bert Sotlar, Zlat- 
ko Sugman, Majda Potokareva. Și 
mai e ceva care ni se dezvăluie 
de-abia la urma urmelor : ni s-a ju
cat o festă — nouă, spectatorilor, 
care, într-un film „de război", aștep
tăm tot timpul să moară cineva. 
O festă blîndă și binevoitoare : nu 
moare nimeni. Pentru că avem de-a 
face cu o comedie și, mai ales, pen
tru că filmul vrea să-și păstreze, 
pînă la capăt, nu numai eroii, cl și 
Ingenuitatea, prospețimea, ușoara sa 
naivitate mucalită.

Mă gîndesc că premiul acordat fil
mului la Pola a fost cîștlgat nu numai 
de calitățile artistice ale peliculei, ci 
și de către această imbatabilă sinceri
tate și prospețime.

Eva STRBU

dru- 
unei 
mo-

la început de drum

A.

PO ESIS
lismului în literatura 
europeană și naționa
lă, studiază confluențe 
poetice, curente, struc
turi lirice diferite, sînt 
pasionate după mari 
personalități ale poe
ziei lumii, fără să aibă 
înfr-o măsură satisfă
cătoare posibilitatea u- 
nui contact real și 
nic cu acestea, 
punctul acesta de 
dere prezența în 
mul rînd a unor anto
logii din lirica germa
nă, franceză, italiană, 
engleză, americană, 
spaniolă, rusă și sovie
tică etc., restrînse poa
te într-o primă fază 
ca volum, dar cuprin- 
zînd lucruri esențiale, 
oferind o oglindă în a- 
dîncime a valorilor 
poetice respective, ar 
fi în realitate mai mult 
decît o necesitate di
dactică. După cum un 
efect spiritual imens ar 
avea publicarea unor 
traduceri din lirica pri
mitivă, de densitatea 
minereurilor în stare 
pură (africană, preco- 
lumbiană, orientală, su
dică) sau antică (asiro- 
babiloniană, egiptea
nă, greacă, persană, 
latină etc.). In al doi
lea rînd, tipărirea unor 
selecții antologice în- 
sumînd partea cea mai 
durabilă, mai semnifi
cativă din creația unor 
poeți de prim rang ar 
oferi un instrument si
gur de cunoaștere și a- 
propiere de valorile 
poeziei clasice și con
temporane. Existența 
unei minunate tradiții 
în această direcție de 
la Eminescu la Coșbuc,

rod- 
Din 
ve- 
pri-

derne, conștiințe fră- 
mîntate și patetice ale 
secolului nostru: Apolli
naire, Sandburg, Frost, 
T. S. Eliot, Valery, Au
den, Dylan Thomas, 
Lorca, Eluard, Desnos, 
Sodergran, Brecht, 
Spender, Jimenez, Mis
tral (Gabriela), Ahma
tova, Bagriana, Hernan
dez, Trakl, Jacob fr etc. 
nu și-au găsit încă lo
cul cuvenit între apari
țiile acestei edituri. Co
lecția „Cele mai fru
moase poezii’ a Edi
turii tineretului —care 
a prezentat publicu
lui cîteva sumare anto
logii din unii poeți a- 
mintifi mai sus — cu 
toate meritele și insufi
ciențele ei, care țin de 
elasticitatea exagerată 
uneori a criteriilor de 
includere, nu e chema
tă și nici nu poate să 
suplinească o activita
te destinată 
literatură 
care trebuie 
viziunea de 
asupra 
Punerea unei 
încă de la primele nu
mere sub semnul poe
ziei lui Alain Bosquet 
introduce o notă de 
hazard pentru cine aș
teaptă totuși contactul 
cu sensibilitățile reale, 
cu vibrațiile vii, nemi- 
mafe, ale unor poeți în
frăți definitiv în con
știința umanității. Efor
turile de transpunere în 
românește ale unor tra
ducători înzestrați (V. 
Teodorescu) se izbesc 
adesea de materia 
poetică inertă, prea fi
broasă a unor poeme 
care vehiculează ab

Editurii de 
universală 
să aibă 
ansamblu 

fenomenului, 
colecfiî

ler Yeats (traducător 
Covaci) se înscrie, 

ca și cealaltă culegere
— „Poeți flamanzi” — 
printre succesele edi- 
furii. Poezia lui Yeats 
năzuiește să exprime 
sufletul irlandez, cu 
datele lui fundamenta
le. Condensînd expe
riențele spirituale ale 
epocii sale într-o poe
zie de viziune și con- 
fesie totodată, Yeats 
se desprinde în aceas
tă culegere cu un pro
fil distinct și semnifi
cativ, eliberat de pre
țiozitățile și elementele 
unei simbolistici gre
oaie și devitalizate care 
îi umbresc pe alocuri 
creația. Munca traducă
torului, foarte temerară
— date fiind tonalită
țile difuze, dificultățile 
de nuanță ale origina
lului — s-a soldat pe 
ansamblu cu o reușită. 
Uneori, supralicitarea 
rimei, ispita de a croi 
un rpodel muzical ro
mânesc pe măsura 
originalului cu mijloa
ce exclusiv tehnice 
risipesc vraja și inefa
bilul poetic.

Orientată mai ope
rativ către traducerea 
unor valori poetice 
devenite din ce în ce 
mai necesare cititorilor 
noștri în ultimii ani, că
tre poeții de impor
tanță universală, „Poe- 
sis’ poate deveni una 
dintre cele mai îndră
gite și utile colecții. 
Titlul ca și prestigiul 
editurii obligă la dez
voltarea ei neîntre
ruptă.

Vasile NICOLESCU

Intr-o librărie bucureșteană Foto ■. Gh. Vințllă

Cartea de arhitectură
Literatura de specialitate este 

factorul care, pe lîngă funcția sti- 
mulatorie în procesul de creație, 
datorită conținutului informativ 
documentar ce-1 vehiculează, exer
cită și o funcție formativă, contri
buind activ la structurarea unor 
concepții, a unor viziuni, prin actul 
de selecție și interpretare necesar 
asimilării valorilor autentice.

In ultimii ani, activitatea edito
rială în domeniul arhitecturii a cu
noscut o considerabilă creștere, 
dînd la iveală lucrări fundamenta
le ce au împlinit importante dezi
derate teoretice, dintre care sem
nalăm : „Istoria arhitecturii în Ro
mânia", „Urbanismul", „Betonul în 
arhitectură", „Amplasarea și pro
iectarea industriilor" sau „Culoa
rea în arhitectură". O contribuție 
deosebită în cunoașterea monu
mentelor de arhitectură din țara 
noastră o aduc colecțiile apărute 
în Editura Meridiane : „Monumen
tele patriei noastre", „Caiete-al- 
bum C.S.C.A.S.", „Mici îndreptare 
de monumente istorice' și chiar ghi- 
durile turistice și albumele etno
grafice. Valorile arhitecturii popu
lare au fost prezentate, pe regiuni, 
într-un ciclu care se impune a fi

continuat, constituind un izvor re
dutabil d» înțelegere a specificu
lui local.

O apreciere de ansamblu asu
pra producției editoriale in dome
niul arhitecturii conduce insă la 
sesizarea unei disproporții dintre 
practica arhitecturală din țară, 
creator și divers realizată, și pu
blicistica originală care, cu toate 
succesel* înregistrate în ultimii 
ani, nu realizează încă in mod sa
tisfăcător acoperirea specialităților 
cu o literatură proprie, cuprinderea 
genurilor de publicații (manuale, 
dicționare, ghiduri, tratate etc) și, 
în siîrșlt, prezența susținută a unor 
autori reprezentativi. Astfel, cu 
toate că dotările social-culturale 
și locuințele reprezintă unul din 
cele mai însemnate procente din 
volumul construcțiilor, nu s-a edi
tat în acest domeniu decît culege
rea „Locuința urbană 1960—1964" 
și „Amenajarea locuinței".

Dacd ținem seama de ponderea 
unora dintre specialitățile arhitec
turii în actualul plan de dezvoltare 
econonică, de genul publicațiilor 
necesare activității practice de 
proiectare, învățămîntului sau cul
turii de specialitate, consider că

într-o manieră mai libe- 
eseu. Editurile trebuie să 

de întemeiere a°

9 Sala Palatului : Concert SARITA MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Palatului — orele 
20) ; Recital de vioară ANTON ADRIAN SARVAȘ.
• Teatrul de Operă și Balet : LAKME — 19,30.
a Teatrul de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 19,30, (sala din sir. Al. 
Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19^30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R.
BILLY MINCINOSUL — 19,30.
•

• _____  ... ... ...
ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) ; TIGRIȘORUL 
PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S.: MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

Magheru) : ANTIGONA ȘI MEDEEA

(în sala Teatrului de Comedie) ;

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul

: NUNTĂ LA REVISTĂ — 20.„Barbu Delavrancea
Mic : SIMPLE COINCIDENȚE — 20. 
„Ion Creangă" : UN VIS VESEL — 15,30.
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER ÎN

13;
11;

e CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 10; 
rești — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Modern — 8,30; 
18,45; 21,15, Tomis (completare Geologii) — 9,30; 12; 14,30;

16; Bucu-
13,30; 16,
17,15; 20.

