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Pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole are o importanță 
deosebită acțiunea de recuperare 
a noi suprafețe de teren din lunca 
Dunării. După cum se știe, parti
dul și statul nostru au elaborat un 
vast program care prevede ca, în 
această zonă, prin îndiguiri și lu
crări hidroameliorative să se intro
ducă în circuitul agricol sute de 
mii de hectare de teren. Gradul 
înalt de fertilitate al acestor tere
nuri oferă largi posibilități pentru 
practicarea unei agriculturi inten
sive, moderne, cu randamente de 
producție și economice superioare.

Suprafața deținută de gospodăriile 
agricole de stat în lunca Dunării a 
sporit de la 91500 ha în 1962, la 
167 000 ha in acest an. In 1970, gos
podăriile de sfat vor poseda în lunca 
Dunării, ca urmare a lucrărilor hidro
ameliorative, peste 320 000 ha.

Răspunderea mare ce decurge 
din această importantă acțiune a 
determinat conducerea Departa
ment ului G.A.S. să situeze în per
manență în centrul atenției ei pro
blemele complexe pe care le ridică 
valorificarea ia un nivel corespun
zător a terenurilor redate agricul
turii în lunca Dunării. în acest 
sens au fost elaborate ample stu
dii tehnico-economice, cu partici
parea unor specialiști competenți, 
pentru a se ajunge la cele mai 
bune soluții privind orientarea dez
voltării producției agricole în a- 
ceastă zonă, profilarea gospodări
ilor și concentrarea producției în 
unități specializate, organizarea u- 
nităților noi și a teritoriului lor. 
în gospodăriile de stat nou crea
te au fost trimise să lucreze cadre 
cu o bună pregătire profesională 
și îndelungată experiență, s-au re
partizat mașini agricole și alte 
mijloace de producție pentru ca te
renurile recuperate să fie 
cu eficiență maximă.

Ca urmare a acestor 
anul trecut, în condiții 
tice nefavorabile, producția medie 
de porumb obținută pe terenu
rile din luncă a întrecut cu 
kg la ha media realizată în 
eași zonă de gospodării cu 
nuri situate pe terasă. G.A.S. 
dușani a realizat, in cultură neiri
gată, o recoltă medie de porumb 
de peste 6 500 kg la ha pe o su
prafață de 1 560 ha. Alte unități 
cum sînt Dudești, Stelnica. Grădiș
tea, Borcea au cules 4 200—6 000 
kg porumb boabe la hectar.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent nu s-au situat totuși la nive- 

’ Iul posibilităților. Numeroase pro
bleme își așteaptă încă rezolvarea. 
In primul rînd este vorba de nece
sitatea corelării ritmului lucrărilor hi
droameliorative cu cel al lucrărilor de
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măsuri, 
clima-
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(Continuare în pag. a III-a)

Uzina de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa. Se lucrează la 
o macara portal, de 32 tone, destinată combinatului siderurgic „Gh. 

Gheorghiu-Dej" din Galați Foto : R. Costin

CI„6 580 C. P
ÎN FAZĂ DE MONTAJ

Fabricația primei locomotive electrice de 6 580 C.P., care se 
află în plină desfășurare la uzinele „Electroputere", a intrat în 
faza montării celor două cabine de comandă și a carcasei me
talice. între timp, în celelalte fabrici și secții ale uzinei craiovene 
se pregătește producția motoarelor electrice de tracțiune, a trans
formatorilor speciali și a celorlalte echipamente electrice ce vor 
intra în componența funcțională a locomotivei electrice.

Formula nu reprezintă o imagi
ne poetică banală, o figură de stil 
convențională. Folosită, cu chib
zuință care îl caracterizează, de 
secretarul general al partidului 
nostru (în discursul ținut la Cluj, 
în noiembrie 1965), ea capătă sem
nificația șl rigoarea unei definiții 
politice. A vorbi despre România 
socialistă ca despre „marea noas
tră familie' înseamnă a preciza 
un adevăr isto
ric, a fixa știin
țific o etapă atin
să, a deschide 
poporului nostru 
niște perspective 
spirituale foarte 
exact cîntărite în 
balaiița gîndirii 
marxist-leniniste.

Aspirația de a se constitui într-o 
entitate cvasifamilială este comu
nă oricărui popor. Ea își are ră
dăcini adînci în trecutul străvechi 
al primelor societăți omenești și 
reprezintă o năzuință firească spre 
unitate și concordie socială. Pînă 
la ivirea socialismului, aspirația a 
rămas însă utopică, chiar dacă în 
anumite împrejurări istorice cru
ciale un popor sau altul a putut 
avea sentimentul împlinirii într-o 
singură ființă. Cît despre simula
rea unității de către clasele ex
ploatatoare, nu cunosc potemkinia- 
dă mai grotescă și sinistră în ace
lași timp. Ah, gargariselile despre 
„frăție" din vechiul parlament bur- 
ghezo-moșieresc, ah, serbările „pa
triotice' cu cucoane îmbrăcate în 
costume naționale și dansînd zglo
biu hora, ah, duioasa armonie de 
la „vlădică pînă la opincă' 1 Deli
rul euforic atingea paroxismul mai 
ales atunci cînd premergea — de
liberat, bineînțeles — hecatombele 
războaielor șl represiunilor de 
clasă.

Ceea ce mi se pare incredibil 
nu este faptul că asemenea politi
că panglicară a fost cu putință, ci 
că, generație după generație, unii 
intelectuali au putut fi înșelați. 
Lunga tradiție a admirabililor noș
tri cărturari, făuritori ai conștiinței

naționale, nu ne poate face să ui
tăm limitele tipice ale intelectualu
lui mic-burghez, a cărui naivitate, 
dezorientare și miopie au făcut o- 
blectul atîtor romane cunoscute 
dintre cele două războaie.

E firesc ca atunci cină vorbesc 
despre „marea noastră familie' să 
mă gîndesc și la uluitorul proces 
care a transformat intelectualitatea 
noastră într-o categorie 

lucidă,
parte integrantă 
a familiei socia
liste. Înțelegerea 
legilor istoriei, 
asigurarea exis
tenței materiale, 
sentimentul re
confortant al u- 
nei misiuni clare, 

comunității și nu a dl-

socială 
activă.

OPINII

conștiința 
vergenței de interese au făcut ca 
intelectualitatea românească, ală
turi de întregul popor, să-și asume 
în masă și tu toată responsabili
tatea partea cuvenită din sarcinile

(Continuare în pag. a V-a)

Sindicatele din întreprinde
rile orașului Brașov se ocupă 
cu perseverență de populari
zarea și răspîndirea experien
ței înaintate, a inițiativelor a- 
părute în întrecerea socialistă. 
In legătură cu acțiunile între
prinse în acest sens ne vor
bește tov. MIHAI ROȘIORU, 
președintele Consiliului local 
al sindicatelor-Brașov.

— Receptivitatea față de 
tot ce apare nou în întrecerea 
socialistă — inițiative, acțiuni, 
metode avansate de lucru — 
este caracteristică multor or
ganizații sindicale și activiști 
sindicali din orașul nostru. 
Popularizarea și generalizarea 
experienței înaintate și a ac
țiunilor 
una din 
majore, 
irizațiile 
cu atenție conținutul metode
lor și inițiativelor nou apărute 
în întrecere, au selecționat pe 
cele cu o eficacitate economi
că mai ridicată, popularizîn- 
du-le, pentru ca ele să fie 
larg cunoscute atît în între
prinderile unde au apărut, cit 
și în celelalte întreprinderi 
unde există condiții pentru a- 
plicarea lor. în acest scop s-au 
organizat numeroase consfă
tuiri și schimburi de expe
riență, atît la nivelul între
prinderilor, cît și ai 
Să luăm inițiativa : 
care fază și operație, 
citate ridicată". Din 
motor al uzinei 
unde s-a născut ea, s-a extins 
repede în întreaga uzină, iar 
de aici, în majoritatea între
prinderilor din oraș. Genera
lizarea ei este rezultatul a zeci 
de schimburi de experiență ; 
eficacitatea s-a concretizat în 
sutele de propuneri făcute de

valoroase constituie 
preocupările noastre 

Consiliul local, orga- 
sindicale au studiat

o expe- 
sens. Un 
sindicali 
această

în acest 
activiști 
prezent 

urmînd ca la în-

orașului. 
„La fie- 
o tehni- 
sectorul 

„Tractorul",

muncitori, ingineri și tehni
cieni pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al producției. Schim
buri de experiență pe diferite 
teme — rolul maistrului in 
organizarea producției, propa
ganda tehnică în sprijinul pro
ducției — au avut loc în 
ultima vreme în aproape toate 
întreprinderile.

— Pentru perioada urmă
toare ce v-ați propus să între
prindeți în direcția generali
zării experienței înaintate ?

— în ultimul timp, în în
treprinderile orașului se des
fășoară o largă acțiune pri- 
'vind organizarea științifică a 
producției. în unele întreprin
deri s-a cristalizat 
riență bună 
colectiv de 
studiază în 
experiență,
ceputul lunii iulie să organi
zăm un schimb de experiență 
pe oraș. O altă problemă ce 
se află în atenția noastră este 
pregătirea unei consfătuiri în 
legătură cu îmbunătățirea ac
tivității în sculării.

— Se știe că uzinele șl 
fabricile din orașul Brașov au 
fost dotate cu mașini și utila
je moderne, de la o zi la alta 
se introduc în producție noi 
realizări ale tehnicii. Folosi
rea eficientă a tehnicii este 
determinată în mare măsură 
de nivelul de pregătire profe
sională a muncitorilor și ca
drelor tehnico-inginerești. Cum 
sprijină organizațiile sindica
le conducerile tehnico-admi- 
nistrative în buna organizare 
și desfășurare a cursurilor de 
ridicare și perfecționare a ca
lificării 1

(Continuare în pag. a II-s)

CALENDAR ȘTIINȚIFIC
INTERNAȚIONAL 1966

IN PRIMUL MECI ■ 
DINAMO — RAPID 3—1

Formațiile bucurestene Ra
pid și Dinamo au luat star
tul în dubla întîlnire pen
tru desemnarea cîștigâtoarei 
„Cupei campionilor euro
peni" la volei masculin edi
ția 1966. Primul meci, desfă
șurat ieri după-amiază la 
Pavilionul Expoziției econo
miei naționale, s-a încheiat 
cu victoria pe deplin meri
tată a dinamoviștilor. Scor 
3—1 (15—3, 6—15, 15—12, 
15—7). (Cronica acestui meci 
și alte știri sportive — în 
pag. □ V-a).

în legătură cu participarea oamenilor 
do știință din țara noastră la manifestările 
științifice internaționale ale anului 1966, am 
adresat cîteva întrebări academicianului 
DUMITRU DUMITRESCU, secretar general 
al Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia :

— Ce amploare au 
anul acesta lntllnirile 
oamenilor de știință și 
prin ce trăsături dis
tinctive se caracteri
zează comparativ cu 
anii trecuți ?

— E vorba nu nu
mai de amploare, ci șl 
de marea lor diversi
tate. Excepționala ex-

tindere a ariei de in
vestigare și de cu
noaștere a științei, 
specializarea pe dome
nii din ce în ce mai 
restrînse șl, în același 
timp, necesitatea tot 
mai stringentă a sin
tezelor, apariția și 
dezvoltarea științelor 
„de frontieră', se re-

flectă, în mod firesc, 
și în tematica reuniu
nilor științifice inter
naționale.

Confruntarea pe
riodică a rezultatelor 
obținute în Institutele 
și laboratoarele de pe 
diferite meridiane ale 
globului a devenit o 
necesitate, dictată de 
dezideratul dezvoltă
rii impetuoase a cu
noașterii și științei.

Victor BÎRLĂDEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Un transport 
unic. Urmau să 
fie coborîți de 
pe vas și aduși 
la destinație, în 
vasta hală a Ia

de tablă groa-
doi coloși de metal.

cîfe 20 de

minorului
să,
Fiecare cînfărind
tone (a se citi și 200 000 
de kilograme). Cele mai

grele piese dintr-o bucată 
intrate pînă astăzi înfr-o 
construcție industrială româ
nească. Imagina(i-vă un fel 
de miriapod rutier : o plat
formă pe 96 de roți, trasă 
de trei autocamioane de 
mare capacitate, străbătînd 
un drum plin de neprevă
zut. 17 kilometri (port — 
șantierul combinatului side
rurgic Galați) în 2 zile...

S-a vorbit și s-a scris mult 
despre acest maraton al în
drăznelii și al iscusinței. De 
atunci a trecut un an. Colo
șii de metal, cele două ca
dre ale cajei principale, tro
nează astăzi în hala lami
norului, aflat în preajma pre
mierei siderurgice. Cu ei s-a 
mai petrecut însă un fapt... 
Nu rrtai puțin uimitor decît 
acel transport neobișnuit. 
Ceva care scapă ochiului.

Piesele, cele 
două, au fost 
încredințate spre 
montaj echipei 
conduse de Ar- 
cadie Balint. Om 
Hunedoarei, fre- 
toale laminoa-

cu școala 
cut pe la 
reia ei, specialist al marilor 
•gregale, a primit eu sînge

1

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală delegația de partid șl 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care la invitația Comite
tului Central al Partidului celor ce

rece răspunderea lucrării. 
Cea mai importantă din via
ța Iui. E un bărbaf înalt, su
plu, cu o alură atletică, par
că făcută să înfrunte masi
vitatea acelor piese. Impre
sie de suprafață. Mai bine 
decît oricare altul, el își dă
dea seama că nu forța avea 
să fia hotărîtoare. Prin ma
nevre ale macaralei, inteli
gente și delicate, s-au așe
zat cadrele pe soclul lor, 
în poziție verticală. Acum, 
pregătite pentru montaj, ele 
păreau un arc de triumf 
metalic, înalt de cîțiva 
metri.

Privindu-I, mulți admirau 
proporțiile viitorului agre
gat. Pentru Balint și ai săi, 
proporțiile erau însă cu to
tul altele și ele se aflau cu
prinse într-un spațiu care 
sfida imaginea coloșilor de 
oțel. Un spațiu de opt su
timi de milimetru. Atît era 
toleranța pe care o îngă
duia proiectul. Două sute de 
tone, sosite pe 96 de roți, 
n-aveau voie să se abată 
decît cu opt sutimi dinfr-un 
milimetru. Era încununarea 
neobișnuitului transport i al 
trebuia acum adus șl fixat in

I
I
I

eva ori, ■
Față da I 

cele opt sutimi admise, e- “ 
chipa lui Balint și-a îngă- | 
duit mai puțin : o toleranță | 

inul rlin- ®

limita unul spațiu Inaccesi
bil ochiului liber.

Rezultatul ? A fost măsu
rat și verificat de cîteva ori, 
părînd de necrezut. I

duit mai puțin : o I____
de cinci sutimi la unul din
tre cadrele cajei, iar la ce.
lălăit — de două sutimi I

ce- ■ r ‘ I 

— Cum ați 
reușit perfor- S 
manta ?

— Noi am so- _ 
cotit, vorbesc | 
de echipa noas- | 

să ne _fră, că ar fi o rușine 
încadrăm în proiecf.

— ?
— Adică atîta ne 

afîfa facem și punct I 
și noi ambiția 
dăm un lucru mai bun decît 
în proiect.

Așa spune Balint : ambi
ție. Dar pentru el cuvîntul 
are un alt sens, așa cum se 
va vedea la punctul 6. Nu 
înainte de a-i cunoaște fi
lozofia muncii.

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Vietnam și a guver-Muncesc din 
nului R. D. Vietnam a făcut o vi
zită în această țară.

Din delegație au făcut parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general-colo
nel Ion Ioniță, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului for
țelor armate, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Ion Moangă, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Hanoi.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Apostol, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Gheorghe Rădulescu, 
Leontin Sălăjan, Florian Dănă- 
lache, Mihai Dalea, Virgil Trofin, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, de membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, de acti
viști de partid și de stat.