• NU PLÎNGE PETER I — cinemascop : Republica (completare Car
tiere noi în București) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
O VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Luceafărul (completare Cu 
acul și ața) — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Rahova — 15,30; 18; 
20,30.
» HAMLET: Cinemateca — 9,30; 12,30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Orașul care iubește) 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (completare Cabinetul de 
stampe) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• HAI, FRANȚA 1 : Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Melodia — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele completarea 
Cabinetul de stampe), Excelsior (completare ~
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
9 FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (completare
16; 18,15; 20,30, Popular (completare Tîrguri
16; 18,15; 20,30.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Central 
Carpații tntîlnesc Dunărea) — 10; 12; 14,30;
• TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN : Lumina (completare Lenin în 
Samara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• REGINA CÎNTECELOR : Union — 15,15; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• STEAUA BALETULUI : Doina
16; 18,15; 20,30.
• LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ 
TECULUI — BALETUL NEGRU 
ÎN BUCUREȘTI : Timpuri noi —
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Giulești (completare 
Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15; 20,30, Arta (completare Cocenel) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 9,30—12,30 
ân continuare; 16,30; 20,15.
® RĂSCOALA — cinemascop : Buzești — 15; 17,45; 20,30, Gloria 
(completare Țara Hațegului) — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• SAȘA : Crîngași (completare Secretul trecutului) — 15,30; 
20,30.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
® BARCAGIUL — cinemascop : Bucegi (completare Energia) — 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
e MUNCILE LUI HERCULE: Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30.
« WINNETOU (seria I) : Flacăra (completare Cu acul șl ața) — 
15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Vitan — 11; 15,30; 18,15; 20,45.
• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a): Miorița (completare

12,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării

Orizont științific nr. 1)

Pasiuni) — 10; 12; 14; 
și iarmaroace) — 10,30;

(completare Acolo unde 
16,30; 18,30; 20,30.

(completare Plasma) — 11,30; 13,45;

ȘI TEHNICĂ nr. 8 — ȚARA HA- 
DIN SENEGAL — CARTIERE NOI 

10—21 în continuare.

Orizont științific nr. 1) — 10;
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea 
Crișana) — 15; 17,30; 20.
• DIVORȚ ITALIAN : Munca — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII I : Aurora (completare Orizont științific 
nr. 1) — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30, Flamura (completare Cabinetul 
de stampe) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
® DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Moșilor — 15,30; 
18; 20,30.
• ARȘIȚA — cinemascop : Cosmos (completare în costum de scafan
dru deasupra planetei) — 14,30; 17,15; 19,45.
<S BEATA: Viitorul (completare
20,30.
• VANINA VANINI : Colentina ....
e ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Volga (completare 
Orizont științific nr. 1) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• CHEILE CERULUI : Floreasca (completare Cu acul și ața) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• BOCCELUȚA : Progresul (completare Lucrările primei consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din construcții) — 14,30; 16,45; 19; 21,15.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : Lira (completare Geologii) — 15; 17,45; 
20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Ferentari (completare Și 
acum-., puțină gimnastică) — 10; 15,30; 18; 20,30, Pacea (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 
16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Cotroceni (comple
tare Târguri și iarmaroace) — 15,30; 18; 20.30.

Plrvu Mutu-zugravul) — 15,30; 18;

— 15,30; 18; 20,30.

18;

10,

10;

VIZIUNE
9 1900 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cei mici filmul 
„WILHELM TELL" • 19,35 — Știință și tehnică pentru pionieri și 
școlari : TIMPUL PROBABIL — transmisiune de Ia Institutul meteo
rologic. Participă meteorologul Nicolae Bușlega și un grup de copii 
• 20,00 — Seară de teatru : „DACĂ VEI FI ÎNTREBAT" de Dorel 
Dorian. Interpretează colectivul Teatrului de Stat din Constanța. în 
pauză rubrica Șah • 22,15 — Telejurnalul de noapte • 22,25 — 
Buletin meteorologic.

• necesară o sporire simțitoare a 
producției editoriale. In acest sens 
ar fi deosebit de util să apară 
unele studii asupra zonelor indus
triale, a principiilor de sistemati
zare urbană și rurală bazate pe 
investigații economice și sociale 
profunde. Elaborarea unor analize 
comparative între schițele și pla
nurile de sistematizare din țară și 
cele din străinătate ar stimula 
gindirea urbanistică și ar duce la 
îmbunătățirea soluțiilor in proiec
tare. Un important rol în promova
rea unei linii proprii l-ar putea 
juca lucrările de cercetare teoreti
că, de interpretare a problemelor 
fundamentale prin prisma princi
piilor științei și esteticii marxiste, 
fie sub forma unui tratat, manual 
sau a unor culegeri, fie chiar re
dactate 
ră, de
sprijine efortul 
unei critici românești de arhitec
tură. Unele lucrări apărute au mai 
degrabă caracter de album și ele 
nu pot suplini lipsa lucrărilor de 
analiză științifică. De aceea, ela
borarea și editarea unor sinteze 
asupra celor mai reușite proiecte 
privind dotările social-culturale 
din țară și din străinătate, comen
tate și analizate conform condiții
lor specifice țării noastre și para
metrilor dezvoltării previzibile, vor 
fi de un real foloB muncii arhitec- 
ților. Cataloagele de detalii și fi
nisaje ale Centrului de documen
tare pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare sau ale Institutu
lui de proiectare a construcțiilor 
tip ar putea ti organizate în volu
me mai lesne de folosit. Se simte, 
totodată, nevoia editării periodice 
a unui catalog al materialelor de 
construcții fabricate în țară, cu 
toți indicii tehnico-economici ne
cesari.

Bineînțeles, o asemenea amploa
re ar presupune lărgirea spațiului 
editorial, stimularea cercetării ști
ințifice și antrenarea cadrelor re
prezentative în activitatea publi
cistică. De asemenea, condițiile 
tehnice de editare ar trebui îmbu
nătățite, astfel încît calitatea hîr- 
tiei și a ilustrațiilor să corespundă 
cerințelor specifice graficii unei 
cărți de arhitectură. Se impune 
deci o strînsă conlucrare a tuturor 
forurilor de specialitate în vederea 
ridicării rolului publicațiilor româ
nești la nivelul de activitate direc
toare în formarea unei gîndirl ar
hitecturale proprii.

Paul CARAVIA
Institutul de Arhitectură 
„Ion Mincu" București
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VIZITA PREȘEDINTELUI TITO
(Urmare din pag. I)

La Montaj, oaspeții fac cuno
ștință cu un alt tip de mașină — 
Caruselul de 2 000 mm, aflat la ul
timele probe tehnologice. Alături 
— alți patru „frați" ai acestuia, 
de 1 250 mm, îmbrăcați în folii 
transparente de polietilenă, sînt 
gata de drum spre beneficiari. A- 
tenția vizitatorilor este atrasă de 
mașina pentru modificarea supra
fețelor cu curenți de înaltă frec
vență. Președintele Tito se intere
sează de caracteristicile acestui 
utilaj. Este prezentată apoi o ma
șină de frezat și alezat cu comandă 
program.

Gazdele au vorbit oaspeților 
despre perspectivele largi deschise 
în fața tinerei întreprinderi bucu- 
reștene, strîns legate de ritmul 
impetuos de înzestrare a industriei 
noastre constructoare de mașini cu 
tehnică modernă, de prețuirea din 
ce în ce mai mare de care se 
bucură la export produsele ei. 
Această întreprindere modernă 
este o oglindă a dezvoltării indus
triei grele românești, a preocupă
rilor actuale în acest domeniu ale 
partidului și statului nostru.

Președintele Tito a scris în car
tea de onoare „Impresiile mele 
despre această fabrică sînt foarte 
bune. Ea este înzestrată cu o înaltă

tehnică, într-adevăr bine folosită 
de muncitorii ei talentați. Am vă
zut produsele de înaltă calitate ale 
Fabricii de mașini-unelte și agre
gate. Doresc muncitorilor de aici 
noi succese în muncă".

Constructorii de mașini au în
conjurat cu dragoste și prietenie 
pe solii poporului iugoslav ; la des
părțire ei au transmis salutul lor 
internaționalist metalurgiștilor, 
clasei muncitoare, tuturor oameni
lor muncii din Iugoslavia socialis
tă, vecină și prietenă.

VIZITA TOVARĂȘEI 
I0VANKA BROZ 
LA MUZEUL DE ARTĂ

Tovarășa Iovanka Broz, împreu
nă cu tovarășa Mia Groza, au făcut 
marți dimineața o vizită la Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste 
România. La sosire au fost întîm- 
pinate de tovarășii Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, și de 
pictorul M. H. Maxy, directorul 
muzeului.

Au fost vizitate Galeria Națio
nală și Galeria de artă universală, 
precum și Expoziția de tapiserii 
flamande, al cărei vernisaj va a- 
vea loc zilele acestea.

La plecare, tovarășa Iovanka 
Broz a semnat în cartea de onoare.

Plecarea oaspeților 
iugoslavi într-o 
vizită prin țară

Marți seara, tovarășul Iosip Broz 
Tito, împreună cu soția și persoa
nele oficiale iugoslave au plecat cu 
un tren special spre orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, într-o 
vizită prin țară.

împreună cu oaspeții au plecat 
tovarășii Chivu Stoica, Emil Bod- 
naraș, Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

ACTUALITATEA
ÎN REGIUNI

SUCEAVA

împăduriri
în raioanele de șes și deal ale 

regiunii Suceava se desfășoară 
din plin împăduririle de primăva
ră. Pe terenurile degradate din 
valea Șiretului, Prutului și Jijiei, 
au fost plantate pînă în prezent 
peste 400 de ha cu specii de pomi 
repede crescătoare. în acest an, 
suprafața pădurilor sucevene va 
crește cu 4 235 ha. Circa 80 la 
sută din această suprafață se 
împădurește cu rășinoase. Lucră
torii ocoalelor silvice au pregătit 
în pepiniere pentru împăduriri 32 
milioane de puieți.

OLTENIA

Cronica zilei CUM E VREMEA
Marți dimineața a plecat spre 

Paris acad. Athanase Joja, preșe
dintele Comisiei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O. și vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O., pentru a participa la 
lucrările celei de-a 72-a sesiuni a 
Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O. și 
ale Comitetului special, însărcinat 
să elaboreze proiectul Declarației 
asupra principiilor cooperării cul
turale internaționale.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Învățămîntu- 
lui, Academiei, ai Comisiei națio
nale române pentru U.N.E.S.C.O. și 
ai unor instituții centrale.

★

Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, Uniunea Scriitorilor și 
Comisia națională a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO 
au organizat marți după-amiază 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 
Capitală o festivitate consacrată 
poetului bulgar Pencio Slaveikov, 
de la a cărui naștere se împlinesc 
100 de ani. Au participat reprezen
tanți ai Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, scriitori și alți 
oameni de cultură și artă, munci

tori, studenți. Au fost de față 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei. Festivitatea 
a fost prezidată de acad. Mihai 
Beniuc. Despre viața și opera lui 
Pencio Slaveikov a vorbit poetul 
Victor Tulbure.

★

Delegația secției sfaturilor popu
lare de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, condusă de dr. Tibor 
Kovacs, adjunct al secției, în
soțită de Dumitru Hoit, secretar 
general al Comitetului de Stat pen
tru îndrumarea și controlul orga
nelor locale ale Administrației de 
Stat, a făcut marți o vizită în re
giunea Argeș. Oaspeții au fost pri
miți de Sandu Constantin, pre
ședintele Sfatului popular regional 
Argeș. în aceeași zi, oaspeții au 
vizitat orașul Pitești și comuna 
Rucăr.

..............★
Marți s-a înapoiat în Capitală 

delegația Sfatului popular al ora
șului București, condusă de Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
executiv, care la invitația prima
rului orașului Ankara a făcut o vi
zită în Turcia. (Agerpres)

Ieri în țară: Vremea a fost în gene
ral frumoasă și s-a încălzit în toate 
regiunile țării. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în sudul și estul țării. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 10 grade la 
Joseni și 22 grade la Tr. Severin. 
Tn București: Vremea a fost frumoasă 
și s-a încălzit. Ceru] a fost mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura maxi
mă a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 aprilie. în țară : Vremea va 
fi în general călduroasă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
mai frecvente în sud-vestul țării. Vînt 
potrivit, predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 și 25 grade. în 
București : Vreme relativ călduroasă. 
Cerul vă fi temporar noros. Vor că
dea ploi slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

Proiectul noului Teatru 
Național din Craiova

La Consiliul tehnlco-științific al 
Sfatului popular regional Oltenia 
a avut loc o dezbatere pe margi
nea proiectului de construcție a 
noului Teatru Național, prevăzut 
a se construi la Craiova. Proiec
tul a fost prezentat de arh. Ale
xandru Totzu, autor principal, și 
G. Rudich, coautor, de la Institu
tul de studii, construcții, arhitec
tură și sistematizare București. La 
dezbateri au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, specialiști în construcții 
și arhitectură, oameni de cultură 
și artă. Noul Teatru Național din 
Craiova va avea o capacitate de 
circa 700 locuri.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut

V. I. LEMN
Opere complete 

voi. 29

Tabere de vară
tn taberele de pionieri și șco

lari din Homorod, Chirui, Răslolița 
și Lunca Bradului se fac de pe 
acum pregătiri pentru primirea în 
timpul vacanței a oaspeților.

La Homorod au fost terminale 
lucrările de întreținere a pavilioa
nelor și se modernizează sala de 
mese și terasa acesteia. Tot aici 
se amenajează două terenuri de 
sport. La Băile Chirui s-au făcut 
reparații capitale la o vilă și la 
blocul alimentar. Au începui pre
gătirile pentru organizarea baze
lor turistice școlare de la Sovata, 
Borsec, Gheorghieni, Odorhei și 
altele.
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GIBRALTARUL MĂRII ROȘII
Ziarul vest-german „DIE WELT" 

publică un reportaj al trimisului 
său la Aden, Ingeborg Price.

„Marea Britanie intenționează să 
unească orașul Aden cu șeicatele 
vecine într-o Federație a Arabiei 
de sud. împotriva acestor planuri 
este îndreptată, în primul rînd, 
lupta naționaliștilor arabi (forțele 
patriotice ce luptă pentru liberta
tea Adenului — n.r.) care se des
fășoară de luni de zile în oraș.

...Cînd se lasă noaptea tropicală, 
o liniște apăsătoare se așterne a- 
supra cartierelor din Aden, locuite 
de europeni. Străzile cartierelor 
Maalla și Khormaksar, unde lo
cuiesc în blocuri moderne familiile 
militarilor englezi, par moarte. în 
timp ce aici domnește teama, în 
Crater și Sheikh Othman — cartie
rele locuite de băștinași — pulsea
ză viața orientală pestriță, plină de 
animație.

O dată cu lăsarea nopții începe 
și timpul grenadelor. Cel puțin de 
cîteva ori pe noapte bubuitul ex
ploziilor întrerupe liniștea. Femei 
și copii stau în case cu ușile ză
vorite și cu grilajele ferestrelor 
trase. Bărbații sînt înir-o perma
nentă patrulare — cu jeep-uri sau 
pe jos, în linii de trăgători larg 
desfășurate.

La toate punctele de control și 
pe șoselele de acces sînt lăsate 
barierele. Perchezițiile și arestările 
în masă fac parte din viața coti
diană a orașului. Dar toate aceste 
măsuri nu sînt în stare să redea 
europenilor vechiul lor sentiment 
de siguranță, iar coloniei aspectul 
de pace adormită.

Nimeni nu mai este sigur de sine. 
Membrii arabi ai poliției sînt ata
cați în plină zi. Soldații britanici în 
civil care intră în cartierele arabe 
riscă să fie împușcați. Geniștii bri
tanici pare sapă fîntîni și canale 
de irigație trebuie să se ferească

Orașul Aden văzut din avion

și de gloanțele beduinilor care 
pornesc din flinte de pe timpurile 
bunicilor, ca și de minele și bom
bele puse de arabi.

Copiii arabi aruncă cu pietre în 
patrulele engleze înarmate pînă-n 
dinți. Tineri și tinere manifestează 
pe străzi strigînd : „British — go 
home 1”. (Englezi, plecați acasă). 
In Maalla, la capătul străzilor care 
ies din cartier, au fost ridicate zi
duri pentru ca nimeni să nu poată 
pătrunde pe străzile locuite de eu
ropeni".

Spre cucerirea 
de piefe

Azi ia fotbal

După 4 partide

Cuplaj internațional pe „Republicii"
Stadionul „Republicii” din Capitală găzduiește astăzi un cuplaj 

internațional de fotbal. Incepînd de la ora 14,45, Progresul Bucu
rești întîlnește formația bulgară Dunav Russe. Apoi, de la ora 16,30, 
lotul reprezentativ de seniori va Juca în compania echipei Cagli
ari (Italia).

în ultimul meci de campionat, fotbaliștii de la Cagliari au între
cut cu 2—1 pe Juventus Torino. Din echipa oaspeților fac parte 
doi jucători selecționați în reprezentativa Italiei (Rizzo și Riva), 
precum și un fotbalist brazilian — înaintașul Nene.