Au fost prezenți Ho Tu Truc, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam la București, amba
sadorii R. P. Chineze, Tzen Iun- 
Ciuan, și Uniunii Sovietice, A. V. 
Basov.

* ★

plecarea din Moscova, dele- 
română a fost condusă la

La 
gația 
aeroportul Vnukovo de K. T. Ma
zurov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., P. A. Rotmis- 
trov, mareșal principal al unităților 
blindate, și de alte persoane ofi
ciale sovietice.

Au fost prezenți, 
Teodor Marinescu, 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Nguyen Van Kinh, am
basadorul Republicii Democrate 
Vietnam în U.R.S.S., Cian De-țiun, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze la Moscova, cola
boratori ai ambasadei române din 
Moscova.

de asemenea, 
ambasadorul

(Agerpres)

l

cereți, 
Avem 

noastră, să ■ Accentuarea tensiunii la Saigon
Tn semn 

lansat un
de protest împotriva represiunilor polițienești a fost 
apel la grevă generală.

S Greva marinarilor englezi

■ Corespondențe din Rio de Janeiro și Geneve
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apărătorii obștești
Al BUNEI DESERVIRI

Răspîndirea 
experienței

în cîteva Importante 
domenii ale deservirii 
populației — cum ar fi: 
rețeaua comercială, in
stituțiile medico-sanita- 
re, centre balneo-clima- 
terice etc. funcționează, 
potrivit prevederilor le
gale, o seamă de orga
nisme, coordonate de sin
dicate, cunoscute sub nu
mele de „echipe de con
trol obștesc". Echipele de 
control, după cum le ara
tă și numele, alese în a- 
dunări sindicale de către 
oamenii muncii, au un 
mandat „obștesc", în vir
tutea căruia examinează 
în special „calitatea de
servirii" din unghiul de 
vedere al cetățeanului o- 
bișnuit, aflat în postură 
de cumpărător, pacient, 
vilegiaturist sosit la o- 
dihnă etc. în acest fel, o 
seamă de aspecte privind 
buna deservire între 
care : comportarea civili
zată, corectitudinea lu
crătorilor în contact cu 
publicul, aprovizionarea, 
respectarea prevederilor 
igienice etc., intră în a- 
tribuțiile lor, pe baza 
considerentului, emanat 
din însăși natura orîn- 
duirii noastre socialiste^ 
potrivit căruia oame
nii muncii, care pro
duc bunurile materiale, 
au căderea de a ve
ghea asupra modului 
cum se repartizează a- 
ceste bunuri, cum este o- 
crotită sănătatea și odih
na lor. în acest an își 
desfășoară activitatea un 
număr de 57 000 de astfel 
de mandatari ai oameni
lor muncii.

Examinînd mai înde
aproape aceste acțiuni de 
interes obștesc, ni se dez
văluie, dindărătul cifre
lor statistice, o bogată 
gamă de preocupări, ini
țiative, soluții eficiente. 
Aci, o echipă de control 
obștesc, în urma unei vi
zite ce o face la un spi
tal, contribuie la îmbu
nătățirea meniului paci- 
enților, dincolo, o altă e- 
chipă de oameni inimoși 
pun pe picioare activita
tea casei de cultură din- 
tr-o stațiune de odihnă, 
din altă parte ni se sem
nalează că, pe baza sesi
zărilor făcute de un ase
menea colectiv, magazi
nul comercial dlntr-o lo
calitate petrolieră capătă 
un spațiu de deservire 
corespunzător, își rațio
nalizează alcătuirea sto
cului de marfă etc., etc.

Această instituție ob
ștească de control con
stituie un sprijin e- 
fectiv pentru cei care 
lucrează in domeniul de
servirii populației, cu 
condiția ca sindicatele 
să Îndrume Îndeaproape 
activitatea echipelor, să 
conlucreze cu organiza
țiile comerciale sau me- 
dico-sanitare, iar manda
tarii obștești ai oameni
lor muncii să-și exercite 
misiunea cu competență, 
simț de răspundere, cu 
autoritate morală.

Sînt de remarcat șl în 
acest domeniu — expus 
mai puțin evidențierilor 
— o seamă de manifes
tări, caracterizate prin 
abnegație, perseverență, 
simț al datoriei. Ce altce
va decît dorința de a fi de 
folos obștii, de a munci 
pentru binele tuturor, fără 
altă răsplată decît senti
mentul datoriei împlinite, 
a determinat pe muncito
rii Vasile Grigoraș de la 
„Vulcan", Marin Soare 
de la „Grivița Roșie",

Ion Răduță de la „Țesă
tura" din Iași și pe mulți 
alții ca ei, ca ani și ani 
de zile să întreprindă 
vizite prin unitățile co
merciale din cartier, 
după opt ore de luptă cu 
focul, cu metalul, cu mă
runtaiele de piatră ale 
muntelui ?

Orice organism demo
cratic, cum sînt șl aceste 
echipe de control obștesc, 
trebuie să funcționeze 
efectiv, să-și îndepli
nească menirea cu ma
ximum de eficiență. Au 
loc însă uneori fenomene 
ciudate. Așa de pildă 
se mai găsesc șefi de 
unități în rețeaua co-

atribuțiile unor organe 
în subordine (organizații 
comerciale, instituții me- 
dico-sanitare etc.) în ceea 
ce privește analiza perio
dică și rezolvarea opera
tivă a sesizărilor formu
late de echipe în depla
sările acestora pe teren. 
E nevoie însă ca aceste 
dispoziții să fie traduse 
în viață în mod sistema
tic, consecvent. E cît se 
poate de necesar ca dele
gații ministerelor, cînd 
se deplasează în unități, 
să cerceteze cu atenție 
registrele de inspecție. 
Fiindcă nu rareori se în- 
tîmplă ca unitatea tute
lară, luînd cunoștință de

• Cincizeci și șapte de mii 
de mandatari obștești în acți
une • Un simplu „văzut" nu 
e o soluție a Secretul efici
enței: îndrumarea prin sin
dicate

mercialft (mai ales din 
cadrul cooperației de 
consum) care se opun e- 
fectuării controlului ob
ștesc pe motiv că: „avem 
noi inspecția noastră". în 
contradicție cu prevede
rile legii și total ireve
rențioasă este și atitudi
nea acelora care refuză 
pur și simplu să încredin
țeze registrul de inspec
ție (așa cum s-a întîm- 
plat recent într-o unitate 
din Capitală), pentru ca e- 
chipa de control obștesc, 
așa cum prevăd instruc
țiunile, să-și treacă ob
servațiile critice. E și mai 
grav cînd toate acestea 
se petrec sub privirile 
complezente ale organi
zațiilor de resort, care, 
deși sesizate, nu iau mă
surile de rigoare.

După cum se știe, foru
rile tutelare ale unități
lor supuse controlului 
obștesc — Ministerul Co
merțului Interior, Minis
terul Sănătății și Preve
derilor Sociale — au lăr
git, prin dispozițiile date,

sesizările semnalate, să 
noteze un simplu „văzut" 
sau să indice măsuri for
male care, în loc să ducă 
la curmarea lipsurilor, au 
drept rezultat oblojirea șl 
chiar încurajarea unor 
practici reprobabile. Ase
menea soluții „de ochii 
lumii" sau, și mai grav, 
tăcerea îndelungată pro
voacă tocirea Inițiativei și 
a zelului în muncă al co
lectivelor de control ob
ștesc care, dorind să-și în
deplinească în mod con
știincios misiunea, se lo
vesc, în repetatele reve
niri asupra sesizării fă
cute, de nepăsarea biro
cratică a celor comozi sau 
indiferenți.

Asemenea deficiențe 
reflectă și o slabă activi
tate în întreprinderi în 
ceea ce privește îndruma
rea echipelor de control 
obștesc, colaborarea per
manentă cu organizațiile 
comerciale și instituțiile 
medico-sanitare, cu sec
țiile de specialitate — co
merț și sănătate — din

cadrul sfaturilor popu
lare. Această colaborare 
dă roade pozitive în cazul 
cînd ea se manifestă și 
prin atragerea unor spe
cialiști — medici, econo
miști, merceologi etc. în 
instruirea echipelor de 
control obștesc. Acolo 
unde, după alegerea aces
tor colective, au fost in
vitați asemenea specia
liști (de exemplu în raioa
nele Lenin, 23 August din 
București, Brăila etc.), ca 
să dea îndrumări în ceea 
ce privește problemele 
actuale ale deservirii în 
comerț, în spitale și po
liclinici, activitatea con
trolului obștesc a fost mai 
competentă, sugestiile mal 
eficiente, mai bogate în 
conținut.

Ni se mai semnalează 
că din cauza insuficientei 
îndrumări, sînt cazuri 
cînd echipele își trăiesc 
traiul doar de formă, pe 
hîrtie (de exemplu, la 
„Țesătura", „Fabrica de 
confecții" și altele din 
Iași). Se mai întîmplă ca 
echipele să treacă în fugă 
prin magazine, să noteze 
în registru că „totul mer
ge bine" și, de fapt, con
sumatorii să întîmpine 
lipsa unor articole de ne
cesitate curentă, lucrătorii 
comerciali să fie nepoliti- 
coși etc. Controlul ob
ștesc, pentru a fi temeinic, 
nu se poate rezuma la o 
vizită „turistică", ci mem
brii echipei să stea de 
vorbă cu clientela ma
gazinului, să urmărească 
felul în care servesc vîn- 
zatorii, să cerceteze mai 
îndeaproape „dependințe
le" unităților comerciale.

Numai printr-o mun
că temeinică, stăruitoa
re, competentă, a echi
pelor de control obștesc, 
numai printr-o bună în
drumare a lor din partea 
sindicatelor și a consiliilor 
locale și numai printr-o 
colaborare a acestora cu 
unitățile comerciale și me
dicale, cu secțiile de re
sort ale sfaturilor popu
lare, aceste organe ob
ștești, își pot atinge 
menirea fixată prin lege, 
pot contribui cu eficiență 
la perfecționarea deservi
rii populației.

V. NICOROVICI

si inițiativelor
f 9

inaintate
(Urmare din pag. I)

— în anul școlar 1965—1966, în 
orașul Brașov funcționează aproa
pe 100 de cursuri de calificare, 
frecventate de circa 2 000 de mun
citori, 532 cursuri de ridicare a 
calificării, urmate de 17 581 mun
citori și 86 cursuri de specializare. 
Noi ne-am dat seama că esențialul 
constă în perfecționarea formelor 
de pregătire a cadrelor în deplină 
concordanță cu necesitățile pro
ducției și cu cerințele fiecărei me
serii. Cu alte cuvinte, legarea în- 
vățămîntului de practica produc
ției, de specificul fiecărei între
prinderi. în acest sens am sprijinit 
conducerile tehnico-administrative 
în organizarea cursurilor. Voi da 
cîteva exemple. Să luăm Depoul 
de locomotive Brașov. Aici, după 
cum e și firesc, învățămîntul este 
axat exclusiv pe pregătirea meca
nicilor pentru conducerea și cu
noașterea locomotivelor electrice, 
în uzinele constructoare de ma
șini, unde au fost introduse în 
ultimii ani mașini și utilaje per
fecționate, accentul se pune pe a- 
jutorul dat muncitorilor pentru o 
mai deplină folosire a acestor ma
șini. Un element esențial îl consti
tuie faptul că învățămîntul profe
sional este privit nu numai din 
punct de vedere al nevoilor ime
diate, ci și în lumina sarcinilor de 
perspectivă. Aceasta este caracte
ristic întreprinderilor care vor cu
noaște o largă dezvoltare în ur
mătorii ani.

Pentru informarea sistematică a 
cadrelor tehnico-inginerești cu 
ceea ce apare nou în tehnică, con
siliul sindical a îndrumat comite
tele sindicatelor să organizeze lec
torate tehnice pe specialități. La 
aceste lectorate, cadre inginerești 
bine pregătite — din întreprinderi 
și de la Institutul politehnic — 
prezintă expuneri legate de spe
cialitățile respective. în același 
timp, consiliul local a organizat, la 
nivelul orașului, un lectorat teh
nic cu 13 cursuri pe specialități, 
frecventate de circa 1 000 ingineri, 
unde cadre universitare din în
treaga țară țin expuneri pe pro
blemele noutăților tehnice din di
ferite sectoare.

Instantaneu modern pe magistralele țârii Foto i Gh. Vlntllă

De ce prefer fila tel ia
După convorbirea prin 

care artistul emerit 
George Mărutzâ ne spu
nea de ce preferă pes
cuitul, mai mulți filate- 
liști (și sînt foarte mulți : 
un milion dupâ datele 
asociației) ne-au sem
nalat câ artista poporu
lui Zenalda Pally ar 
avea argumente mai 
puternice în favoarea 
mărcilor.

— Nu mă simt dispusă 
la o polemică, ne spune 
cunoscuta mezzosoprană. In 
schimb, pot să vă spun de 
ce mă simt atrasă cel mai 
mult, dintre toate felurile 
de folosire a timpului li
ber, de mărcile poștale.

— De ce ?
— în primul rînd, pen

tru că m-am deprins cu 
acest obicei din copilărie : 
mai întîi și mai întîi pen
tru că dintotdeauna am 
dorit să călătoresc. Primele 
drumuri le-am făcut în 
compania clasorului primit 
de la tata, a lupei și pen
setei. în liceu toți mă soco
teau înzestrată cu o memo
rie excepțională și că a- 
veam o puternică înclinație 
pentru istorie, geografie,

botanică. Puțini știau însă 
că eu învățam distrîndu-mă. 
Iată deci un prim argu
ment în favoarea filatelie!; 
e o ambasadoare a cunoș
tințelor.

— Argumentul d-voastră 
e valabil pentru trecut, 
s-ar putea răspunde. De 
atunci însă ați mai... cres
cut.

— Recunosc, cu oarecare 
mîhnire, că așa e. Dar mica 
mea pasiune e unul din 
firele care mă țin legată 
de tinerețe. Cînd am fost 
prima oară la Paris a fost 
cu mine și mica școlăriță 
de altădată. Cînd am zări* 
clădirea Operei din Paris 
am avut senzația că trecu
sem pe acolo de nenumă
rate ori (am putut chiar 
să-mi micșorez emoțiile). 
Am scos din poșetă claso- 
rul să-mi notez data „con
fruntării" și... am fost ob
servată. Seara, după spec
tacol, am primit mai puți
ne buchete de flori ca ori- 
cînd ; pe măsuța din cabi
nă, în schimb, erau cîteva 
„serii" extrem de intere
sante.

— Mărci în loc de flori ? 
Ați socoti sistemul reco
mandabil pentru toți ?

— Dacă am socoti că în

asemenea chestiuni intime, 
ceea ce îi place unuia tre
buie să le placă tuturor, 
nimic n-ar mai fi plăcut 
pe lumea asta.
— Considerați filatelia o 

recreație. Ea cere însă con
sultarea atlaselor, încor
darea ochiului, o întreagă 
muncă de clasare, păstrare, 
achiziționare... O asemenea 
muncă vă destinde ?

8-8-8
— Da ! Și apoi, ocupația 

în sine te disciplinează : 
colegii mei care sînt fila- 
teliști umblă altfel cu o 
partitură decît ceilalți.

— Da, însă vedeți, atunci 
cînd spunea de ce preferă 
pescuitul, tovarășul Mă- 
rutză se referea și la plă
cerea de a fi în aer liber.

— Să vină să-i vadă pe 
filateliști la Poiana Narci
selor. în Deltă, la Snagov, 
sau la Vîrful cu Dor. 
Sînt mulți care compară 
imaginea de pe marcă cu 
cea din natură. Oricum,

cînd vrei să te plimbi, te 
plimbi. Nu știu de ce ca să 
mă plimb ar trebui să de
clar că pescuiesc sau vînez.