Antrenorii lotului român au la dispoziție următorii jucători : por
tari — M. Ionescu, Constantinescu ; lundași — Popa, Hălmăgeanu, 
C. Dan, Nunveiller III, Mocanu, Greavu ; mijlocași — D. Popescu, 
Ghergheli, Nunveiller VI, Sasu ; înaintași — Pîrcălab, Dridea I, 
Badea, Sorin Avram, Crăiniceanu.

Petrosian - Spasski 2-2

Ieri a continuat a 4-a partidă a 
meciului de șah pentru titlul mon
dial, întreruptă luni. După numai 
trei mutări, Petrosian și Spasski au 
căzut de acord asupra remizei. Sco
rul este egal: 2—2.

„EUROPENELE" 
DE TENIS DE MASĂ
B Maria Alexandru în finală la simplu

Echipe românești 
peste hotare
HANDBAL. — în zilele de 1 și 2 

mai se.va desfășura la Sarajevo, 
conformi tradiției, un mare turneu 
international de handbal. Printre 
invitate se numără și selecjionata 
de tineret a Bucureștiului, din 
rîndul căreia fac parte și cîjiva 
proaspeți componenji ai lotului 
republican : Goran, Gaju și alfii. 
La turneul de la Sarajevo mai 
participă echipa locallfății-gazdă, 
selecjionata Belgradului șl for- 
majia orașului vesf-german Koln.

★

FOTBAL. — O selecționată de fotba
liști români se află în drum spre 
R.P.D. Coreeană, unde, începînd 
de la 21 aprilie, va susține un 
turneu de trei meciuri. Cu acest
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Sub titlul „Afluxul capitalurilor 
vest-germane în străinătate", coti
dianul „LA LIBRE BELGIQUE" 
scrie:

„Banca federală a publicat recent 
un raport asupra investițiilor vest- 
germane în străinătate. Este vorba de 
plasamente efectuate pentru a exer
cita o influență nemijlocită asupra 
pieței unor întreprinderi străine sau 
pentru a spori mijloacele financiare 
ale întreprinderilor în care cei ce 
investesc au de pe acum o partici
pare importantă.

Aceste investiții prezintă trei ca
racteristici bine definite : mai întîi, 
ele au crescut foarte rapid din 1952 
pînă în 1965 ; în al doilea rînd, ele 
au avut de învins, de la început, 
obstacole mari și, în sfirșit, ele sînt 
mai puțin ridicate, comparate cu 
cele ale altor țări industrializate din 
Europa și America de Nord.

R.F.G. a investit în total în străi
nătate o sută de miliarde (calculat 
în franci belgieni). Banca federală 
apreciază totuși că valoarea reală a 
investițiilor vest-germane în străină
tate este superioară acestei cifre. 
Trebuie, de fapt, ținut seama că nu
meroase beneficii au fost tezaurizate 
la fața locului.

68 la sută din investiții constituie 
participări la întreprinderi existenta 
sau nou construite. Ele au fost efec
tuate de 5 100 de întreprinderi pro
ducătoare, în cea mai mare parte, 
de mașini-unelte. Aproape jumătate 
din investifii sînt asigurate de 25 de 
întreprinderi.

Republica federală a făcut investi
ții în 97 de țări. 88 la sută din pla
samente au fost efectuate în Europa 
și America. în ce privește țările în 
curs de dezvoltare, ele reprezintă 33 
la sută din investijiile vest-germane. 
Elveția e în frunte -—cu 12 miliarde 
și jumătate de franci, urmează Bra
zilia (10 miliarde), Canada (10 mi
liarde), Franja (8 miliarde și jumăta
te), Belgia șl Luxemburg (peste 7 mi
liarde), Italia (4 miliarde) și Austria 
(aproape 4 miliarde).

Chimia și mașinile-unelte atrag cel 
mai mult pe cei ce investesc în străi
nătate. în Belgia, Brazilia și Argen
tina, de pildă, capitalurile vest-ger
mane se concentrează mai ales în 
construcții metalurgice, mecanice, de 
automobile și navale. în Elveția și 
Franța efortul se. desfășoară îh in
dustria electrotehnică. în ce privește 
industria chimică, Brazilia ocupă lo
cul de frunte, urmată de S.U.A.".

Soarta turistică 
a Principatului

„Stat insuficient dezvoltat, po
trivit suveranului său, Monaco 
are de acum înainte un titular al 
Departamentului dezvoltării eco
nomice — scrie revista „L'EX- 
PRESS". Prințul Rainier a nu
mit la 2 aprilie în acest post- 
cheie pe unul din cei 3226 mone- 
gasci, Pierre Notari, pînă acum 
consilier de stat la Finanțe. El a 
condus negocierile franco-mone- 
gasce din 1963. Ceea ce îl așteap
tă acum este și mai delicat: a 
pune capăt conflictului dintre gu
vernul monegasc și Societatea 
băilor de mare (S.B.M.), un ade
vărat stat în stat, a cărui suve
ranitate se extinde asupra Cazi
noului, a cinci hoteluri de lux, a 
unor terenuri de golf, a cabarete
lor, unei tipografii etc., precum 
și a unei treimi din cele 149,7 
hectare în cuprinsul cărora se 
află principatul.

De doi ani, «nimic nu mai 
cade» între Rainier al III-lea și 
Aristote Onassis, care deține ma
joritatea acțiunilor S.B.M. Prin
țul reproșează armatorului grec 
că nu face nimic pentru dezvol
tarea turismului în principat, și. 
vrea să răscumpere de la el 
520 000 de acțiuni spre a le plasa 
în alte mîini. Dar jocurile încă 
nu sînt făcute. Onassis cere 250 
milioane de franci, în timp ce 
prințul nu oferă decît 90. In ul
tima vreme a apărut însă și uri al 
treilea personaj gata să se substi
tuie lui Onassis. Se poate conta 
pe faptul că Notari va apăra dirz 
interesele prințului. Deviza lui 
este: «Cînd mă calci pe un pi
cior, eu te calc pe amîndouă».

DERUTA

2 000 de sărituri cu parașuta 1 
Sportiva sovietică Valentina Seli
verstova (în fotografie), campioană 
mondială de parașutism, este pri
ma femele din lume care a reușii 

acest număr record de sărituri.

Teiefoto : TASS-Agerpres

Campionatele europene de tenis 
de masă de la Londra sp apropie 
de sfirșit. Marți dimineața, în 
proba de simplu feminin, Maria 
Alexandru a dispus cu 3—0 de 
Balaișite (U.R.S.S.) și cu același 
scor de Kruger (R.F.G.). După- 
amiază, în sferturile de finală ale 
competiției, Maria Alexandru a 
învins-o cu 3—1 (21—16, 22—20, 
15—21, 21—19) pe Diana Rowe 
(Anglia), calificîndu-se deci pentru 
semifinale. Iată și alte rezultate 
din sferturile de finală : Koczian 
(R.P.U.)-Paisarv (U.R.S.S.) 3—0 ;
Grinberg (U. R. S. S.) - Geissler 
(R.D.G.) 3—0, Luzova (Cehoslova- 
cia)-Shannon (Anglia) 3—2. în tu
rurile precedente, Beli (Anglia) a 
eliminat-o cu 3—2 pe Eleonora Mi- 
halca, iar Shannon a întrecut-o cu 
3—2 pe Ella Constantinescu.

La simplu masculin, Dorin Giur- 
giucă s-a calificat în sferturile de 
finală, învingîndu-1 cu 3—2 
pe maghiarul Harangi. Amelin 
(U.R.S.S.) l-a întrecut cu 3—1 pe 
Radu Negulescu.

în proba de dublu mixt, pere
chea Glurgiucă, Alexandru a în
vins pe rînd pe Vecko, Pire (Iugo
slavia), Pornack, Hovestadt (R.D.G.) 
și Gunnion, Martfn (Anglia). Cuplul 
Reti, Mihalca a învins cu 3—0 pe 
Cristodoulos, Skirvanou (Grecia) 
și pe soții Ramberg (Danemarca). 
Scholer, Simon IR.F.G.) au dispus 
cu 3—1 de Negulescu, Constanti
nescu.

în cadrul semifinalelor campio
natelor euronene de tenis de masă, 
Maria Alexandru a învins-o cu

21—15, 21—18, 21—17 pe Eva Koc
zian (Ungaria), campioană euro
peană la Malmo. în urma acestei 
victorii, Maria Alexandru se va 
întîlni astă-seară în finala probei 
cu jucătoarea sovietică Grinberg, 
în sferturile de finală ale probei 
de simplu masculin Kolarovitz 
(Cehoslovacia) l-a învins cu 3—1 
pe Dorin Glurgiucă.

prilej, federafia țării-gazdă va 
verifica, în principal, lotul selec- 
fionabililor care se pregătesc în 
vederea turneului final al cam
pionatului mondial din Anglia. 
Printre fotbaliștii români care au 
făcut deplasarea se află : Dafcu, 
Haidu, Florea, Năsturescu, Ma- 
feianu, Codreanu, Varga, Țurcan 
șl alții.