— Aveți multe mărci ?
— Un colecționar n-are 

niciodată destule.
— Ce vă interesează la 

mărci în mod deosebit ?
— E greu să explici u- 

nuia „din afară". Cînd 
vorbești de raritate dai im
presia că-i vorba de o 
manie sau de o persoană 
preocupată doar de va
loarea materială. De fapt 
însă, mărcile sînt ca talen
tele : prețuiești cu atît mai 
mult un talent, cu cît e 
mai rar. Filatelia îți dă un 
simț al comparării valo
rilor, un simț al timpului, 
tradiției, culturii...

— Gurile rele susțin că 
ar fi vorba de cunoștințe 
gen Petit Larousse.

— Bineînțeles că mărcile 
nu formează prin ele însele 
o cultură, dar deschid pof
ta pentru studiu. Creș
te pofta de a ști. a compa
ra, a nu distruge, a respec
ta tot ceea ce nu face par
te dintr-o disciplină știin
țifică propriu-zisă. dar dă 
ceea ce se numește cultură 
generală.

— Influențează eu eeva

această pasiune asupra ar
tei dumneavoastră inter
pretative ?

— Dacă aș spune tot, ar 
părea că exagerez. Nu pot 
să explic pe scurt cu ce 
m-au ajutat mărcile să in
tuiesc specificul ce deose
bește spectatorii din Mi
lano de cei din Bruxelles 
sau Budapesta. Mai im
portant e însă că filatelia, 
ca și arta, ca și oricare o- 
cupație cultă, e destinată 
să mărească prietenia din
tre oameni. Filateliei îi 
datorez închegarea unor 
prietenii statornice cu oa
meni pe care numai de 
foarte puține ori l-am vă
zut. Banală, în aparență, 
marca poștală, ce-o apli
căm pe un plic este pentru 
mulți ambasadorul cul
turii, prieteniei și relaxării, 
îi trebuia acestei pasiuni 
și un imn. După cîte știu, 
„Cîntecul filatelistului" 
compus de Elly Roman, 
este primul de acest, gen.

Mulțumindu-i, i-am spus 
artistei că ținem coloanele 
ziarului deschise și la dis
poziția altor partizani ai ; 
unei folosiri culte, raționa- I 
le, a timpului liber.

Valentin HOSSU '

Articole utile pentru sezonul de plajâ pregătite la cooperativa „Arta lemnului* din Capitală
Foto : Agerprei

FAMILIA: Școală
cu doi educatori

Famine organizează con
viețuirea sexelor, dar rolul 
cel mai Important este cel 
de asigurare a continuității 
umane. Acest rol se mani
festă prin prezența copiilor, 
prin transmiterea de la pă
rinți la copii a experienței 
de viață.

Dar iată că se Ivește o 
întrebare : care dintre pă
rinți are o influență mal 
mare în educarea copilului, 
tatăl sau mama ? Este ne
voie de participarea activă 
și permanentă a celor doi 
sau este suficientă- influența 
unuia dintre părinți ? A ta
tălui care are poate expe
riență socială mai bogată 
sau a mamei care prin firea 
lucrurilor este mai apropia
tă de copii ? Desigur, pro
blema este pasionantă, pre- 
zentînd diferite aspecte în 
istoria relațiilor dintre pă
rinți și copii, văzută de-a 
lungul timpului și în dife
ritele tipuri de organizare 
social-economică.

Tn societatea noastră fe
meia muncește cot la cot 
cu bărbatul, avînd prin a- 
ceasta un statut egal cu el. 
Această împrejurare precum 
și spargerea caracterului 
închis, patriarhal al vechilor 
familii în care tatăl hotăra 
totul, determină sporirea a- 
tribuțiilor educative ale

Valentina RADU 
cercetător principal — Institutul 

de psihologie

mamei care continuă să ră- 
mînă mai legată de cămin. 
Ea devine „vioara întîi’ în 
creșterea copiilor și în ad
ministrarea gospodăriei. A- 
ceasta și face ca uneori ta
tăl să considere că sarcina

mintă sau să caute ocrotire 
în altă parte și fără voia 
lor nimeresc de cele mai 
multe ori mai rău. Alteori, 
mama speriajă și ea de pu
terea de „co’nvingere” a ta
tălui ascunde poznele co

sa principală este să asigu
re întreținerea materială a 
celor din casă fără a se so
coti obligat direct și per
manent la educația copii
lor. Se întîmplă și cazuri 
cînd el este chemat drept 
judecător sever al faptelor 
copiilor și mama, întîmpi- 
nînd dificultăți în exerci
tarea influenței educative, 
nu uită să-i amenințe : „vi
ne el, tata, să vedeți ce-o să 
pățiți I* Amenințați astfel 
copiii sînt nevoiți uneori să

piilor. Dar rezultatul nu e 
mai fericit. Grija pentru 
educația copiilor trebuie 
exprimată prin măsuri edu
cative luate de comun a- 
cord de către .cei doi pă
rinți și nu după principiul 
să nu știe stînga ce face 
dreapta. Dacă în cazul 
nostru părinții ar fi colabo
rat în educarea copilului 
s-ar fi putut tempera iz
bucnirile violente ale tată
lui, evitîndu-se totodată sl 
ocrotirea excesivă din par-

Filozofia sutimii
(Urmare din pag. I)

Adeseori pe șantiere, 
auzi pa cîte un șef de e- 
chipă : „Lăsați-mă pe 
mine să-mi aleg oamenii 
și stăm noi de vor
bă I* l-ar lua pe cei mal

calificați, pe cei mai cu expe
riență, lăsînd descoperite alte locuri 
de muncă. Cînd au văzut ce oameni 
și-a ales el, Balint, unii l-au dojenit : 
„Te-ai gîndit bine ? Ce-al să te faci 
cu toți băieții ăștia care abia au ieșit 
de la profesională ? Ai lucrări grele, 
să nu te arzi I’ Și sofia era îngrijo
rată, spunîndu-i în glumă că dacă ar 
face foți așa, luîndu-și în echipă nu
mai „copii’, pe el, cînd o să îmbă- 
trînească, n-o să-l mai la nimeni...

— Care-i explicația î
— Aici sînt două lucruri care se 

leagă. Nu mă obligă nimeni, dar eu 
n-am voie să las în urma mea numai 
o lucrare : poftim, recepționați-o, la 
revedere, sînt constructor și plec pe 
alt șantier I Și cu mine, la Hunedoa
ra, au fost oameni care și-au bătut 
capul. Dar mai e și interesul meu per
sonal. Fiecare montor își are felul 
lui de a munci, există și la noi un 
stil. Dacă ai în echipă oameni, fie ei 
foarte buni, dar cu stiluri diferite, 
spun asta fiindcă am verificat, munca 
nu dă atîta randament. Cînd ai băieți 
tineri, îi înveți, ei intră mai ușor în 
ritmul general, lucrează mai sincroni
zat. Deși la început... Primele două 
luni, din cele douăsprezece de cînd 
am pornit la montaj, ne-au luat-o alta 
echipe înainte. Dar, urma alege I

„Urma', într-adevăr s montarea a 
2 800 tone de utilaj ; mereu, în avans 
lunar față de grafic ; lucrări de genul 
celor „opt sutimi*.

— Vorbeați însă de stil...

plictisească șl lese treabă de 
mînfuială. Ca să faci muncă de 
precizie, cum e la noi, trebuie să 
înțelegi șl să Iubești precizia. Altfel 
„sutimea* îți zboară printre degete. 
Și mai e ceva : o operație de mon
taj e ca o experiență de laborator. 
Odată începută, n-ai voie s-o între- 
rupi. Altfel trebuie s-o iei de la ca
păt. Cel mai mult mie-mi place să 
muncesc noaptea .

— De ce ?
— E liniște pa șantier. Compre- 

soarele fac. Nu te ține nimeni de vor
bă, nu vine să-ți ceară o țigară, ești 
singur cu munca, cu uneltele tale. 
Sînt clipe cînd simți că vezi ceea ce 
nu se poate vedea : sutimea, chiar 
miimea de milimetru.

Balint e dintre cei care creează șl 
„văd idei*. Semnul unei munci de 
înaltă clasă. încolțește însă întreba
rea : vrednică de laudă performanța 
de a coborî cu trei sau cu șase su
timi sub „admis* — totuși ce con
tează la un colos de două sute de 
tone ? Nu e o simplă virtuozitate ?

Nu; O mai mică pre
cizie a montajului fa
vorizează în timp accen
tuarea vibrațiilor, grăbind 
astfel intrarea în repa
rații a agregatului. în 

sutimile cîșfigate duc la 
lui. Multă vre-

schimb, 
prelungirea vieții 
me, după ce vom fi plecat de-aici, 
ne vom simți alături de lami-
noriști. Așa cum i-am simțit încă 
din prima zi a montajului*, pre
cizează Arcadie Balint, dezvăluind 
însuși sensul ambiției : responsabili
tate față de perspectivă. Pentru astfel 
de oameni „ambiția de a da un lu
cru mai bun decît în proiect* în
seamnă implicit a plăti cotizație viito
rului.

— Da. Noi montăm utilaj 
mecanic, dar asta nu în
seamnă și muncă mecani
că. Cel mai prost obicei 
esie să nu-i spui omului 
altceva decît : apucă-te

și fă I Dacă nu 
face, dacă nu 
rea In amănunt,

știe de ce o 
înțelege lucra

și începe să se

Ochiul furat de proporțiile uriașe 
ale laminorului gălățean alunecă peste 
universul nevăzut al sutimilor de mi
limetru, peste una dintre zecile de 
echipe de constructori care au durat 
țării cea mai amplă construcție side
rurgică. O treabă de comunist : cî
teva sutimi în minus, cîțiva oameni 
în plus. Iar raportul dintre acest gen 
de „minus* și de „plus* face parte 
din însăși algebra ritmului nostru.
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tea mamei. Așadar, părinții 
înșiși trebuie să fie dispuși 
și hotărîți la ce 'ări ale 
propriilor lor men,_.ități și 
metode educative pentru a 
face posibilă o colaborare 
cît mai deplină și cît mai 
eficientă. Familia, văzută în 
doi, apare ca o competi
ție pozitivă, așa cum pe 
bună dreptate se arăta in
tr-un articol apărut acum 
cîtva timp la această rubri
că. Dar familia în care sînf 
copii (și fără copii familia 
nu-și îndeplinește decît o 
parte din menirea ei socia
lă) este o celulă umană 
mult mai complexă. Prezen
ța copiilor te obligă la un 
spor de maturitate. Dragos
tea față de copii, acel alfa 
și omega al educației, gri
ja pentru sănătatea și edu
cația lor reprezintă o școa
lă de un tip aparte, în care 
nu numai elevii ci și pro
fesorii au de învățat, de 
corectat, de îmbunătățit. Șl 
pentru ca roadele ei să fie 
bogate nu se poate pune 
de fapt problema care din
tre profesori deține influen
ța principală. Mama aduce 
gingășie, mai multă căldu
ră, e mai sensibilă la dure
rile și bucuriile c piilor ) 
tatăl, mai reținut și adesea 
mai puțin atent la amănun
te, oferă în schimb un sen
timent mai puternic de în
credere, mai mult calm, o 
anume răceală ori încrun
tare, care măsurate cu chib
zuință sînt necesare și efi
ciente în multe momente 
ale procesului educativ in 
familie. în felul acesta, fie
care completează cu o a 
ceva cadrul vieții normr!a 
a copiilor, pregătindu-i co
respunzător pentru soc n- 
fate, în care de asemenea 
activitatea femeii și bărba
tului se împletesc strîns. 
Absența unuia din cei doi 
lasă urme vizibile în perso
nalitatea copiilor, care se 
dezvoltă unilateral și mal 
tîrziu se trezesc în fața unor 
neajunsuri de care de fapt 
nu sînt vinovați copiii. Am 
văzut copii care influentnțl 
de mamă își consideră ta
tăl un nepriceput, un rău
voitor sau o condamnă pe 
mamă la îndemnul tatălui. 
Și în cine mai crede acest 
copil ? Pe care din cei doi 
părinți îl ascultă ? Cînd 
vorbeam de colaborarea 
dintre părinți mă gîndeam 
și la aspectul acesta. Diver
gențe pot exista și ele pot 
lua uneori un caracter mal 
ascuțit. Dar copiii nu trebuie 
să fie martorii lor.

Iar cînd lucrurile merg 
atît de departe încît pă
rinții nu găsesc suficientă 
înțelepciune pentru a ră- 
mîne împreună, cînd ajung 
să inventeze pricini cît mai 
grave’ spre a se putea des
părți. tot copiii sînf cei care 
suportă consecințele cele 
mai grele. Ei nu înțeleg 
niciodată exact de ce s-a 
înfîmplat așa. Iubirea lor se 
împarte între mamă și tată 
și ei suferă pentru fiecare 
în parte, cu un simț al 
dreptății șl cu o bunătate 
pe care asemenea părinți 
nu le sesizează și de care 
nu vor să se lase înduple
cați.

Ce bine ar fi dacă socio
logii și pedagogii noștri ar 
cerceta evoluția familiei în 
condițiile societății noastre 
și dacă pe această cale 
s-ar pune bazele unei mai 
largi propagande științifice 
în rînclul actualilor și viîfo- 
rllor părinți. în absența 
unor astfel de sfudil sînfem 
nevoiți să ne mulțumim 
uneori cu generalități și cu 
observații întîmplăfoare.
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IN REGIUNEA SUCEAVA

Se pot obține producții
mai mari de cartofi

LANSAREA
UNUI NOU ȘLEP

Institutul de fizică atomică din 
Capitală. Sala de proiectare a 

atelierului mecanic

Foto t Agerpret

eful serviciului organizarea 
muncii de la C.I.L.-Pitești, 
Gheorghe Stănescu, mai 
adaugă cîte o frază la mi
siva ce trebuie trimisă

forului tutelar. Este poate una 
dintre cele mai delicate sar- 

- cini : „Memoriu justificativ pri
vind nerealizarea planului pe 
trimestrul I la Sortimentul mobi
lă" și, mai jos, trei cuvinte mu
iate parcă în autoironie ; „în 
vederea premierilor"...

— Iar mobila ? — întrebăm pe 
Inginerul șef adjunct al combina
tului, LIVIU COȚOFAN. Căci de 
la intrarea în producție a fabri
cii, se perindă atîtea greutăți șl 
lipsuri: capacitatea proiectată la 
mobilă a fost atinsă cu trei tri
mestre mai tîrziu decît termenul 
planificat, ca apoi iarăși să dea 
îndărăt în anul trecut. Acum din 
nou „cu stîngul" : în trimestrul I, 
94,8 la sută. Ce factori determi
nă această stare de lucruri ?

— La proiectarea fabricii a 
stat la bază garnitura „Miorița". 
O mobilă cu patru piese. Acum 
executăm sufrageria „Bîlea" și 
canapeaua extensibilă „Carpațl". 
în plus, anul acesta, capul de 
serie al camerei de zi „Cumpăna" 
și garnitura „Trivale". Așa că, 
vedeți, capacitatea de producție

Regiunea Suceava întru
nește condiții climatice 
foarte favorabile pentru 
cultura cartofului, iar ță
ranii cooperatori au o ve
che tradiție în această pri
vință. Totuși, producțiile 
ce se obțin diferă foarte 
mult, de la an la an ele 
sînt, în general, la un ni
vel necorespunzător.

Este de Ia sine înțeles 
că nu se poate nega in
fluența condițiilor de cli
mă, care imprimă anumi
te oscilații ale producției. 
Există însă influențe foar
te pronunțate de natură 
subiectivă, demonstrate 
de rezultatele obținute în 
unități agricole vecine.

Astfel, la cooperativa a- 
gricolă Calafindești, raio
nul Rădăuți, s-au obținut

în medie la hectar, în ul
timii 4 ani, cîte 14 480 kg 
cartofi, în timp ce la 
unitatea vecină — Grăni-

cești, s-au realizat 12 240 
kg la ha, iar la Șerbăuți 
numai 8 765 kg.

în multe unități, pro
ducțiile scăzute se dato- 
resc amplasării culturii 
pe terenuri cu soluri re
lativ grele și cu exces 
temporar de umiditate. 
Cartoful necesită zone 
mai umede și mai răco
roase, dar are nevoie în 
același timp, de soluri 
bine drenate și aerisite. 
Această cerință a fost sa

mare 
coope- 
Cala- 

ultimii

tisfăcută în mai 
măsură de țăranii 
ratori din comuna 
findești, unde în 
ani au fost executate, cu
mijloace locale, importan-

E greșit proiectul
SAU CONCEPȚIA DE LUCRU?

nu prea mal corespunde cu ac
tualele sarcini de plan.

Ești tentat să crezi că „Miorița" 
trebuie făcută „țap ispășitor" pen
tru nerealizarea sarcinilor de 
plan. Sondînd însă anatomia pro
ducției, afli că, de fapt, cauzele 
sînt altele, iar cercetarea amă
nunțită a acestora ridică întrebă
rile : este utilizată rațional ac
tuala capacitate de producție ? 
Constituie aceasta principala pro
blemă a organizării fluxului teh
nologic ?

Am pornit în căutarea răspun
surilor în secțiile fabricii, Ia 
locurile de muncă. E sfîrșitul pri
mului 
Nicolae 
pieselor 
„Numai 
pentru canapeaua „Carpați1 
constată el cu nemulțumire. Tre
buiau din fiecare cîte 50. Astfel 
de surprize avem mereu de la 
sectorul finisaj I“.

— Noi nu sîntem de vină, se 
scuză maistrul Teofil Tamaș. Sec
torul pregătire II nu ne dă pie
sele necesare, pe motiv că și-a 
făcut planul lunar de 600 de ca
napele. Dar noi avem în plan 900. 
De unde să luăm restul pieselor?

Maistrul Augustin Gulie, de la 
sectorul pregătire II, îl liniștește 
repede pe amîndol: „Asta e situ-

schimb și recepționerul 
Anghel face socoteala 
primite pentru montaj. 
19 spătare și 13 laterale

ve-ația ; ne-am făcut planul, ne 
dem luna viitoare 1“

— Mi se cer și mie urgent 
de garnituri de piese pentru 
napea, ne spune maistrul Ștefan
Zamfir de la zețuit, dar ne-am 
făcut planul de... 400 de canapele. 
Totuși, o să văd ce-oi putea face.

50 
ca-

de producție proiectate. Grav este 
și faptul că se înregistrează 
mari pierderi. „Prin nerealizarea 
sarcinii de plan pe trimestrul I 
la sortimentul mobilă — ține să 
sublinieze tov. Virgil Savastru. 
șeful serviciului plan — C.I.L.-Pi- 
tești și-a diminuat realizările

fa- 
cel 
de-

Folosirea noilor
terenuri arabile...
(Urmare din pag. I)

tndiguire. Pînă în prezent s-a dat 
prioritate lucrărilor de îndiguire. 
Din cauza rămînerii în urmă a lu
crărilor de desecare, destufizare, 
defrișare, nivelare etc., importante 
suprafețe de teren n-au putut fi 
cultivate, deși se găsesc în incintele 
îndiguite. De exemplu, în Insula 
Mare a Brăilei, din 75 000 ha în
diguite încă din toamna anului 
1964, nu s-au putut cultiva, 
pînă în prezent, decît circa 35 000 
ha, restul fiind acoperite de apă, 
stuf și pădure. în incinta Brateșul 
de Jos, din 13 000 ha îndiguite, 
doar 4 000 ha sînt cultivabile. 
ajuns la situația că, în unele 
zuri, avem ...................""
de pămînt 
prezent, în 
Consiliului 
turii a Departamentului de îmbu
nătățiri funciare s-au creat con
diții pentru înlăturarea acestor 
deficiențe, pentru intensificarea lu
crărilor de hidroameliorații, pentru 
reducerea la minimum a decalajului, 
astfel incit in cel mal scurt timp po
sibil toate terenurile din incintele in- 
diguite să poată fi cultivate.

O problemă importantă o con
stituie calitatea lucrărilor hidro- 
ameliorative, îndeosebi a celor 
de desecare. Unele lucrări de dese
care executate nu au soluționat din 
punct de vedere tehnic și nici 
practic toate problemele. Așa se 
face că în incinta îndiguită de la 
Gura Borcei-Călărași-Rîu ( 
formal lucrările de desecare 
încheiate), mai bine de 10 la 
din suprafață, resoectiv 1 175 
nu s-a putut însămînța din 
za excesului de umiditate.

O mare însemnătate are soluțio
narea competentă și a altor pro
bleme complexe pe care le ridică 
condițiile specifice ale zonei res
pective. Dată fiind situația hidro- 
geologică din lunca Dunării (adîn- 
cimea apelor freatice, gradul lor 
de mineralizare etc) se impune 
realizarea unui sistem de desecare 
ți drenaj care să permită In perma
nență menținerea nivelului apei 
freatice sub nivelul critic de înmlăș- 
tinare ți salinizare a solului. Existen
ta unui proces permanent de sa
linizare în această zonă impune a-

S-a 
ca- 
loc 
în

„apă îndiguită", în 
arabil utilizabil, 
urma creării în cadrul 
Superior al Agricul-

(unde 
sînt 

i sută 
> ha, 

cau-

socierea la sistemul de desecare șl 
drenaj a unui sistem de irigare 
care să permită spălarea săruri
lor nocive.

Departamentul Gostat va depu
ne toate eforturile pentru găsi
rea celor mai viabile soluții, care 
să asigure rezolvarea acestor pro
bleme. Ne preocupăm să devansăm 
lucrările de studiere a formelor de 
exploatare a noilor terenuri, iar 
organizarea noilor gospodării de 
stat să se facă concomitent cu lu
crările de îndiguire și hidroame
liorații.

Gospodăriile de stat din a- 
ceastă zonă au de livrat o produc
ție de sute de mii de tone po
rumb, floarea-soarelui, carne etc. 
Transportul acestor produse se 
face cu un consum de energie și 
de forțe cu mult mai mare decît 
cel normal, ceea ce influențează 
negativ prețul de cost și rentabi
litatea. Iată de ce. sarcina proiectă
rii și executării refelei de drumuri In 
lunca Dunării — sarcină care depă
șește cadrul GOSTAT-ulul — trebuie 
tratată ca o problemă de însemnăta
te maximă. De rezolvarea ei sînt 
condiționate și alte activități ex
trem de importante : amplasarea și 
dezvoltarea centrelor de produc
ție, desfășurarea normală a lucră
rilor agricole și mai ales funcțio
narea ritmică a unităților cu or
ganizare industrială, circulația și 
valorificarea producției.

Obținerea unor recolte bogate 
constituie una din preocupările 
noastre permanente. în prezent 
colective de specialiști cercetează 
zilnic situația din incintele îndi
guite pentru a stabili lucrările a- 
grotehnice ce trebuie executate 
pe măsura scurgerii apelor. S-au 
asigurat semințe din hibrizii du
bli de porumb extratimpurii H.D. 
99, H.D. 100 și H.D. 101, care pot 
asigura obținerea unei recolte nor
male chiar dacă sînt semănați 
pînă la jumătatea lunii iunie.

Folosind cu răspundere impor
tantele fonduri de investiții alocate 
de stat, valorificind cu pricepere e- 
lanul și experiența lucrătorilor 
din acest sector, gospodăriile de 
stat din lunca Dunării vor reuși să 
exploateze cu maximum de efici
ență mănoasele terenuri smulse 
apelor.

• Poate fi făcută „Miorița" 
ispășitor" ?• Grafice de ochii lumii = 
decalaj defectuos •Capacitate există, 
dar cum e folosită?

„țap

Exemple de acest fel privind 
decalajul defectuos între sectoare 
se găsesc în tot ciclul de fabrica
ție. Din nou întrebăm : care sînt 
însă cauzele ?

— Trebuie să recunoaștem — 
ne spune șeful fabricii, ing. Ni
colae Smărăndoiu — că nu reu
șim să întocmim o judicioasă co
relare a planului între sectoare; 
graficele de urmărire a planului 
de comandă nu le putem elabora 
decît de ochii lumii, de vreme ce 
graficul de lansare a comenzilor, 
ca și respectarea ciclului de fa
bricație, nu sînt decît o formali
tate pentru serviciul producției.

— Pe de altă parte, arată șeful 
serviciului tehnolog-șef, ing. Teo
fil Crăciun, urmărirea reperelor 
este mult neglijată. Nici maiștrii, 
nici dispecerii și nici tehnologii 
„nu au timp" să facă acest lucru.

Chibzuind și asupra altor defi
ciențe grave ce țin de organizarea 
producției — lipsa unui stoc de 
cherestea între uscătorie și sec
torul croit, neasigurarea la timp 
a muncitorilor cu scule ascuțite, 
încrucișarea pe tot fluxul tehno
logic a panourilor cu masivele — 
găsești expresia condițiilor con
tradictorii după care este jude
cată capacitatea de producție. 
Din investigații reiese și o altă 
lacună. Este vorba de folosirea 
neratională a mașinilor și utilaje
lor. Iată cîteva dovezi. începuse 
de mult schimbul II și brigada 
lui Ilie Victor de la presă luase... 
repaus. „Stăm din cauza secto
rului de mașini — ne spune șeful 
brigăzii; de obicei, în opt ore 
executăm 1 000—1 200 de piese. 
Astăzi, însă, nu avem decît 100 de 
panouri de la partea superioară a 
etajerei „Bîlea". Consecința : vor 
sta presa cu șase etaje și cinci 
muncitori, circa șapte ore. 
șina de întins clei, nu mai 
besc : trebuie să meargă în

Dar la pregătire II, acest 
tor, considerat gîtuit ? Urmărim 
dacă cele două mașini de șlefuit 
cu contact, de mare productivita
te (care au și plus de capacitate) 
sînt utilizate tot atît de „intensiv" 
ca cele de mai înainte. Surpriza 
ia proporții. Nu sînt folosite de 
mai bine de un an din lipsa unor 
piese.

Dintr-un calcul al încărcării 
utilajelor fabricii de mobilă a re
zultat că și la multe alte operații 
există disponibil de capacitate. La 
sectorul mașini I, de exemplu, 
sînt disponibile fierăstraie circu
lare, pendule, freze; la lustruit, 
mașina cu doi cilindri mai poate 
prelua încă un mare volum de 
lucru pentru panouri. Disponibil 
de capacitate se află, de aseme
nea, la mașina de bordurat. Ai 
din ce în ce mai mult senzația 
că, din toate părțile, capacitatea 
de producție creste văzînd cu 
ochii. Practic, însă, întîrzie tra
ducerea în viață a măsurilor pre
conizate pentru judicioasa ei fo
losire.

Prezența simultană în procesul 
de producție și a altor nereguli — 
încălcări ale tehnologiei de fabri
cație, întoarcerea pe flux a unor 
piese de slabă calitate, înregistra
rea unui mare număr de absențe 
nemotivate — dau imaginea fi
delă a adevăratelor cauze gene
ratoare de lipsuri și puse mal 
întotdeauna pe seama capacității

planului de încasări cu 1 172 000 
lei; a încetinit rulajul fondului 
de rulment cu aproape o lună 
(aproximativ 1 milion de lei) ;

prin prelungirea ciclului de 
bricație cu o lună față de 
prevăzut în tehnologie, s-a 
pășit prețul de cost al produsului 
cu circa 10 la sută; se vor înre
gistra mari penalizări aplicate de 
beneficiari pentru nelivrarea în 
termen a mărfii contractate".

★
Rezultă clar că, cel puțin acum, 

în ceasul al 12-lea, la confluența 
preocupărilor de prim ordin ale 
conducerii C.I.L.-ului Pitești, ca 
și ale direcției generale tutelare, 
trebuie să se găsească, în primul 
rînd, problema utilizării raționale 
a capacității de producție, bazată 
cu precădere pe organizarea știin
țifică. Folosind toate măsurile po
sibile, unei fabrici de mobilă ca 
aceea de la Pitești trebuie să i se 
asigure o funcționare neîntrerup
tă, un înalt randament în ex
ploatare.

te lucrări de drenaj. 
Această inițiativă nu a 
fost extinsă și în 
unități, cu toate că 
anii cu primăveri 
veri ploioase, datorită ex
cesului de apă, producția 
de 
în 
au 
de
Rădăuți și Gura Humoru
lui, dar se cere mai multă 
grijă pentru amplasa
rea culturilor în terenuri 
scurse, pe care se pot 
efectua lucrări simple de 
evacuare a apelor stag
nante.

în multe unități se re
simte insuficienta cunoaș
tere a naturii solului, a 
gradului său de fertilita
te. Deși există întocmite 
cartări agrochimice, a- 
cestea nu sînt studiate, 
iar Ia aplicarea îngrășă
mintelor și amendamen
telor nu se ține seama de 
datele conținute în studii
le existente. La aceasta se 
adaugă și insuficienta cu
noaștere a proprietăților 
hidrofizice 
ceea ce nu poate 
tribui la o alegere judi
cioasă a terenului pentru 
diferitele culturi agricole.

Pentru mărirea recolte
lor este necesară genera- 

a 
în 
u—

alte 
în 
Și

cartofi este diminuată, 
toamna anului trecut 
început unele lucrări 
drenaj în raioanele

ale solurilor, 
con-

Ma- 
vor- 
gol. 
sec-

O nouă „prezență" pe Dunăre 
a produselor Șantierului naval de 
la Brăila a fost consemnată re
cent cu ocazia lansării celui de-al 
4-lea șlep de 1700 tone. Pentru 
a reduce volumul lucrărilor, după 
lansare, cînd operațiile sînt mal 
greoaie și consumul de manope
ră mai ridicat, constructorii brăi- 
leni au montat cea mai mare 
parte a instalațiilor navei în 
timp ce aceasta se afla pe cală, 
realizînd, pînă la această etapă, 
o scurtare a termenului de con
strucție cu 10 zile. în prezent se 
lucrează la construcția primului 
complex fluvial cu două corpuri, 
a remorcherului de radă, a șalu
pei de salvare pentru intervenții 
pe mare și altor obiective.

(Agerpresj

Unităților agricole
tractoare cu
performanțe ridicate

Un nou lot de tractoare uni
versale a fost expediat de uzi
nele brașovene unităților agricole 
socialiste din regiunile București 
și Dobrogea. Ele vor sosi pe a- 
dresa beneficiarilor cu un com
plex de modificări constructive 
care le ridică performanțele, asi- 
gurînd totodată condiții mai bune 
de lucru tractoriștilor. Astfel, la 
propunerea unităților agricole, a 
fost mărit diametrul 
fața tractorului, încît 
fi folosit la lucrările 
accidentate chiar și 
climatice grele. Probele făcute au 
confirmat utilitatea acestei mo
dificări. De asemenea, 
tat instalația electrică 
tățile circulației pe 
publice.

rotilor din 
el să poată 
pe terenuri 
în condiții

lizarea în producție 
soiurilor valoroase, 
regiune s-au obținut 
nele rezultate în această 
privință, dar ele nu sînt 
pe măsura nevoilor și a 
posibilităților. Intre altele 
și din cauză că preocupa
rea pentru înființarea lo
turilor semincere este in
suficientă. Acordînd mal 
multă atenție acestor lo
turi trebuie luate măsuri 
ca, pe suprafețele respec
tive, să se execute între
gul complex de măsuri a- 
grotehnice.