ALTE ȘTIRI■i

• în zius a treia a turneului inter
național masculin de baschet din Chile, 
în grupa de la Antofagasta, reprezenta
tiva Iugoslaviei a obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă, întrecind echipa 
Paraguayului cu 97—61 (43—33). în urma 
acestei victorii, bâschetbaliștii iugoslavi 
s-au calificat pentru turneul final de la 
Santiago de Chile Alte rezultate : la 
Antofagasta ; Brazilia—Panama 78—75 
(.39—36) ; la Valdivia : Bulgaria—Mexic 
63—50 (32—20); S.U.A.—Peru 63—52
(32—27); la Curico : Spania—Porto RIco 
76—52 (19—24); U.R.S.S. — Argentina
74—57 (35—29).

• Turul ciclist al Belgiei s-a încheiat 
cu o adevărată lovitură de teatru. Bel
gianul Victor Van Schi!, care a purtat 
tricoul de lider din prima etapă, a 
abandonat cu 300 de metri înainte de 
sosire, epuizat de frig si efort (ultima 
etapă s-a desfășurat pe ninsoare). Vic
toria finală, ca și In ultima etapă, a re
venit lui Vittorio Adornl (Italia), urmat

I
la 49 de secunde de Rolf Wolfshohl ■ 
(R.F. Germană). ■

• Turneul international de handbal ■ 
de la Tbilisi, care a reunit echipele ■ 
masculine ale Danemarcei, U.R.S.S., I 
R.S.S. Gruzine și U.R.S.S. (tineret), a ■ 
luat sfirșit cu victoria reprezentativei n 
U.R.S.S. Pe locul doi s-a clasat Dane- I 
marca. în cel mai important meci al ■ 
turneuluf, U.R.S.S. a învins Danemarca ■ 
cu 20—17 (9—10).

• Secretariatul comitetului de organi- ■ 
zare a Campionatului mondial de fotbal I 
a anunțat că pînă la 15 aprilie au fost ■ 
vîndute 63 la sută din cele peste 2 _ 
milioane de bilete prevăzute pentru me- ■ 
ciurile turneului final al Cupei „Jules ■ 
Rimet". In ce privește străinătatea, au ■ 
sosit cereri din 103 țări, cele mai multe I 
locuri fiind reținute de R. F. Germană ■ 
(5 014), urmată de Brazilia cu 4 839 de ■ 
cereri. Bolivia, Pakistanul șl Tallanda S 
au solicitat... cite un bilet.

Un elicopter este în per
manentă gata de zbor la 
Tan Son Nhuf, cea mai im
portantă bază militară ame
ricană din Vietnamul de 
sud. Deunăzi, la primele ex
plozii ale proiectilelor de 
morfiere lansate de forjele 
patriotice în incinta bazei, 
generalul Ky, care, pentru 
mai multă „siguranță”, și-a 
stabilit aici reședința perso
nală, și-a făcut bagajul și 
s-a îndreptat în grabă spre 
elicopterul salvator... După 
acest atac au urmat și al
tele. Acum Ky, izolat pe a- 
ceasfă insulă a disperării, 
s-a mai obișnuit cu explo
ziile. Dar obsesia plecării 
persistă.

Nu numai forjele patrio
tice înarmate luptă împo
triva guvernului de la Sai
gon. De șase săptămîni de
monstrațiile populației din 
orașele încă neeliberate, 
cerînd demisia guvernului, 
au creat o stare de totală 
derută în rîndul marionete
lor. Practic, întregul popor 
din Vietnamul de sud s-a 
ridicat la luptă pentru drep
turile sale sacre, împotriva 
regimului saigonez corupt 
și a sprijinitorilor săi. De la 
începutul agresiunii ameri
cane în Vietnam încă 
niciodată nu au fost 
dezmințite cu atîfa putere 
declarațiile oficiale ameri
cane după care Statele U- 
nife au intervenit în Viet
namul de sud pentru a a- 
păra „interesele poporului", 
invocînd ca „argument” 
cererea de sprijin care le-a 
fost adresată de guvernul 
sud-vietnamez. Comentatorii 
au pus nu o dată întrebarea 
firească ; care guvern ?

Marile demonstrații popu
lare din Vietnamul de sud 
reliefează pregnant că așa-

zisa „bază juridică”, pa 
care o invocă Statele Unite 
pentru a-și justifica inter
venția, constă de fapt în
tr-o în|elegere cu un grup 
de ofițeri corupji, care nu 
reprezintă pe nimeni, ci 
doar pe ei înșiși.

Da Nang, Hue, Dalat con
tinuă să aibă aspectul unor 
orașe în stare de asediu. 
Mulțimile inundă succesiv 
străzile cerînd plecarea gu
vernului. în scopul potoliri 
spiritelor,' autoritățile recurg 
la manevre. Ele au convocat 
săptămîna trecută un „Con-

rare, iar populației din aces
te regiuni nu i se recu
noaște dreptul de a se pre
zenta la urne.

Comenfînd evoluția eve
nimentelor, ziarul american 
„Post Dispatch” scrie : „Noi 
credem că dezordinile din 
Vietnamul de sud pot fi în
țelese cel mai bine dacă 
sînt privite nu atît ca o ex
presie a nemulțumirii (afă 
de directoratul militar, cît ca 
un simptom al protestului 
împotriva Statelor Unite”. 
De altfel, la ce alte concluzii 
s-ar putea ajunge văzînd

Comentariu extern

greș national politic”, alcă
tuit ad-hoc din reprezen
tanți ai cercurilor conside
rate ca loiale guvernului, și 
avînd ca scop înșelarea 
maselor de manifestanji cu 
pretinse „concesii”, printre 
care aceea a organizării de 
alegeri. Această farsă, care 
a urmărit de fapt încetarea 
manifestațiilor și cîștigarea 
de timp, a suferii un eșec 
lamentabil. Pe de o parte, 
circa jumătate din invitaji 
au boicotat „congresul", iar 
pe de altă parte, promisiu
nea organizării de alegeri 
parlamentare nu a fost de 
natură să satisfacă revendi
cările populației, să opreas
că demonstrațiile și cere
rile ca guvernul să-și pre
zinte demisia. Oricine își dă 
seama că aceste alegeri, 
chiar dacă ar avea loc, n-ar 
fi decît un simulacru, de
oarece patru cincimi din 
teritoriul Vietnamului de 
sud se află sub controlul 
Frontului Național de Elibe-

masele de manifestanji care 
cer : „Afară cu trupele a- 
mericane I”, „Jos războiull”, 
„Vrem independență I” ?

Pe măsură ce manifesta
țiile capătă o coloratură an- 
flamericană fot mal pro
nunțată, la Washington se 
manifestă o vie nelimșfe. 
Autoritățile s-au văzu* ne
voite să dea „explicații". 
Lucru deloc simplu, mai 
ales după ce la conferinfa 
de la Honolulu, președin
tele Johnson — așa cum a- 
rată ziarul „Guardian" — 
„a angajat prestigiul țării 
sale în menținerea la oj- 
tere a lui Ky”. între a recu
noaște caracterul anf.ame
rican al manifestațiilor și 
falimentul generalului Ky — 
această „ultimă speranță", 
cum era numit în oresa a- 
mericană — s-a preferat a 
doua variantă. Inducînd în 
eroare opinia publică ame
ricană, Washingtonul pre
zintă actualele manifestații 
ca fiind îndreptate exc'usiv

împotriva juntei militare și 
nu se mai cramponează a- 
cum de persoana generalu
lui Ky. „Trebuie să menți
nem actualul guvern, cu sau 
fără Ky" — declara recent 
secretarul Departamentului 
de Sfat, Dean Rusk, expri- 
mînd un punct de vedere 
complet diferit celui for
mulat cu cîteva luni în urmă 
de președintele Johnson, la 
întîlnirea de la Honolulu. 
Observatorii politici inter
pretează această declarajie 
ca un ultim efort în încer
carea de a atenua senti
mentele antiamerlcane ale 
populației din Vietnamul 
de sud. Numai că actuala 
mișcare populară este toc
mai împotriva unui aseme
nea guvern de marionete : 
„cu sau fără Ky". Chiar a- 
bandonînau-l pe Ky, S.U.A. 
nu vor putea stăvili lupta 
poporului din Vietnamul 
de sud, care urmărește nu 
înlocuirea unor guverne de 
marioneta cu altele, ci înce
tarea amestecului străin în 
treburile sale interne, cuce
rirea dreptului de a-și ho
tărî singur soarta.

Explicînd mobilurile ac
tualului val de manifestații 
din Vietnamul de sud, ziarul 
„Die Andere Zeitung” 
scrie : „Unei pături subjid, 
care profită de pe urma 
războiului și colaborează 
cu forțele intervenționiste 
americane, i se opune o 
populație flămînzită și sîn- 
gerîndă, care cere să se 
pună capăt intervenției și 
să se retragă străinii, pen
tru ca problemele Vietna
mului să poată fî rezolvate 
în pace și în condijii de 
independență”.

Dumitru T’»”f
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VI ENA S-a pus capăt
sistemului coaliției

Noul guvern austriac, 
condus, ca și preceden
tul, de cancelarul Josei 
Klaus, a fost format nu
mai din reprezentanții 
Partidului populist. Cel 
de-al doilea mare partid 
din arena politică a ță
rii, Partidul socialist, a 
trecut în opoziție. Odată 
cu aceasta s-a pus ca
păt sistemului coaliției 
celor două partide, una 
din caracteristicile prin
cipale ale vieții politice 
postbelice a Austriei.

Nici în cursul negocie
rilor de luni între repre
zentanții partidelor so
cialist și populist nu s-a 
găsit o soluție accepta
bilă pentru ambele părți. 
Cu 30 de voturi împotri
va a zece, liderii socia

liști au apreciat condi
țiile populiștilor în for
ma lor finală ca neco
respunzătoare cu man
datul Congresului lor 
extraordinar.

Dispunînd, în urma 
alegerilor din 6 martie, 
de majoritatea locurilor 
în parlament (85 din 165 
mandate), Partidul popu
list și-a asumat, în a 
șaptea săptămînă de la 
consultarea electorală, 
sarcina de a forma sin
gur noul guvern. Deși 
previzibilă, soluția nu 
s-a conturat definitiv 
decît în ultima clipă. 
De ce ? Deoarece forțe 
influente din ambele par
tide n-au considerat, cel 
puțin în perioada imediat 
următoare alegerilor, și

din rațiuni diverse, că a 
sosit momentul pentru 
întreruperea colaborării.

După cum menționea
ză ziarul „Kurier", Parti
dul socialist ar fi dorit 
să împiedice ca poliția, 
jandarmeria și armata 
sa fie subordonate ex
clusiv fostului său par
tener (în guvernele 
precedente Ministerul de 
Interne era repartizat 
unui reprezentant al Par
tidului socialist, iar mi
nistrul apărării (popu
list) era secondat de un 
secretar de stat socia
list). Pe de altă parte, 
„Kurier" face referiri la 
anumite temeri exprima
te în cercurile conserva
toare că trecerea Parti
dului socialist în opozi

ție ar putea accentua 
tendințele de radicaliza
re a acestuia.

Frămîntat de insucce
sul electoral. Partidul 
socialist n-a putut ac
cepta condițiile puse de 
fostul său partener și 
a considerat mai util 
pentru refacerea in
fluenței sale, dar mai 
ales a unității in
terne, să aleagă drumul 
spre opoziție. Referatul 
prezentat la Congresul 
extraordinar de pre
ședintele partidului, Bru
no Pittermann, desemnat 
între timp și în funcția 
de președinte al grupu
lui parlamentar socia
list, a fost, de altfel, a- 
preciat în presa vieneză 
ca prima cuvîntare a 
opoziției.

Marți, cancelarul
Klaus a prezentat noul 
guvern președintelui
Austriei, Franz Jonas. 
Miercuri, guvernul va fi 
prezentat parlamentului, 
după care va începe 
dezbaterea pe marginea 
declarației guvernamen
tale.

Petre STANCESCU

în primele trei luni ale acestui an, forțele patriotice laoțiene au doborît 80 de avioane militare americane 
care au bombardat diferite localități din Laos. în fotografie : o unitate antiaeriană a forțelor patriotice

ROMA CAIRO
_ - ——■.   ....

Libanul

Criza din N.A.T.O.

rara poșta 
și telefon

Corespondența pe care o citiți 
acum trebuia s-o găsiți în mod nor
mal în ziarul de ieri. Numai că 
luni capitala Italiei a rămas com
plet izolată de restul lumii datorită 
grevei generale a lucrătorilor de la 
telefoane și de la serviciile poștale 
și telegrafice la care au participat 
peste 152 000 operatori, muncitori 
și funcționari. După demonstrațiile 
și grevele metalurgiștilor, construc
torilor și muncitorilor din industria 
alimentară din cursul lunii aprilie, 
acțiunea celor de la P.T.T. se în
cadrează în ofensiva de primăvară 
a clasei muncitoare italiene, care 
intimpină ziua de 1 Mai cu puter
nice acțiuni pentru apărarea drep
turilor și libertăților sindicale.

La baza grevei lucrătorilor de la 
telefoane și de la serviciile poș- 
tale este opoziția față de tendința 
de a supune unei reforme căile fe
rate și poșta și telecomunicațiile, 
acțiune care ar restrînge sfera de 
intervenție a statului în favoarea 
capitalului privat. Greviștii protes
tează, de asemenea, împotriva blo
cării contractelor.

La Roma, Florența, Torino, Bari, 
ca și în alte locuri, au fost orga
nizate mari adunări la care au par
ticipat mii de muncitori. Oficiile 
din întreaga țară au fost închise 
pentru 24 de ore. In cursul zilei 
de luni puteau fi văzute efectele 
grevei. La Stazione Termini, lungi 
cozi erau formate în fața cutiilor 
poștale, singurele rămase deschise.

Ion MARGINEANU

după formarea
noului guvern

Criza politică de
clanșată în Liban, o 
dată cu demisia gu
vernului Rachid Kara- 
me s-a încheiat, după 
cum s-a anunjat, prin 
formarea guvernului 
condus de Abdallah 
Yafi. Acesta cuprinde 
zece membri, dintre 
care opt parlamentari 
și două personalităfi a- 
lese din afara camerei 
libaneze: premierul
Yafi și Philippe Takla, 
guvernatorul Băncii 
centrale, devenit mi
nistru al afacerilor ex
terne.

Libanul este o țară 
cu o intensă viajă eco
nomică și comercială. 
Capitala sa, orașul Bei
rut, unde trăiesc aproa
pe 30 la sută din cele 
două milioane de lo
cuitori ai tării, este cel 
mai important centru fi
nanciar din Orientul 
Mijlociu. Aici se găsesc 
peste 120 de bănci in
digene și străine, fapt 
care a determinat zia
rul libanez „L'Orient” 
să definească Libanul 
ca fiind „Canalul de 
Suez al capitalurilor". 
Concentrarea puterii e- 
conomice în mîna unui 
grup resfrîns de fami
lii provoacă însă ne

mulțumiri în rîndul 
populafiei, inclusiv al 
unor pături ale bur
gheziei mici și mijlo
cii.

Obiectivele noului 
guvern nu sînt încă cu
noscute. El lucrează în 
prezent la redactarea 
declarajiei-program pe 
care urmează s-o pre
zinte parlamentului la 
sfîrșiful lunii.

Joumblatt, liderul 
frontului partidelor de 
stînga, arată, în ziarul 
libanez „Al Anba", că 
pentru a colabora cu 
noul guvern acesta va 
trebui să includă în 
programul său regle
mentarea problemelor 
economice și sociaje 
aflate în suspensie 
ca, de exemplu, procu
rarea produselor agri
cole, micșorarea costu
lui vieții, majorarea sa
lariilor.

Se știe că demisia 
guvernului precedent a 
intervenit în condițiile 
cînd în Liban erau în 
curs de aplicare unele 
măsuri vizînd restruc
turarea administrației 
de stat. Această ac
țiune s-a întrerupt din 
cauza conflictului ivit 
în sînul guvernului, în

legătură cu reforma ju
diciară, care trebuia 
să comporte înlocuirea 
unor magisfra(i. Adu
cerea ei la bun sfîrșit 
constituie una din pro
blemele dificile, care 
stau în fa(a guvernului 
Yafi și care ar putea 
avea largi implicații a- 
supra evolujiei ulteri
oare a situajiei politi
ce din Liban. „încă 
înaintea soluționării cri
zei — scrie ziarul fran
cez „Le Monde" — se 
atribuia șefului statu
lui intenfia de a con
stitui o echipă de per
sonalități alese din a- 
fara Adunării, apoi de 
a o dizolva și a orga
niza noi alegeri. Acest 
lucru nu s-a întîmplaf, 
dar la Beirut prevalea
ză impresia că a fost 
format un cabinet al ul
timei șanse. O consul
tare generală va de
veni inevitabilă dacă 
guvernul nu va duce la 
bun sfîrșit proiectele 
de reformă administra
tivă și politică pe care 
regimul președintelui 
Helou le-a pus în 
fruntea calendarului 
său".