în prezent, în unitățile 
agricole din regiune s-a 
trecut la efectuarea lucră
rilor de întreținere a car
tofilor. Prașila întîi s-a 
aplicat pe 25 la sută din 
suprafață. Ținînd seama 
de importanța deosebită 
a acestei lucrări pentru 
recoltă este necesar ca 
ea să fie urgentată în 
toate unitățile agricole. 
Pe suprafețele plantate 
mai tîrziu se recomandă 
grăpatul pentru a crea 
condiții bune de răsărire 
plantelor. Se cere ca, în 
raioanele mari producă
toare, consiliile agricole 
și uniunile cooperatiste 
să sprijine 
tivele agricole în exe
cutarea la timp a lucrări
lor de îngrijire a culturi
lor. în același timp, ținîn- 
du-se seama de neajunsu
rile de pînă acum, să se 
Ia din timp măsuri pentru 
a asigura toate condițiile 
— sămînță, teren potrivit 
și bine pregătit — pentru 
recolta anilor viitori.

s-a adap- 
la necesi- 
drumurile

(Agerpres)

CONSFĂTUIRE PE TEMA

Dr. ing.
Teodor MOSCALU

coopera-

Viorel SOARE 
director în M.I.C.M.

cesarul de metal pentru un 
trimestru, indiferent de 
repartiție.

N. OLTEANU
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Uzina de mașini electrice-București. Linia de prelucrare a axelor din secția 
strungărie

După publicarea arti
colului cu titlul alăturat, 
o serie de specialiști 
din economie au ținut 
să-și exprime și ei punc
tul de vedere în legătură 
cu perfecționarea conti
nuă a procesului de 
„pompare" a metalului 
pe arterele economiei 
naționale.

Delegați inutili
Articolul a atins, 

mare, problemele care 
că mai provoacă unele 
greutăți în circuitul meta
lului. în completarea lui, 
aș vrea să relatez și eu 
unele aspecte cu care ne 
întîlnim zilnic în activita
tea Combinatului siderur
gic Reșița. La noi se elabo
rează o mare diversitate 
de calități de oțeluri. De 
aceea, programul de tur
nare trebuie cunoscut cu 
cel puțin o lună înainte, 
în cursul lunii pot inter
veni unele schimbări de 
sortimente. Cînd aceste 
schimbări nu devin o re
gulă și cînd nu se re
feră la formate de lingouri 
care necesită aproviziona
rea cu alte garnituri de 
turnare sau cu feroaliaje, 
atunci se poate lucra totuși 
ritmic și fără a influența 
negativ productivitatea 
cuptoarelor. Bine ar fi da
că noi am fi obligați să 
realizăm peste programul 
de turnare stabilit dinainte 
numai comenzi absolut ur
gente. Aceeași situație se 
întîlnește și la secțiile de 
laminoare, unde se întoc
mesc, de asemenea, pro
grame lunare și chiar tri
mestriale, pe linii. Aceste 
programe nu sînt realizate

în 
în-

CUM ESTE „POMPAT 
METALUL DE LA HUNEDOARA 

PE ARTERELE ECONOMIEI NAȚIONALE

următoarele 
nerespectarea 

legale în vi- 
obligă pe be- 
facă comenzi-

exemplu : în- 
„Elastic“-Si- 

de construcții 
— baza Con- 

București,

lntegral din 
motive: 1)
prevederilor 
goare, care 
neficiari să
le cu 45 de zile înainte 
de începerea trimestrului; 
2) urgentările făcute de 
beneficiari (de cele mai 
multe ori prin minister) 
pentru a se devansa ter
menele contractuale ; 3) a- 
provizionarea neritmică cu 
semifabricate ; 4) renunța
rea la contractele înche
iate, ca de 
treprinderea 
biu, Trustul 
hidrotehnice
stanța, I.R.V.A.
Uzina de reparații Brașov 
și altele. O frînă în activi
tatea depozitelor și chiar a 
oțelăriei și laminoarelor o 
constituie neasigurarea de 
către C.F.R. a unor tipuri 
de vagoane adecvate. Lin
gourile de oțel nu pot fi 
expediate ritmic din lipsa 
vagoanelor de mare tonaj. 
Aceste cauze au dus Ia si
tuația de a avea în uzină 
stocuri permanente de pro
duse laminate de calitate 
corespunzătoare, și pe co
menzi, în cantitate de 
7 000—10 000 tone.

Vreau să mă refer și la 
o altă chestiune, aceea a 
delegațllor trimiși de bene-

De

ficiari. De la bun început 
noi considerăm că depla
sarea acestora este inutilă. 
Programele de laminare 
nu se pot schimba la cere
rea lor. Delegații, după

mine, au rolul de informa
tori ai întreprinderii res
pective. Informarea, însă, 
poate fi cerută mai prompt 
prin telefon, de la servi
ciul nostru de desfacere.

Ing. Ion POTOCEANU 
director general 
al Combinatului 
siderurgic Reșija

Baze specializate 
de metal

Este bine cunoscut că o 
dată încheiate, contractele 
devin obligații pentru 
părțile semnatare. Ca prin
cipali beneficiari al side
rurgiei, noi cerem de la

La Centrul școlar agricol de la 
Trifești-Roman a avut loc o con
sfătuire organizată de Consiliul 
Superior al Agriculturii avînd ca 
temă activitatea de propagandă 
agricolă, desfășurată de consiliile 
agricole prin intermediul tipări
turilor. La consfătuire au parti
cipat șefii serviciilor de învăță- 
mînt și propagandă de la consi
liile agricole regionale, reprezen
tanți ai Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Produc
ție, ai Centralei editurilor din 
cadrul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Cu acest prilej au fost dezbă
tute probleme legate de conținu
tul și aspectul grafic al tipăritu
rilor destinate propagandei agri
cole, precum și măsurile ce tre
buie luate pentru intensificarea 
folosirii acestor mijloace în ve
derea unei mai largi popularizări 
a experienței înaintate a coope
rativelor agricole.

unitățile acestui sector o- 
norarea promptă a contrac
telor. Orice restanță față 
de termenele contrac
tuale provoacă, apoi, greu
tăți uzinelor constructoare 
de mașini în îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor lor de 
plan. Totuși, la 1 martie 
a.c. întreprinderile din di
recția noastră generală încă 
aveau de primit de la uzi
nele siderurgice peste 2 000 
tone. Adevărat este că și 
întreprinderile noastre pri
cinuiesc necazuri siderur
giei, prin aceea că uneori, 
nejustificat, ele modifică 
sau cer anularea repar
tițiilor de metal. Așa 
au procedat „Elastic“-Si- 
biu, „Tractorul“-Brașov șl 
alte întreprinderi, situații 
pe care noi le dezaprobăm. 
Se întîmplă însă ca side
rurgia să nu ne asigure la 
timp sortimentele cerute. 
Atunci, uzinele constructoa
re de mașini sînt tentate 
să-și creeze (cînd pot) 
stocuri supranormative. 
Multe neînțelegeri, arbitra
je, s-ar evita complet dacă 
s-ar crea baze de materia
le, specializate, cu o variată 
gamă de sortimente lami
nate și de la care între
prinderile noastre să se 
poată aproviziona cu ne-

Remediu la
o „colaborare** 
prost înțeleasă

Repartițiile de metal 
nici n-au ajuns la Hune
doara, Reșița, Oțelul Roșu, 
Brăila și iată că o serie de > 
beneficiari încep să ne 
„bombardeze" cu cereri de 
modificări. De exemplu: 
la 1 martie s-a terminat 
emiterea repartițiilor de 
laminate pentru trimestrul 
II, ca la 1 aprilie să și pri
mim cereri de modificări, 
sau anulări de specificații 
și repartiții. Așa au proce
dat uzinele „Steaua Roșie" 
și „Semănătoarea" din 
București, „7 Noiembrie" 
Craiova, „Tehnometal" Ti
mișoara, U. M. Bocșa.

O asemenea „colaborare" 
între furnizorii de metal 
și beneficiari nu mai poate 
dăinui. Care ar fi reme
diul ? Eficient și totodată 
simplu: să se aplice amenzi 
acelor beneficiari care u- 
zează des de „obiceiurile" 
lor nesănătoase pentru 
economie. Amenzile să se 
plătească, dar nu de către 
întreprinderi, ci nominal, de 
către aceia care nu respec
tă metodologia de planifi
care a metalului.

Ing. Valerie ANGHEL 
șef de serviciu în M.I.M



PAGINA 4 SClNTEIA

Țărancă

tule una din problemele fundamen
tale ale artei. In toate epocile, ma
rii creatori mărturiseau preocupa
rea pentru continuarea unei tradi
ții, înțeleasă dintr-o perspectivă 
personală. întotdeauna, însă, imi
tația a fost respinsă cu hotărîre, 
cuvintele lui Van Gogh, unul dintre 
cei mai autentici novatori ai artei, 
sunînd limpede în această privin
ță : „pastișa artistică e o trădare 
față de tine însuți".

Recunoști izvoarele stilistice în 
multe lucrări din expoziție. Dar, 
în unele cazuri, ele sînt filtrate de 
o sensibilitate proprie, răspund u- 
nei necesități interioare de expri
mare. Vincențiu Grigorescu și Harry 
Guttman, de pildă, reprezintă în 
expoziție două orientări artistice 
complet diferite ; ceea ce îi unește, 
însă, e luciditatea cu care e reflec
tată poziția 
în fața lumii.

Dar mi se 
nala destule
ale înfăptuirilor artei 
se dovedesc incapabile 
consistență gîndurilor proprii u- 
nor oameni ai acestei epoci șl ai 
acestor locuri. Iată unele înșiruiri 
de roți și de curele de transmisie 
care nu comunică între ele, iată 
universuri absurde, dureroase, ie
șind la suprafață prin cețurile tul
buri ale unor viziuni de coșmar ; 
artiști care nu au încă destulă for-

omului contemporan

pare că se pot sem- 
cazuri în care ecouri 

moderne 
să deaION PACEA

o atitudine din ce in ce mai izo
lată. Intîlnim însă lucrări insufi
cient finisate, fără grija cuvenită 
pentru ținuta artistică definitivă.

Arta modernă oferă soluții multi
ple pentru exprimarea unui univers 
sufletesc bogat. Viața interioa-

vem o tradiție veche 
a gravurii și a dese
nului, artiștii noștri au 
meditat adesea la po
sibilitățile de comuni
care, la forța de con
vingere pe caro le

are limbajul lapidar al liniei. 
Universul lăuntric, reacțiile în 
fața lumii înconjurătoare au fost 
traduse în imagini de o au
tentică expresivitate, cîștigurile 
artei universale au fost asimilate 
creator de graficienii români. Eve
nimentele ultimului veac și jumă
tate din istoria țării noastre au 
fost patetic comentate în desene și 
caricaturi, iar presa progresistă a 
publicat în permanență mărturii 
grafice ale unor conștiințe lucide 
și curajoase. Epoca socialismului 
a fost glorificată, în adevărate po
eme de adîncă vibrație lirică și 
orice album antologic demonstrea
ză forța cu care grafica noastră 
își afirmă idealurile înaintate.

Acestea sînt gîndurile caro îți 
vin în minte cînd privești lucrările 
expoziției de grafică din acest an. 
Și încerci un sentiment de satisfac
ție observînd cît de viguroasă e 
expresia contemporaneității în ope
rele cele mai izbutite. Expoziția 
consemnează căutările artiștilor 
din toate generațiile pentru defini
rea propriei personalități. Modali
tățile de exprimare sînt numeroase; 
arta graficii noastre tinde tot mai 
evident spre un limbaj metaforic, 
spre o concentrare a viziunii. O 
aspirație elocventă spre folosirea 
stilului tradițional al graficii popu
lare, interpretată în imagini cu un 
autentic caracter contemporan, de
monstrează largile posibilități po
etice pe care le oferă tehnica ve
chilor xilografi, adecvat preluată. 
Candoarea din xilogravura lui D. 
Strîmbu, a Arghirei Alexandru Că- 
linescu din Făurar, sau a lui Vin- 
tilă Făcăianu mărturisesc o înțele
gere creatoare a tradițiilor artei ro
mânești. Vasile Baboie, cu o vizi
une mai limpede decît altădată, 
recompune același univers sufle
tesc al meșterilor populari, capabil 
să exprime aspecte ale contempo
raneității. Octav Grigorescu se do
vedește în continuare un artist 
sensibil, imaginile sale se parcurg 
pe îndelete pentru a-și dezvălui 
sensurile ; deși, uneori, imaginea 
tinde să devină criptică, mal puțin 
elocventă decît odinioară. Dar fo
losirea artei populare ca sursă de 
inspirație nu e suficientă pentru a 
asigura autenticitatea expresiei și, 
uneori, ea rămîne la nivelul unei 
înțelegeri anecdotice, fără elan, 
ca în Basmul Irinei Borovski.

Marcel Chirnoagă, continuînd 
tendințe prezente în ultima sa ex
poziție, se îndreaptă tot mai evi
dent spre o simbolistică monumen
tală, tălmăcită cu vigoare (alte
ori cu tragism, ca în Bocet), deși 
uneori prea contorsionat, pe cînd 
Vasile Celmare cîștigă în simpli
tate, tratarea sumară a volu
melor înscriindu-se lapidar într-o 
viziune personală. Simplitatea a- 
ceasta e prezentă și în creația 
unei artiste cu frumoase împliniri 
pe care le-am admirat în alți ani, 
Cornelia Daneț, dar în unele lu
crări de acum ea pare afectată.

Un aspect semnificativ mi se 
pare acela al participării pictorilor 
la creația de grafică, în continua
rea unei tradiții mai vechi a plas
ticii universale și românești. Tra
tate cu efectivă picturalitate, ima
ginile lui Ion Pacea, de pildă, (u- 
nele reluînd cu mijloacele albului 
și negrului compoziții tratate cînd- 
va în culoare) demonstrează cît 
de riguros sînt desenate tablourile 
lui, a căror impresie de putere as
pră se păstrează și în lucrarea de 
grafică. O poezie de autentică vi
brație a priveliștilor șl a omului se 
face simțită în multe lucrări. In
terpretarea aceasta lirică din pei
sajele de o intensă căldură ale lui 
Viorel Mărgineanu și din unele ale 
Simonei Vasiliu se alătură aceleia 
mai aspre a lui Silviu Băiaș, a lui 
Constantin Baclu, cu o linie mai la
pidară decît de obicei, sau a San
dei Nițescu.

Lucrările lui Ion State sînt reali
zate cu un viguros spirit polemic, 
arta lui comunică un mesaj tot mai 
clar; se poate consemna și evolu
ția lui Paul Erdăs spre o expresie 
mal concentrată ; totuși unele din 
ilustrațiile sale la versurile lui 
Blaga (Nu crede vîntului, de pil
dă) păstrează încă accente de 
grație cam dulceagă. Naturalismul 
devine (și faptul merită consemnat)

Puncte de vedere

STILURILOR

ră complexă a omului con
temporan, străbătută de întrebări 
majore își poate găsi tălmăcirea în 
stiluri metaforice, încărcate de o 
poezie gravă. Asimilarea persona
lă a acestor stiluri diverse constl-

fă să se elibereze de influențele 
unor întemeietori ai școlilor mo
deme și le rămîm debitori, în 
dauna propriei personalități. Unii 
dintre ei sînt foarte tineri și pro
cesul de cristalizare va mai dura,

ștlm foarte bine acest lucru. Alții 
au dobîndit un rafinament cert al 
liniei, valorile plastice, privite se
parat, au o vibrație subtilă ; dar ei 
evocă lumi dezagregate și irațio
nale, în care imaginea umană e 
sfîșietor deformată. In lucrările lui 
Tiberiu Nicorescu întîlnim o ase
menea viziune tulbure, fără puncte 
ferme pe care să se sprijine un 
sentiment mai robust, propriu omu
lui vremii noastre.