C. OPRICA

COMUNICAT COMUN 
CHINO-BIRMANEZ

RANGOON 19 (Agerpres).— S-a 
încheiat vizita făcută în Birmania 
de Liu Șao-ți, președintele Repu
blicii Populare Chineze. în comu
nicatul chino-birmanez publicat cu 
acest prilej se arată că președin
tele Liu Șao-ți și generalul Ne 
Win, președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, au 
avut convorbiri în probleme de in
teres comun pentru cele două țări 
și în probleme referitoare la lupta 
popoarelor afro-asiatice pentru ob
ținerea și consolidarea independen
ței naționale. Președintele Liu 
Șao-ți și generalul Ne Win și-au 
exprimat satisfacția față de evolu
ția relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, relații 
bazate pe prietenia tradițională și 
pe principiile coexistenței pașnice.

Partea birmaneză și-a reafirmat 
sprijinul pentru restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite.

Exprimîndu-și considerația pen
tru politica de pace și neutralitate 
a guvernului Upiunii Birmane, 
partea chineză a afirmat ,că spriji
nă lupta guvernului și poporului 
birmanez pentru apărarea suvera
nității și independenței naționale.

în încheiere, în comunicat se a- 
rată că vizita președintelui Liu 
Șao-ți în Uniunea Birmană a con
stituit o importantă contribuție la 
strîngerea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre R.P. Chineză și 
Uniunea Birmană.

irak. Declarațiile noului 
președinte al republicii
BAGDAD 19 (Agerpres). — Pos

tul de radio Bagdad a anunțat luni 
seara formarea noului guvern ira
kian, sub președinția lui Abdel 
Rahman al Bazzaz, care a depus 
imediat după aceea jurămîntul în 
fața noului președinte al țării, ge
neralul Abdel Rahman Aref. Față 
de vechiul cabinet au intervenit 
mai multe schimbări.

într-un interviu acordat corespon
dentului agenției MEN, noul pre
ședinte al Republicii Irak, Abdel 
jRahman Aref, și-a exprimat încre
derea că relațiile dintre Irak și 
R.A.U. se vor dezvolta tot mai mult,

„rămînînd fundamentul solidarită
ții arabe și centrul luptei de elibe
rare națională din această parte 
a lumii. Irakul, a precizat în con
tinuare Abdel Rahman Aref, nu 
va adera la nici un fel de pact".

în problema ktvrdă, președintele 
Aref a relevat că aceasta „trebuie 
să fie rezolvată, garantîndu-se au
tonomia kurzilor și posibilitatea ca 
ei să-și păstreze limba și tradițiile*, 
în conformitate cu constituția pro
vizorie, în maximum un an, în Irak 
vor fi organizate alegerile gene
rale, a declarat în încheiere Arel.

Cuvîntarea lui 
la Poznan

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 1 000 de ani 
de la întemeierea statului polonez, 
la Poznan a avut loc un mare mi
ting al oamenilor muncii, la care 
au participat conducători de partid 
și de stat ai R. P. Polone.

Luînd cuvîntul la miting, W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și-a consacrat o mare 
parte din cuvîntare tradițiilor pro
gresiste și patriotice ale Poloniei, 
paginilor glorioase din istoria lup
tei revoluționare a poporului po
lonez. „Prin conținutul său istoric, 
sărbătorirea aniversării unui mi
leniu de la înființarea statului po
lonez este ca o punte care leagă 
ziua noastră de astăzi de începutu
rile îndepărtate ale statului polo
nez, a spus vorbitorul. Polonia 
populară încununează mileniul sta
tului polonez și pune totodată fun
damentul unei epoci noi în istoria 
poporului. Generația noastră este 
urmașa tradițiilor și victoriilor tu
turor generațiilor precedente ale 
poporului polonez".

W. Gomulka s-a ocupat pe larg 
de transformările socialiste din 
R. P. Polonă și a subliniat că 
„principalul conținut al politicii 
statului popular îl constituie dez
voltarea continuă, multilaterală a 
Poloniei, asigurarea securității 
frontierelor ei, a securității în Eu
ropa, a coexistenței pașnice cu toa
te statele, independent de orîndui- 
rea lor socială".

în încheierea cuvîntării sale,

M ROMA. Ziarul „L'Unita* pu- 
“ blică un comunicat în care se 
arată că la 15 aprilie a.c. numărul 
membrilor Partidului Comunist Ita
lian era de 1 477 071, iar al mem
brilor Federației Tineretului Co
munist Italian . de 134 355. Numai 
în primele trei luni ale acestui an, 
au fost primiți în P.C.I. 90 930 noi 
membri, iar' în federația de tineret 
a partidului — 22 917.

M PEKIN. După cum transmite 
“ agenția China Nouă, la 19 apri
lie Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, a primit delegația guvernamen
tală comercială a U.R.S.S., condusă 
de I. T. Grișin, locțiitor al minis
trului unional al comerțului exte
rior, care face în prezent o vizită 
în R. P. Chineză. în aceeași zi a 
fost semnat un protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri 
Chineză și U.R.S.S. pe

între R.P. 
anul 1966.

m JOHANNESBURG.. Charles 
— Channon, reprezentantul din 
Johannesburg al Agenției interna
ționale de filme de scurt metraj 
pentru televiziune, a fost arestat la 
domiciliu pentru o perioadă de 
cinci ani. Aseaștă măsură a fost 
luată în baza faimoasei „legi pri
vind înăbușirea activității comu
niste".

@ A.F.P.: „Canada intenționează să ducă
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o politică proprie"
• Armele atomice tactice americane 

nu vor mai fi încredințate 
trupelor franceze

OTTAWA 19 (Agerpres). — în 
cercurile politice din Ottawa, 
afirmă agenția A.F.P., se mențio
nează că guvernul canadian „in
tenționează să ducă o politică pro
prie* cu privire la Franța în actu
ala criză a N.A.T.O. Această afir
mație vine ca un răspuns la zvo
nurile potrivit cărora Statele Unite 
ar fi făcut cunoscut guvernului ca
nadian că este „absolut necesar 
să se alăture poziției Washingtonu
lui".

Poziția Canadei a fost definită 
clar, se afirmă în aceleași cercuri, 
cu ocazia discursului pronunțat 
duminică la Toronto de către mi
nistrul afacerilor externe, Paul Mar-

tin, care a evocat „relațiile speci
ale" stabilite între Ottawa și Paris.

BONN 19 (Agerpres). — Armele 
atomice tactice americane, care se 
află în prezent la dispoziția trupe
lor franceze din Germania occi
dentală, au fost încredințate aces
tora, în funcție de integrarea lor 
sub comandamentul N.A.T.O., au 
precizat surse autorizate atlantice 
citate de agenția France Presse. 
Aceste surse au adăugat că, în 
consecință, armele menționate nu 
vor mai putea intra în dotarea tru
pelor franceze în momentul în care 
ele vor fi retrase de sub comanda
mentul N.A.T.O.

Dezbaterile din Adunarea 
Națională Franceză

9
PARIS 19. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Marți după-amiază au în
ceput în Parlamentul francez dez
baterile asupra moțiunii de cen
zură împotriva politicii guverna
mentale în problemele N.A.T.O., 
depusă de deputății socialiști. Pri
mul vorbitor a fost Guy Mollet, 
secretar general al Partidului So
cialist, care a explicat motivele 
depunerii moțiunii de cenzură.

înainte de începerea ședinței, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Waldeck Ro
chet, a precizat în fața ziariștilor 
că deputății comuniști nu vor vota 
în favoarea moțiunii de cenzură. 
Nu putem desigur vota în favoa
rea unei moțiuni care condamnă 
retragerea forțelor franceze de sub

comanda americană din N.A.T.O. 
și care cere menținerea bazelor a- 
mericane în Franța, a spus el.

Primul ministru Pompidou ur
mează să răspundă miercuri criti
cilor aduse guvernului. Votul asu
pra moțiunii de cenzură va inter
veni probabil miercuri seară.

W. Gomulka

primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a declarat: „Astăzi am intrat în- 
tr-o nouă etapă de dezvoltare. în
cepem noul cincinal al industriali
zării continue a țării, al intensifică
rii agriculturii, al îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale poporului 
și al înfloririi culturii. Construim 
viitorul nostru pe fundamentul de 
neelintit al regimului socialist".

Vizita premierului 
sirian la Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
19 aprilie, guvernul Uniunii So
vietice a oferit la Kremlin o masă 
în cinstea lui Youssef Zeayyen, 
prim-ministru al Siriei, care face 
o vizită oficială în U.R.S.S. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a arătat că 
în prezent colaborarea sovieto-si- 
riană are perspective deosebit de 
rodnice. El a apreciat măsurile 
guvernului sirian în favoarea dez
voltării relațiilor prietenești cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări socia
liste.