Grafica este, prin definiție, o 
artă a comunicării. Ea nu poposeș
te decît de cîteva ori pe an în 
schițe de expoziție. Locul ei obiș
nuit e în cartea ilustrată, tipărită 
în zeci de mii de exemplare, în 
paginile revistelor, pe străzile colo
rate de afișe. Și cei mai mulți artiști 
din prezenta anuală dovedesc că au 
înțeles această caracteristică a 
lucrărilor lor. Ilustrații adecvate, 
cum sînt acele spirituale desene 
ale lui Benedict Gănescu la „Co
media erorilor' sau ale lui Petre 
Vulcănescu Ia poeziile bacoviene, 
o demonstrează convingător. Alte
ori, însă, o insuficientă cunoaște
re a temei apare cu evidență. Ilus
trări ale literaturii modeme, ale 
versurilor lui Saint-John Perse, sau 
ale lui „Ulysses' de Joyce, devin 
jocuri arbitrare, neesențiale, în lu
crările semnate respectiv de Paul 
Neagu șl Virgil Ghinea.

Chiar șl unii maeștri recunoscuți 
ai graficii utilizează procedee ar
bitrare, imaginile lor pierzîndu-și 
consistența și forța de sugestie. 
Nu recunoaștem în Meditație sau 
In Ecoul mării ale lui V. Dobrlan 
căldura lirică caracteristică artis
tului. Sau universul straniu, 
nebulos, al Corinei Beiu-Anghelu- 
ță, nu ne amintește de asprimea 
expresivă din lucrările trecute ale 
graficienel.

Fenomenul acesta în care nu 
mai descifrăm reacțiile artistului 
animat de idealuri realiste poate 
fi caracteristic pentru o perioadă 
de tranziție, de căutări febrile ale 
unei expresii noi, elocvente. Poate. 
Cu o condiție, ca aceste căutări 
să nu fie confundate cu înseși re
zultatele la care ele trebuie să 
ducă. Este firesc ca arta graficii — 
atît de strtns legată prin însăși na
tura ei de publicistică, de viață — 
să nu ancoreze în experiențe reci, 
sterile, să tindă a cuprinde cît mai 
viu realitatea, în imagini emoțio
nante.

Dan GRIGORESCU

CE VOM CITI?

Sub tipar în Editura 
pentru literatură 

universală
De curlnd Editura pentru literatură universală 

a Împlinit cinci ani de activitate, răstimp In care 
a publicat aproape treisprezece milioane de 
exemplare din operele celor mai de seamă scrii
tori clasici șl contemporani al lumii. Pentru a 
informa cititorii despre lucrările ce vor apare in 
cursul acestui an, ne-am adresat tovarășului 
Constantin Măciucă, directorul editurii.

CINE

„Incident la Vichy", de Arthur Miller, pe scena Teatrului Mic

Cînd în urmă ou zece ani 
primele cinecluburi făceau 
pașii începutului, mulți ve
deau doar caracterul ex
cepțional, rezultatele a- 
proape miraculoase ce le 
obțineau o mînă de entu
ziaști. Filmele realizate, 
permanentele acțiuni 
cultură cinematografică 
au antrenat sute și mii 
„prieteni ai filmului', 
fine, extinderea ariei cine
amatorismului în noi loca
lități și regiuni, în școli, clu
buri, case de cultură, cămi
ne culturale și facultăți— a- 
cesta este bilanțul unei ac
tivități care și-a dovedit 
activ importanța și viabili
tatea.

„Sâ scriem pe peliculă cu 
lumină și culoare despre 
viața de azi a țării e sar
cina noastră, a cineaștilor 
amatori", spunea un parti
cipant la recenta consfătui
re a cinecluburilor din Ba
nat. „Scrisul" acesta s-au 
străduit să-1 învețe și-I 
practică tot mai mulți ci
neamatori din țara noastră. 
Și tot mai bine. Filmele lor 
dovedesc nu numai varie
tatea posibilităților și căilor 
cineamatorismului (film tu
ristic, de protecția muncii, 
științific, satiric, reporta), 
portret, film experimental), 
stăpînirea tot mai sigură a 
„scrisului" cinematografic 
(apar mișcări complicate 
de aparat, montajul capătă 
ritm și fantezie, calitatea 
prelucrării peliculei — chiar 
și color — este uneori re
marcabilă). Se impune azi 
ca o evidență înțelegerea 
rațiunii superioare a exis
tenței cineamatorismului la 
noi, utilitatea socială, străi
nă jocului gratuit cu peli
cula și aparatul de filmat.

Fără îndoială că pentru 
a face un film sînt necesa
re condiții materiale dife
rite de cele pe care le so
licită amatorismul în muzi
că sau teatru. Sprijinul pri
mit de unele cinecluburi 
din partea sindicatelor și 
asociațiilor studențești, du
blat de inventivitatea teh
nică a cineaștilor amatori, 
a creat o oarecare bază 
materială creației cinea
matoare. Totuși, „dificul
tăți tehnico-materiale exis
tă încă pentru majoritatea 
cinecluburilor" — ne spune 
Ștefan Kovacs, șeful servi
ciului aprovizionare la uzi-

— în prezent am ajuns 
să publicăm în medie 
treisprezece titluri lunar. 
Nu există săptămînă în 
care editura noastră să 
nu îmbogățească vitri
nele librăriilor cu lucrări 
din literatura universală. 
Zilele acestea au apărut 
în colecția „Meridiane" 
culegerea de nuvele „Mai
muțele din San Telmo" a 
prozatorului Lisandro 
Chavez Alfaro din Nica
ragua, romanul „Situa
ția", al scriitorului cuba
nez Lisandro Otero — 
frescă a societății dinain
tea și din timpul dicta
turii lui Batista, și volu
mul „Nuvele" de A. P. 
Cehov.

I — Ce se pregătește 
pentru săptăminile ur
mătoare ?

— Numeroase lucrări
de largă circulație în li
teratura mondială, din
tre care citez : volumul 
III din Opere alese de 
Șalom Alehem, cule
gerea „Nuvele austriacă 
în secolul al XIX-lea“ ; 
volumul de nuvele „Șalul 
negru" de L. Pirandello ; 
romanul Doamnei de la 
Fayette „Principesa de 
Clâves" și, în sfîrșit, ro
manul „Nepoții" de scrii
torul german W. Bredel

CLUBUL
verificare a condițiilor teh
nice în care acestea sînt 
prezentate (nu putem lăsa 
ca valorile de cultură, une
ori unicate, ce ne sînt date 
în păstrare, să fie distruse), 
cît și clarificarea organiza
torică menită să împiedice 
apariția unor cinecluburi- 
fantomă. Arhiva a sprijinit 
întotdeauna cinecluburile. 
Numai anul trecut, peste

hlvâ. Noi putem și aîntem 
datori să controlăm condi
țiile tehnice de proiecție și 
respectarea criteriilor non- 
comercialitățil in cineclu- 
buri, dar nu e calitatea 
noastră să stabilim statutul 
de cineclub, pe care azi 
nici o normă legală nu-1 
definește*.

„Copilul nimănui"

de la experiment
la existența cotidiană
nele „Oțelul roșu', vechi și 
pasionat cineamator. „A 
improviza chiar și inventiv 
tancuri de developare, 
mese de montaj și sisteme 
de redare sincronă, cînd 
aparate de nivel tehnic 
modern și ieftine pot fi fa
bricate la noi fără di
ficultăți, e anacronic*. 
„Tot așa exhibițiile pe 
care sîntem obligați să 
le facem lucrînd pe pelicu
lă adeseori expirată de ani 
și ani (atunci cînd o gă
sim) — adaugă economistul 
Sandu Dragoș, din Timi
șoara — nu sînt de natură 
să favorizeze dezvoltarea 
firească a cineamatorismu
lui. Un magazin central 
care să permită cineclubu
rilor să cumpere pelicule și 
utilaj — dar nu proiectul 
unui asemenea magazin, 
preconizat de mult de 
A.C.I.N., ci existența lui rea
lă 1 — este de stringentă 
actualitate'... Metode pen
tru dinamizarea cineamato
rismului există încă destule 
și nu îndeajuns folosite. 
Participanții la anchetă 
ne-au mai semnalat :

— Importanța colaborării 
cu televiziunea, care, acor- 
dînd cinecluburilor asisten
ța tehnică, poate avea în 
acestea zeci de posturi de 
corespondenți voluntari, o- 
perative și competente (E- 
mll Mafelaș, tehnician — 
„Oțelul roșu').

— Colaborarea necesară 
între cinecluburile studen
țești, laboratoarele de cine- 
ficare, catedrele fotoclne și 
cercetarea ce se execută cu 
ajutorul filmului în cadrul 
anumitor catedre de spe
cialitate pentru mai rațio
nala folosire a aparatajului 
existent în dotarea unități
lor lnvățămîntului superior 
(asistent universitar lacov 
Cornea — Timișoara ; asis
tent universitar Nicolae An- 
ghellde — București).

Utilitatea organizării unor 
confruntări naționale și re
gionale, necesitatea de ma
re actualitate a clarificării

organizatorice a situației 
cineamatorismului (să nu 
uităm că și in afara cine- 
cluburilor există numeroși 
cineamatori pasionați, a 
căror creație se cere, de a- 
semenea, pusă pe baze or
ganizatorice serioase) nu 
mai trebuie demonstrate.

în cultura 
cinematografică... 
pauză

Principala activitate de 
cultură cinematografică a 
cinecluburilor este cea di
rect legată de film. „La oi- 
neclubul „Oțelul roșu' — ne 
spune ing. Nicolae Negru- 
țlu — prezentările bilunare 
de filme precedate de con
ferințe bine pregătite, acce
sibile, întîlnirile cu crea
torii, discuțiile organizate 

. în cineclub, credem că au 
avut un rol deosebit în a- 
propierea de adevărata în
țelegere a valorilor artei ci
nematografice". Asemenea 
acțiuni au fost organizate 
de către majoritatea cine
cluburilor din țară în de
cursul anilor trecuți.

„O dată cu trecerea cine
matografelor sindicale în 
rețeaua de stat, adică la 
începutul anului 1966, acti
vitatea de cultură cinema
tografică serioasă și utilă, 
desfășurată de cineclubu
rile din regiunea noastră, 
aproape că a încetat — 
spune dr. Sergiu Levin, 
membru în Comitetul pen
tru Cultură și Artă al re
giunii Banat. — Arhiva Na
țională nu mai furnizează 
filme cinecluburilor, cerînd 
acestora să prezinte autori
zații de funcționare pe care, 
în fapt, cu toate demersu
rile noastre, Direcția rețelei 
cinematografice nu ni le 
eliberează".

„Oprirea temporară a tri
miterii de filme către cine
cluburi — ne spune tov. 
Dumitru Fernoagă, directo
rul Arhivei Naționale de fil
me — a avut ta vedere o

600 de filme au fost puse la 
dispoziția lor. Dar pentru a 
putea ridica acțiunea de 
cultură cinematografică pe 
o treaptă superioară și a 
pune relațiile cinecluburi- 
Arhivă pe o bază normală, 
condiția principală rămîne 
clarificarea organizatorică 
a situației cinecluburilor*.

„Tergiversarea interveni
tă în rezolvarea acestei si
tuații — adaugă tov. An
drei Ovldlu, director în 
D.R.C.D.F. — ne-a pus în 
imposibilitatea de a elibe
ra operativ, așa cum am fi 
dorit-o, autorizațiile prin 
care cinecluburile pot folosi 
filme de la noi și de la Ar

După cum rezultă din 
cele arătate mai sus, ela
borarea unui regulament 
de funcționare a cineclu
burilor constituie însăși 
condiția lor de existență. 
Acest regulament trebuie să 
fie, evident, rodul colabo
rării tuturor celor răspunză
tori șl interesați în dezvol
tarea cinecluburilor — sin
dicate, U.T.C., asociații stu
dențești, așezăminte cultu
rale, D.R.C.D.F., A.C.I.N., Ar
hivă. „Copilul nimănui* 
(sau poate „copilul cu prea 
multe moașe*) are nevoie 
de un act de naștere și de 
norme de conduită.

O asemenea reglementa
re ar clarifica deplin condi
țiile existenței unui cine
club, responsabilitățile In 
îndrumarea lui, problemele 
bazei sale materiale, rela
țiile cu Arhiva și 
nele difuzării, cît 
ciparea mișcării 
cineamatoare la
fernațională în care are de 
spus un cuvînt propriu, ori
ginal.

cu orga- 
și parti- 
noastre 

viața in-

B. T. RÎPEANU

— încheierea trilogiei 
„Rude și cunoscuți", din 
care au apărut pînă acum 
volumele „Părinții" și 
,Fiii“.

— Și, In continuare, 
pentru lunile urmă
toare ?

— Iubitorii de litera
tură vor putea face cu
noștință cu un șir de lu
crări contemporane dis
tinse cu diferite premii. 
Astfel, va apărea în cu- 
rînd volumul de nuvele 
și schițe al scriitorului 
iugoslav Ivo Andric, lau
reat al Premiului Nobel, 
reunite sub titlul „Poves
tea cu elefantul viziru
lui". Vor urma : culege
rea de povestiri „îi spu
neau patruzeci și cinci" 
a tînărului scriitor argen- 
tinean O. Getino, carte 
distinsă cu premiul I la 
concursul literar latino- 
american pe anul 1964 ; 
„Mașina mondială" de P. 
Volponi, roman distins 
cu Premiul Strega pe 
1965 ; romanul în patru 
volume „Nopți și zile" al 
scriitoarei poloneze Ma
ria Dombrowska, distins 
cu Premiul Național pen
tru Literatură.

Din literatura veacului 
nostru vor mal apărea și 
alte lucrări de răsunet: 
„Doctor Faustus" de Th. 
Mann, „Sărbătoare de 
neuitat", lucrare postumă 
a lui Ernest Heming
way ; 
vestiri 
scriitorilor englezi Aldous 
Huxley și James 
intitulate „Surîsul 
condei" și „Oameni 
Dublin". O amplă 
tologie va reuni cîțiva 
dintre cei 
cuți dramaturgi 
ricani contemporani (Eu
gene O’Neill, Tennessee 
Williams, Arthur Miller, 
Thornton Wilder etc.).

— Cum se lărgește 
profilul cărților ce a- 
par în editură, sub 
aspectul satisfacerii 
unor largi categorii de 
cititori ?

— Profilul planului e- 
ditorial este larg conce
put, atît pentru a satis
face variate gusturi și 
cerințe, cît și pentru aco
perirea unor lacune. 
Astfel, tot în cursul a- 
cestui an vor apărea: 
epopeea sumeriană „Ghil- 
gameș", „Gargantua și 
Pantagruel" de Rabelais
— prima versiune inte
grală în limba română — 
sau romanul de aventuri 
„Zece negri mititei" de 
Agata Christie. De 
semenea, avem în curs de 
dezvoltare un sector re
lativ nou, de critică și is
torie literară, care ne va 
oferi în curînd „Postu
mele" regretatului Tudor 
Vianu, volumul lui Pierre 
Daix „Șapte secole de ro
man", cunoscuta lucrare 
„Mimesis" de Auerbach, 
„Pagini alese" din opera 
lui A. Thibaudet, studiul 
lui Paul van Tieghem 
„Literatura comparată", 
monografii, precum și 
alte cărți semnate de e- 
minenți critici și istorici 
literari din țară și din 
străinătate.

Interviu realizat de 
Al. PLAIEȘU

culegerile de po- 
și schite ale

Joyce, 
Gio- 

din 
an-

mal cunos- 
ame-

a-

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu
— orele 20) : Concert simfonic. Dirijor : MIR
CEA BASARAB. Solist : WILHELM KEMPFF, 
(In Sala mică a Palatului — orele 10,30) : 
CONCERT EDUCATIV, (la Parcul Herăstrău
— orele 20) : Concert orchestra BARBU LĂU- 
TARU.
• Teatrul de Operă și Balet : SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — 11, CARMEN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL 
DIN LUNĂ - 10,30, LYSISTRATA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : VEDERE DE PE POD — 10, INȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — 15, REGELE MOARE — 19,30, 
(sala Studio) : iNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 
10 , 15, NUNTA INSINGERATĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA
— 10,30, FIZICIENII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CEZAR ȘI 
CLEOPATRA — 10, CLIPE DE VIAȚĂ — 15, 
JURNALUL UNUI NEBUN — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL 
EIFFEL — 10 i 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) t 
SONET PENTRU O PĂPUȘA — 10,30, CO- 
LOMBE — 16, HIPNOZA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea' : RĂDĂCINI
— 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 2CT.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala 
Savoy) : PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20, 
(parcul de vară „23 August) : NEGRU PE ALB 
— 20.

B CINEMA |
• HAIDUCII — cinemascop : Patria s-a 10»
12.15, 14,30, 16,45, 19, 21,15, București —
9.15, 11,30, 13,45; 16,30, 18,45, 21, Flamura —
9.15, 11,30, 13,45, 16, 18,15, 20,30, Grădina 
„Progresul" — 20 (la toate completarea 1 Mal 
1966), Melodia (completare (Orizont științific 
nr. 2) - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30, 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinema
scop : Republica — 8,30, 10,30; 12,30, 14,30, 
16,45, 19, 21,15, Stadionul Dinamo — 20, Ex
poziția (Piața Sctnteii) — 20.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE 1 Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 21, Ca
pitol — 9,45; 12,30, 15,15, 18; 20,45 , la gră
dină — 20, Feroviar — 9, 11,45; 14,30, 17,15, 
20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45, 18,30; 21,15, 
Grădina „Doina" — 20 (la toate completarea 
Orizont științific nr. 2), Arenele Libertății — 
20, Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• OPERAȚIUNEA „I‘ : Festival — 10, 12,45, 
15,30; 18,15; 21 ; la grădină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Victoria (com
pletare Snltă bănățeană) — 9,30, 11,45; 14,
16,15; 18,30; 20,45, Lira (completare Cartiere 
noi ta București) — 15,30; 18 , la grădină
— 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : 
Central — 9, 11.45, 14,30, 17,15, 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Union 
(completare Cu acul șl ața) — 15,30, 18, 21' 30, 
Cotroceni (completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 
10,30: 15,30: 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10— 
12,15 ta continuare, Cinemateca — 10.
• DARCLEE : Doina (comnletare Orașul care 
Iubește) — 15.30: 1R; 20,30.
• VERIFICAȚI-VĂ CEASUL I — KATIUȘA — 
DOUĂ SĂPTĂMlNI IN YEMEN — ClND IAR
NA TRIUMFA — VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
41 : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• NU PLINGE, PETER I — cinemascop: înfră
țirea Intre popoare (completare Orizont știin
țific nr. 1) - 11.30; 14.30; 16,30: 18,30: 20.30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop: Da
cia (completare Rășinari) — 9,30—14 ta conti
nuare ; 16.15, 18,30, 21.
• AVENTURA : Grivița — 9, 12; 15, 18; 21, 
Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30 , la gră
dină — 19.45.
• PARCAREA INTERZISĂ : Gloria (comple
tare Secretul trecutului) — 11,45; 14, 16,15, 
18,30, 20,45.
• DESENE SECRETE: Vitan (completare Lipsa 
de apă) — 16, 18.
• DEPĂȘIREA : Munca (completare Șl acum 
putină gimnastică) — 13,30; 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele
serii : Aurora — 9,30, 13, 16,30; 19,45 , la
grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop : Arta (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 10, 12,30i 
15, 17,30, 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Moșilor (com
pletare Tîrgurl șl iarmaroace) — 15,30; 18 , la 
grădină — 20,30.
• ANI CLOCOTITORI : Rahova (comr atare 
Politețe) — 10,30, 15,30, 18 , la grădtfH —
20.15.

• La 8,30 începe programul de dimineață V 
cu o scurtă informare despre starea vremii și 
rețeta gospodinei • 9,00 — Telerebus școlar: 
Oameni iluștri — T. Edison, Louis Pasteur, Vic
tor Babeș, Victor Hugo, Giuseppe Verdi, M. 
Eminescu. Participă elevi ai liceelor ,,Mihai 
Eminescu' și „Al. I. Cuza" , la Grădina zoo
logică • 10,30 — Emisiunea pentru sate •
15,00 — „STUDIOUL A". In jurul orei 17,00
— Transmisia meciului de fotbal dintre echi
pele Steaua — Petrolul de pe stadionul „23 Au
gust" • 19,30 — Telejurnalul de seară • 19,40
— „Interpretul preferat" • 20,00 — Numere 
de circ pe peliculă ; Desene animate 9 20,15
— Versuri de dragoste — Transmisie de pe La
cul Herăstrău 9 20,45 — film: „Fernand Gang
ster", premieră pe țară, producție a studiouri
lor franceze 9 22,15 — Muzică ușoară inter
pretată de Ppmpilia Stoian și Edgar Pdlacios 
(Ecuador) la trompetă • 22,45 — Telejurnalul 
de noapte e 22,55 — Telesport.

Mimii Teatrului „Pe balustradă" din Praga
De la primul „stu

diu* pe care ni l-a pre
zentat am putut re
marca expresivitatea o- 
mogenă, armonizarea 
califă|ilor individuale, 
tehnica perfectă ale an
samblului de pantomi
me praghez condus de 
Ladislav Fialka. Chiar 
și o miniatură de mal 
mică greutate, ca Ver
nisajul, face totuși de la 
început o bună impre
sie pentru precizia șl 
măsura fiecărui gest, 
abila desfășurare a 
grupului în spa|iu, re
lieful caricatural dat 
amănuntelor prin care 
sînt surprinse cu ușoa
ră ironie o atmosferă, 
cîfeva tipuri. Exagera
rea și complicarea co
mică a comportărilor 
cotidiene dau naștere 
unor „anecdote" vi
zuale : în Șah mat, un 
șahist, în timp ce joacă, 
flirtează și dansează cu 
sofia adversarului,
pierzînd, bineînțeles, în 
ambele... partide. U- 
morul Cariatidelor de

vine fantast, cele două 
femei de piatră învie șl 
glumesc cu tînărul ce-șl 
așteaptă iubita, tl com
pătimesc cînd e pără
sit și-l plîng cînd se 
sinucide. Nu ne scapă 
ironia vioaie adresată 
sentimentalismului și 
melodramei, presărată 
cu poante bufe, dese
ori sus(inufe printr-o i- 
lustrafie muzicală amu
zantă. Repetările în 
mișcarea personajelor 
ce-și petrec Viața stlnd 
In picioare, unde in
tervin doar schimbările 
de finută corporală a- 
duse de trecerea vre
mii, dau intensitate 
sarcastică anecdotei 
despre un bărbat bîr- 
fit pînă la moarte.

Lui Fialka îi place 
pantomima cu poantă 
umoristică, dilatată 
imaginativ : un om de
vine cloșcă și clocește 
un ou la subțioară (pri
lej de a împrumuta 
sărituri și fîlfîiri de pa
săre, de a sugera un 
spafiu animat de oră

tănii), un toreador se 
înduioșează pfnă la 
urmă de... taur. Un 
Concert mimat la di
ferite instrumente este 
un adevărat foc do 
artificii al gagurilor (nu 
străine de școala mari
lor comici ai filmului 
mut), uneori afît de ra
pide și de subfile încît 
abia pot fi urmărite. 
Poate greșim judecind 
după un singur spec
tacol, dar din cele vă
zute ni se pare că pan
tomima comică este 
mai adecvată trupei 
lui Fialka, oricum în 
sceasta ne-a plăcut în
deosebi. Lăsînd de o 
parte perfecțiunea exe
cuției, frumusețea core
grafică a unor compo- 
zifii de grup (să nu ui
tăm că Fialka și-a ini
tial teatrul cu dansa
tori, ca și el), Meta
morfozele poefico-me- 
ditative : Om șl scaun. 
Om și mașină. Mișcări 
șl sentimente, au fost 
mai mult niște schije,

insuficient do convin
gătoare. Vlafa copacu
lui n! s-a Impus însă 
prin imagini emoțio
nante, ca un poem 
pantomimic în care 
plastica modernă înso
țește o viziune fantas
tică de baladă popu
lară.

în întregul spectacol 
exactitatea și dezinvol
tura exercifiilor indi
viduale și de echipă 
ne-au demonstrat pe 
lîngă seriozitatea pre
gătirii și continuitatea 
exercițiului, existenta 
unei solide culturi pro
fesionale, mergînd de 
la mimii medievali (de 
care ne aminteau ex- 
ceientii prezentatori), 
comicii de circ, de ca
baret sau din filmul 
mut, pînă la Marcel 
Marceau (de la care 
sînt preluate cîteva 
„numere”). Virtuozita
tea actorilor cehi ne-au 
arătat-o și momentele 
Circului, unde pantomi
ma ne-a sugerat pînă

șl vacarmul, pașii co
municau sensibil ni
sipul din arenă sau e- 
lasticilatea sîrmei pa 
care evoluau acroba
ții, un mim a fost și că
lăreț și cal cu o ușu
rință memorabilă. Cro
matica și desenul cos
tumelor, fondul muzi- 
cal-sonor, lumina în 
fascicole ce decupează 
fragmente corporale — 
o mînă agitîndu-se, 
niște degete fremătînd 
ca niște antene sau 
deschizîndu-se ca un 
mugure — contribuie 
la complexitatea ex
presivă a spectacolului, 
îi întăresc intențiile co
mice sau creează ima
gini poetice. Teatrul 
„Pe balustradă" ne-a 
oferit posibilitatea să 
cunoaștem un valoros 
ansamblu de panfomi- 
mă care se străduiește 
cu succes să dea stră
lucire actuală une arte 
milenare.

Ion CAZABAN
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ACTUALITATEA IN REGIUNEA CLUJ

Primele
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Alimentarea 
a orașelor

orașele regiunii 
se fac în acest an

In
Cluj 
importante lucrări de a- 
limentare cu apă. La 
Cluj se află în lucru un 
rezervor cu o capacitate 
de 5 000 m c care va 
asigura necesarul cu 
apă pentru noul cartier 
Gheorghieni. Este pe 
terminate cea de-a doua 
conductă de aducțiune 
de la puțurile de cap
tare, în lungime de circa 
2 km, care va contri
bui la îmbunătățirea a- 
provizionării cu apă a o- 
rașului. Alte lucrări pen
tru lărgirea rețelei de 
alimentare cu apă a di
feritelor cartiere și străzi 
vor începe în curînd.

CU

La Bistrița, pe malul 
rîulețului de la margi
nea orașului, se con
struiesc dune de captare, 
de unde apa va fi diri
jată prin tuburi speciale 
de beton într-un puț co
lector. Tot aici se va 
construi o stație de pom
pare.

In orașele Dej și Aiud 
se vor da în folosință în 
acest an 4,5 km rețele 
de apă. Volumul total al 
cheltuielilor afectate în 
acest an orașelor regiu
nii Cluj pentru îmbună
tățirea alimentării cu 
apă se ridică la peste 10 
milioane lei.

șarje

de pîine

la Baciu- 
în faza fi- 
cu o capa- 
de tone în 
este acum

ultimele lucrări de mon
taj la linia prototip. Pe 
această linie au fost fa
bricate primele cantități 
de pîine pentru probă. 
In fotografie : complexul 
de morărit și panificație.

„Studia Universitatis Babeș-Bolyai''
Zilele acestea au ieșit 

de sub tipar primele 
serii pentru acest an ale 
revistei universității clu
jene („Studia Universi
tatis „Babeș-Bolyai") în 
specialitățile chimie, e- 
conomie și juridic. In 
cele trei fascicole sem
nează articole și studii 
personalități științifice 
de seamă, cum sînt 
acad. Raluca Ripan,

prof. C. Macarovici, prof. 
Tudor Drăganu, prof. Ion 
Ceterchi. conf. Aurel 
Negucioiu și alții. Revis
ta „Studia" apare în mai 
multe limbi. Ea este 
trimisă unor institute 
de învățămînt superior 
din circa 70 de țări, de 
la care se primesc, în 
schimb, publicații simi
lare.

PRESAMarea noastră
CALE

x • <’JiSB

familie
(Urmare din pag. I)

Construcția Comple
xului de morărit și pa
nificație de 
Cluj se află 
nală. Moara, 
citate de 220 
24 de ore,
în probe tehnologice a- 
vansate. Aici, întregul 
proces de morărit, a- 
dică descărcare, cură
țire, însilozare, măci
nare și depozitarea pro
duselor finite, este au
tomatizat și asigură o 
valorificare superioară a 
grîului. De asemenea, 
moara este dotată cu o 
instalație specială, de 
mare randament, pentru 
ambalajul făinei desti
nate desfacerii către 
populație.

Fabrica de pîine, cu o 
capacitate de 80 tone în 
24 de ore, va produce 
pîine neagră și semialbă. 
Cele patru linii tehno
logice, executate de că
tre Uzina „Tehnofrig"- 
Cluj, vor fi dotate cu 
elemente complexe de 
automatizare, cu ajuto
rul cărora se va dirija 
procesul de divizare a 
aluatului, dospire și coa
cere. In prezent se fac

Cabane turistice pentru refugiu

istorice puse de partid în fața po
porului.

Din ce în ce mai des se aude 
vorbindu-se cu mirare printre stră
inii din Occident care ne vizitează 
țara, precum și în presa de peste 
hotare. Uimirea aceasta are niș
te temeiuri foarte concrete. La noi 
s-au întîmplat în 20 de ani mii de 
fapte mari pipăibile : s-au ridicat 
baraje uriașe, s-au înălțat cetăți 
industriale, s-au zidit sute de mii 
de locuințe, cetăți universitare, sta
dioane, palate etc. Este în adevăr 
miraculos aspectul acesta con
cret, material, al vertiginoasei 
schimbări la față a României. Dar 
străinilor de-abia acum începe să 
li se releve latura lăuntrică și in
finit mai semnificativă a acestei 
performanțe economice.

Am stat de vorbă cu mulți dintre 
ei — scriitori sau ziariști — și, spre 
satisfacția mea îndelung așteptată, 
am văzut ivindu-se în sfîrșit, în 
ochii unora din ei înțelegerea pen
tru opera cea mai prodigioasă a 
partidului, după părerea mea.

Consider în adevăr că a trece 
în mai puțin de un sfert de veac 
de la o societate milenar măcina
tă de contradicții antagonice de 
clasă — nu încercînd să escamo
tezi aceste contradicții, ci punîn- 
du-le să se înfrunte la temperatura 
înaltă a revoluției — a trece deci 
la o societate organic unitară, ar
monioasă și în sensul cel mai e- 
xact al cuvîntului — fraternă — 
este cu adevărat o minune.

Am avut în ultimii ani prilejul 
îmbucurător de a participa la cîte- 
va mari adunări cetățenești, la a-

devărate sfaturi ale țării în care 
se discutau probleme vitale pen
tru viitorul patriei noastre. Am vă
zut ureînd la tribună muncitori, sa- 
vanți, oameni politici, țărani, ger
mani, maghiari, artiști. Felul ames
tecat în care-i pomenesc nu e în- 
tîmplător. El exprimă mozaicul 
complex al naționalităților, al pro
fesiunilor și personalităților conto
pit într-o puternică și indestructibi
lă unitate de politica partidului.

Aș vrea să mai adaug ceva. A- 
firm cu toată răspunderea : nicio
dată în societatea românească n-a 
existat, cu tot spiritul ei de familie 
actual, o mai acceptată lege a 
valorilor, un respect mai nuanțat 
pentru meritele individului, decît 
cel pe care îl putem observa azi. 
Cînd am văzut în ocazii politice 
solemne — cînd nimănui nu-i ar
dea de gesturi drăgălaș protoco
lare — asistența ridieîndu-se în 
picioare pentru a saluta prezența 
la tribună a unui George Călines- 
cu sau Tudor Arghezi am priceput 
cu toată ființa, ceea ce știam cu 
mintea, că revoluția cea mare s-a 
săvîrșit, că a pătruns adînc în 
spirite.