în cuvîntul său, Youssef Zeay
yen a caracterizat vizita pe care o 
întreprinde în Uniunea Sovietică 
drept un nou prilej favorabil pen
tru consolidarea și adîncirea prie
teniei celor două țări. El a subli
niat că poporul arab împletește 
lupta pentru unitate cu lupta pen
tru lichidarea colonialismului și 
neocolonialismului.

Operele lui V. I. Lenin 
traduse în peste 
100 de limbi

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o sesiune 
științifică a Institutului de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
a Academiei de Științe Sociale șl 
a Școlii superioare de partid, con
sacrată încheierii editării Operelor 
Complete ale lui V. I. Lenin.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
acad. P. Pospelov, directorul Insti
tutului de marxism-leninism, a ca
racterizat importanța internațională 
a moștenirii ideologice a lui Lenin 
și a amintit că din datele publicate 
de U.N.E.S.C.O. rezultă că Operele 
lui Lenin ocupă primul loc în lume 
în rîndul literaturii traduse, ele fiind 
editate în peste 100 de limbi. In 
Operele Complete ale lui V. I. Le
nin au intrat tot ceea ce s-a pu
blicat în cele patru ediții anteri
oare, precum și diverse documente 
și materiale găsite în ultimii ani 
în străinătate.

Seară a filmului 
românesc 
la Belgrad

BELGRAD (prin telefon). — 
Marți seara, la Centrul, cultural din 
capitala R.S.F. Iugoslavia a avut 
loc o seară a filmului românesc or
ganizată cu ocazia vizitei președin
telui I. B. Tito în Republica So
cialistă România.

Milko Stamenkovici, redactor la 
ziarul „Borba", și-a împărtășit im
presiile dintr-o călătorie în țara 
noastră. Apoi au rulat filmele ro
mânești de scurt metraj : „Temelii 
de oțel" ; „Smulse din împărăția 
sării" ; „Fata de pe Someș" și „Că
lătorie in paradisul păsărilor". Fil
mele au fost primite cu interes de 
către public.

P.S.U.G. SALUTĂ 
HOTĂRÎREA 
CONDUCERII P.S.D.G.

BERLIN 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei întîlniri cu o delega
ție de tineret din R.D. Germană, 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a sub
liniat că conducerea P.S.U.G. salu
tă hotărîrea conducerii P.S.D.G. de 
a-și da consimțămîntul la organi
zarea unui schimb de păreri des
chis între reprezentanții celor două 
mari partide din Germania. „Spe
răm, a spus el, că cele două întru
niri prevăzute pentru un viitor a- 
propiat între reprezentanți ai 
P.S.U.G. și ai P.S.D.G. vor contribui 
în mod real la clarificarea proble
melor fundamentale care intere
sează întregul popor german".

n BELGRAD. La invitația C.C. al 
“ Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, la Belgrad a sosit luni o 
delegație a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de Iozsef 
Kozari, șeful. Secției pentru con
strucții și transporturi a C.C. al 
P.M.S.U.

M SOFIA. Agenția B.T.A. anunță 
™ că la Ankara a fost semnat 
un acord între R. P. Bulgaria și 
Turcia cu privire la înființarea unei 
linii aeriene directe între cele două 
țări.

M BUDAPESTA. La invitația C.G. 
™ al P.M.S.U., președintele P. C. 
din Austria, Franz Muhri, a făcut 
o vizită în R. P. Ungară. El a 
avut convorbiri cu Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

n NICOSIA. Cinci ciprioți greci* 
*“ adepți ai generalului Grivu», 
au fost arestați în localitatea Li
massol. Poliția a descoperit arme, 
muniții, explozive si numeroase 
manifeste.

■ BERLIN. Tribunalul Suprem din 
" R. D. Germană a pronunțat 
sentința în procesul a trei agenți 
ai serviciilor secrete din S.U.A. și 
R.F.G. care au furnizat în decurs 
de mai mulți ani serviciilor de 
spionaj documente referitoare la 
obiective militare și industriale din 
R.D.G., făcîndu-se totodată vino- 
vați de port ilicit de arme. Tribu
nalul l-a condamnat pe Franz Pan- 
kraz la închisoare pe viață, iar 
Gerhard Franz și Erich Lorbeer
15 și respectiv 12 ani închisoare,

pe 
la

M ATENA, Urmărind să evite 
™ greva de cinci zile care urma 
să înceapă marți, autoritățile gre
cești au hotărit luni seara mobili
zarea personalului spitalelor din 
Grecia.

Q ACCRA. Consiliul Național de 
™ Eliberare din Ghana a desem
nat la 18 aprilie un comitet format 
din 9 juriști sub președinția ma
gistratului Sarkadee Ado, „în vede
rea revizuirii actualelor legi". 
Acest comitet va studia, de aseme
nea, desemnarea unei comisii care 
va elabora o nouă constituție.

9B HOLLYWOOD. La Hollywood 
au fost decernate premiile 

Oscar pe 1965. „Acordul muzicii" 
a primit premiul pentru cel 
mai bun film american al anului. 
Filmul a obținut și premiile pentru 
regie, montaj și adaptare muzicală. 
Actrița engleză Julie Christie și 
actorul american Lee Marvin au 
obținut premiile pentru interpre
tare. Oscarul pentru cel mai bun 
film străin a fost decernat filmu
lui cehoslovac „Magazinul de pe 
strada principală".

® PRAGA. Agenția C.T.K. trans
mite că la 19 aprilie la mina 

„Zarubek" din Ostrava a avut loc 
o explozie de gaz metan, în urma 
căreia și-au pierdut viata 15 mineri.

| ® GENEVA. La Palatul Națiuni-
“ lor din Geneva s-au deschis lu
crările celei de-a patra sesiuni a 
subcomitetului pentru știință și 
tehnică al Comitetului special al 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Partici
pă reprezentanții celor 28 de țări 
membre ale comitetului. Delegația 
română este condusă de acad. Elie 
Carafoli.

LONDRA.— Ambasadorul Marii 
Britanii în Republica Sud-Africană, 
Hugh Stephenson, care a părăsit 
Londra pentru a-și relua postul, 
este purtătorul unui mesaj special 
al primului ministru Wilson, adre
sat premierului sud-african, Ver- 
woerd. Potrivit presei, mesajul con
ține un apel urgent de a se pune 
capăt sprijinului acordat de auto
ritățile din R.S.A. regimului rasist 
din Rhodesia. In schimb, scrie 
agenția U.P.I., Marea Britanie ar fi 
dispusă să-și asume obligația de 
a se opune oricărei acțiuni ce ar 
fi inițiată în Consiliul de Securitate 
în vederea instituirii unui embar- 
gou asupra livrărilor de petrol 
către R.S.A.

Pe de altă parte se anunță că 11 
țări membre ale Comitetului spe
cial O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale au 
prezentat marți un proiect de re
zoluție care recomandă Consiliu
lui de Securitate să întreprindă 
măsuri suplimentare împotriva re
gimului minoritar din Rhodesia, în 
baza prevederilor articolului 7 ai 
Cartei O.N.U. Proiectul de rezolu
ție condamnă orice sprijin acordat 
de diferitele state actualului regim 
rhodesian, consideră măsurile în
treprinse pînă acum de Marea Bri
tanie drept „inadecvate".

KENYA:

VAL DE D
NAIROBI. 18 deputați și 10 sena

tori au anunțat marți că părăsesc 
rîndurile partidului de guvernămînt 
Uniunea națională africană din 
Kenya (K.A.N.U.). La o conferință 
de presă senatorul G. Pogishy a 
declarat că actuala „conducere a 
partidului K.A.N.U. este aservită 
unor interese străine" care nu co
respund năzuințelor poporului ke- 
nyan. Senatorul a precizat că cei 
28 de deputați și senatori vor tre
ce în opoziție și vor milita pentru 
organizarea imediată de alegeri 
parlamentare, fiind gata să forme
ze un alt guvern. „De la dobîndi- 
rea independenței, guvernul Ke- 
nyei s-a îndepărtat din ce în ce 
mai mult de popor, iar cererile po-

EMISII
porului au fost treptat neglijate' a 
declarat el.

Printre cei care au părăsit parti
dul se află și Bildad Kaggia, deți
nut împreună cu Jomo Kenyatta în 
timpul lpptei de eliberare din Ke
nya. Această acțiune urmează de
misiei lui Oginga Odinga din func
ția de vicepreședinte al Kenyei, a 
doi miniștri adjuncți și a 13 lideri 
sindicali. Observatorii apreciază 
că actualul val de demisii este o 
ilustrare a divergențelor existente 
în rîndurile partidului privind orien
tarea politică a Kenyei.

Pe de altă parte, potrivit agenției 
U.P.I., opoziția din Parlamentul 
Kenyei, formată din 30 de deoutați 
și senatori, a ales pe Oginga 
Odinga ca lider al opoziției.
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