La edificiul grandios al socialis
mului pe care-1 zidește ceas cu 
ceas cu eforturi, cu bucurie ca și 
cu sacrificii fiecare om al muncii 
din țara noastră, omul de cultură 
trebuie să adauge 
de care orice zidire 
Să fim noi înșine, 
capul nostru aceste 
partidului obligă gîndirea româ
nească să se regăsească și să se 
găsească mereu. In marea noastră 
familie, gîndirii creatoare îi este 
rezervat locul de frunte.

mortarul, țâră 
se risipește, 
să gîndim cu 
îndemnuri ale

BUNA
evenimentele
de la Herstal

mai trec
ea re se 
o apre- 

a inte- 
ale Italiei

care 
fața 
mă- 

să
exter- 
infer- 
s-au 

arată:

Pentru turiștii îndră
gostiți de peisajul inedit 
al Munților Apuseni, 
Întreprinderea regională 
balneo-climatică, în co
laborare cu cooperativa 
meșteșugărească „Me- 
talo-lemn" din Cluj, au 
realizat, din elemente 
prefabricate, un tip de 
„cabane turistice pentru 
refugiu". Acestea sînt 
dotate cu sobe de gătit, 
iar pe lingă pereți au 
instalate priciuri pentru 
dormit. Două din ca
bane au fost terminate. 
Una a fost amplasată pe 
vîrful Bogdana, la jumă
tatea drumului dintre 
cabana Făget și Cheile 
Turzii, iar a doua aproa
pe de ghețarul de la Scă
rișoara. O alta se află în 
curs de montare și este 
amplasată la o distanță 
de 6 ore de mers cu pi-

. ...

dorul de cabana de pe 
masivul Vlădeasa și la 
intersecția unor drumuri 
ce duc spre Stîna de 
Vale și Scărișoara. In 
afară ce acestea, între
prinderea balneară, prin 
efectuarea unor lucrări 
de reparații capitale, a- 
sigură în acest an con
diții mai bune de cazare,

hrană și tratament pen
tru cei ce vor să-și pe
treacă concediul în sta
țiunile Sîngeorz-Băi și 
Colibița, la băile sărate 
de la Turda și Cojocna, 
la cele sulfuroase de la 
Bișuza și altele.

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii'
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— Fără îndoială că 
participarea oameni
lor noștri de știință la 
acest vast schimb de 
experiență pe plan 
mondial reflectă pre
țuirea tot mai mare 
de care se bucură ști
ința românească peste 
hotarele țării...

— Aceasta a deve
nit o realitate de ne
tăgăduit, care se o- 
gllndește, bunăoară, 
în faptul că Academia 
și institutele ei au 
primit anul acesta 
peste o sută de invi
tații de a participa la 
manifestări interna
ționale.

Pînă în prezent au 
și avut loc 
manifestări 
contribuția 
lor noastre 
rat de unanime apre
cieri. Aș aminti, de 
pildă, de conferința de 
la Budapesta asupra 
aplicării metodelor 
fizico-chimice în ana
liza chimică, la care 
a luat parte o delega
ție condusă de acade
micianul Coriolan 
Drăgulescu, de simpo
zionul international 
din Olanda consacrat 
bolilor plantelor, la 
care am fost prezenți 
cu o delegație condu
să de academicianul 
Eugen Radulescu, de 
centenarul societății 
de lingvistică din Pa
ris, la care au fost 
invitați academicienii 
Iorgu Iordan, Al. Ro- 
setti. Al. Graur, de 
conferința internațio
nală de chirurgie en
docrină, cea de opti
că adunarea generală 
a Uniunii internațio
nale de fizică pură și 
aplicată. O contribu
ție pozitivă a adus, 
de asemenea, deleqa- 
ția de istorici din 
țara noastră, în frun
te cu academicianul

un șir de 
la care 

delegații- 
s-a bucu-

Andrei Oțetea, la con
ferința de la Bloo
mington (S.U.A.) cu 
privire la problema 
națională în monarhia 
austro-ungară.

Si pentru restul a- 
nului programul de 
congrese, conferințe, 
simpozioane, reuniuni, 
adunări generale este 
deosebit de bogat. în 
chip firesc, nu voi pu
tea să amintesc decît 
cîteva dintre ele i 
congresul internatio
nal de matematică, ce 
se va desfășura la 
Moscova în luna au
gust și unde școala 
românească de mate
matică, atît de cunos
cută și apreciată pes
te hotare, va fi repre
zentată de o puterni
că delegație alcătuită 
din matematicieni de 
renume ai țării; con
gresul Federației in
ternaționale de auto
matică, ce va avea loc 
la Londra în Iuniei 
congresul Internațio
nal de aplicare a ma
tematicii în economie, 
de la Varșovia; a 
VIII-a conferință mon
dială de fizică a semi- 
conductorilor, de la 
Kyoto,
conferința 
energiei, 
găzduită de 
oraș japonez, unde va
avea loc și un con
gres mondial al can
cerului ,- congresul 
de chimie Industrială 
din luna noiembrie, 
de la Bruxelles,• con
ferința asupra pro
greselor realizate în 
construcțiile metalice, 
de la Budapesta; „Zi
lele hidraulice” de la 
Paris; al VIII-lea 
congres internațional 
de astronautics, care 
se va desfășura la Ma
drid în octombrie ; tot 
la Madrid va fi și un 
congres internațional 
de psihiatrie. Dacă ne 
referim la medicină și

în Japonia i 
mondială a 
care va fi 

același

biologie, trebuie să 
menționăm că anul a- 
cesta oamenii noștri 
de știință vor partici
pa și la diferite reu
niuni internaționale 
consacrate medicinii 
Interne (la Amster
dam), neuroendocri- 
nologiel (Paris), pato
logiei infecțioase 
(Freiberg — R.F.G.). 

în domeniul științe
lor umanistice, aș vrea 
să relev o manifesta
re importantă, pentru 

. care se pregătește o 
delegație complexă de 
istorici, lingviști, eco
nomiști — congresul 
de studii sud-est eu
ropene de la Sofia ; 
apoi congresul mon
dial de sociologie de 
la Evian, conferința 
mondială privind re
forma agrară ce va 
avea loc la Roma, 
congresul de etică și 
științe umanistice de 
la Paris, al VUI-lea 
congres mondial de 
psihologie de la Mos
cova, congresul Inter
national de drept com
parat de la Upsala- 
Suedia. congresul de 
pre și protoistorie de 
la Praga, congresul de 
studii bizantine — Ox
ford.

Țin să subliniez că 
programul acesta — 
care e departe de a fi 
complet — 
o pregătire 
minuțioasă 
oamenilor
ce vor participa și a 
institutelor științifice 
pe care le reprezintă. 
Avem convingerea 
fermă că, la fel ca și 
pînă acum, delegații 
noștri se vor distinge 
printr-o participare 
activă, prin lucrări de 
înalt nivel științific, 
care vor contribui la 
creșterea continuă a 
prestigiului științei ro
mânești în întreaga 
lume.

presupune 
temeinică, 
din partea 
de știintă

avuf loc la sfîrșitul lunii 
aprilie, constituie o măr
turie a faptului că există 
largi posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor so- 
viefo-ifaliene depășind 
nivelul existent în mo
mentul de față.

După ce arată rezul
tatele vizitei, concreti
zate în încheierea unor 
acorduri de colaborare, 
articolul arată în conti
nuare :

„Poziția Italiei față de 
o serie de probleme in
ternaționale — se arată 
în articol — este deter
minată de participarea 
ei la N.A.T.O., fiind su
pusă influențelor care 
domină în acest bloc 
militar. Politica de «în
țelegere» față de agrer 
siunea S.U.A. în Viet
nam, proclamată în mod 
oficial, nu poate fi decît 
condamnată de opinia 
publică mondială și ita
liană. Participarea Italiei 
la așa-zisul comitet al 
lui McNamara, care se 
ocupă de căutarea căi
lor pentru a asigura sub 
o formă sau alta acce
sul R.F.G. la arma nu
cleară, trezește în Uniu
nea Sovietică și în alte 
țări atitudinea cea mai 
negativă. Totodată, exis
tă și probleme interna
ționale în care se poate 
ob(ine o mai bună în
țelegere a pozițiilor re
ciproce, se poate des
coperi o anumită apro
piere între punctele de 
vedere. După cum se 
subliniază în comunica
tul comun sovieto-italian 
cu privire la 
de la Roma, 
schimbul de 
problemele 
încordării și
rității în Europa. Părțile 
și-au exprimat dorința 
de a aduce o contribu
ție la dezvoltarea rela
țiilor reciproc avanta
joase dintre statele din 
estul și vestul Europei.'

„Un rezultat important 
al tratativelor duse la 
Roma — se arată mai 
departe în articol — îl 
constituie acordul la care 
au ajuns U.R.S.S. și Ita
lia de a continua con
tactele dintre cele două 
guverne, inclusiv la ni
vel politic, în scopul e- 
fectuării unor consultări 
în problemele privind 
situația internațională și 
relațiile bilaterale, care 
prezintă interes 
proc...

Greva celor trei 
mii de muncitoare de 
la Fabrica naționa
lă de armament de la 
Herstal a luat sfîrșit 
după aproape trei 
luni, printr-un acord 
intervenit între orga
nizația muncitoare
lor și direcția fabri
cii. Ziarul „LE MON
DE" consacră acestei 
acțiuni un editorial 
în care se spune :

„Angajată în urmă 
cu douăsprezece săp- 
tămîni, mișcarea gre
vistă de la Herstal a 
cuprins numai femei, 
propunîndu-și un sin
gur obiectiv : să obți
nă egalitatea salariilor 
femeilor cu cele ale 
bărbaților. Aparent, 
era vorba de a duce 
o bătălie dinainte cîș- 
tigată. Articolul 119 din 
tratatul de la Roma 
(care a pus bazele 
Pieței comune — n. r.) 
a consacrat principiul 
«la muncă egală, sala
riu egal». Pentru a-l 
pune în aplicare, sem
natarii au adoptat, la
30 decembrie 1961, o 
rezoluție fără echivoc : 
distanțele substanțiale 
trebuiau reduse la 15 
la sută pînă la 30 iu
nie 1962, la 10 la sută 
un an mai tîrziu, 
pentru ca să dispară la
31 decembrie 1964. Fe
meilor din Europa nu 
le lipsesc texte de legi 
în susținerea revendică
rilor de egalitate : li se 
asigură drepluri egale 
cu cele aie bărbaților 
în articolul 3 din Con
stituția R.F.G., în pre
ambulul Constituției 
franceze, ca și în ar
ticolul 37 din 
liană.

Grevistele 
Herstal s-au 
să reamintească fapte 
mai modeste, dar mai 
convingătoare : la fa
brica de armament un 
muncitor necalificat 
cîștiga, înainte de 
grevă, 4,14 franci pe 
oră, în comparație cu 
3,18- franci cît cîștigă 
o femeie ce execută 
aceeași muncă ; un 
bărbat care lucrează la 
mașină primește 5,07 
franci, iar o femeie 
numai 3,64 franci. In 
ansamblu, în Belgia 
femeile cîștigă în in
dustrie în medie 58,8 
la sută din salariul băr
baților.

Subliniind aceste 
probleme, greva de la 
Herstal a căpătat o în
semnătate europeană 
și o valoare de exem-

Sub titlul „Relațiile 
sovieto-italiene sînt pe 
calea cea bună" ziarul 
„PRAVDA" a publicat 
un articol semnat de 
K. Lavrov.

Semnalînd faptul că 
„în declarațiile oameni
lor de stat și politici, în 
comentariile ziarelor bur
gheze mai serioase din 
Italia au început să se 
strecoare tot 
vent nuanțe 
apropie de 
ciere realistă 
reselor vitale
pe plan internațional și 
a posibilităților 
s-ar deschide în 
ei dacă s-ar lua 
suri de natură 
adapteze politica 
nă la condițiile 
naționale care 
schimbat", autorul
„Paralel cu acest proces, 
a avut loc și o oarecare 
îmbunătățire a relațiilor 
sovieto-italiene și tre
buie subliniat că în Ita
lia terenul pentru dez
voltarea relațiilor de 
bună vecinătate cu U- 
niunea Sovietică este 
pozitiv. Oamenii muncii 
și intelectualitatea pro
gresistă nutresc senti
mente profunde de sim
patie pentru țara noastră, 
cercurile de afaceri ma
nifestă interes pentru re
lații reciproc avantajoa
se ; și, în sfîrșit — oa
menii de stat cu răspun
dere înțeleg că securita
tea Italiei nu poate ti 
separată de cea a între
gii Europe.

Un sector important al 
relațiilor sovieto-italiene 
îl constituie legăturile 
tehnico-științifice și co
merciale. Este semni
ficativ, de pildă, fap
tul că organizațiile so
vietice au încheiat acor
duri pe termen larg cu 
privire la colaborarea 
tehnico-științifică cu mai 
multe mari firme italiene. 
Se lărgesc schimbu
rile comerciale dintre 
U.R.S.S. și Italia și pen
tru viitor se deschid în 
această privință perspec
tive favorabile.

în ansamblu, relațiile 
dintre U.R.S.S. și Italia 
se dezvoltă într-o direc
ție favorabilă, atmosfera 
politică a acestor relații 
se îmbunătățește pas cu 
pas. Vizita ministrului a- 
facerilor externe al 
U.R.S.S. la Roma, care a

international al Crucii Roșii, care ne-a vizitat tara
mulat în scurta vizită în România 
— a spus el. Am avut convorbiri 
utile atît la Comitetul Central al 
Crucii Roșii, cît și la Consiliul de 
Miniștri, Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, unde mi-au 
fost acordate audiențe. Mi-am dat 
seama că în cadrul Crucii Roșii, ca 
și în unitățile și instituțiile pe care 
le-am vizitat, se desfășoară o mun
că intensă, entuziastă, după pla
nuri bine gîndite.

In Comitetul nostru, 
special în cadrul Ligii 
tății de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie, România ocupă un loc 
important. în reuniunile interna
ționale, cuvîntul delegaților ro
mâni este ascultat totdeauna cu a- 
tenție și interes. în mod special 
vreau să subliniez rolul important 
îndeplinit de președintele Crucii 
Roșii române la Consiliul delega- 
ților Crucii Roșii internaționale, 
care a avut loc la Praga, unde a 
apărat cu dîrzenie o idee al cărei 
ecou se face din ce în ce mai au
zit : ideea că organizațiile de Cruce 
Roșie trebuie să constituie și un 
factor activ al luptei pentru pace. 
Consider aceasta ca un aport 
sențial în înfăptuirea țelurilor și 
idealurilor Crucii Roșii.

Aflat într-o călătorie prin mai 
multe țări europene, cu scopul de 
a cunoaște mai îndeaproape activi
tatea organizațiilor naționale de 
Cruce Roșie, președintele Comite
tului internațional al Crucii Roșii, 
Samuel Gonard, însoțit de H. G. 
Beckh, delegat al acestui comitet, 
a fost oaspete al țării noastre ca 
invitat al C.C. al Crucii Roșii.

înaintea plecării, dl. Samuel 
Gonard a făcut o scurtă declarație 
redactorului agenției Agerpres, 
Ștefan Bratu :

îmi este greu să rezum nume
roasele impresii pe care le-am acu-

și în 
Socie-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 șl 18 mal. în țară : Vreme 

în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, exceptînd sudul 
țării unde se vor produce înnorări parțiale și vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vint slab pînă la potrivit din est. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 22 și 30 grade. în 
București : Vreme în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, 
prezentînd unele înnorări. Tendințe de ploaie slabă. Vînt slab pînă 
la potrivit din est. Temperatura în creștere.
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Un joc remarcabil în primul meci
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Azi in Capitală

Luptătorul S. Popescu
Spasski a recuperat un punct
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Aseară, la Essen, au început întrece
rile finale aie campionatelor europene 
de lupte qreco-romane. La categoria 63 
kg, primul loc a revenit lui Agamov 
(U.R.S.S.) Pe locurile 2 și 3 s-au clasat 
în ordine suedezul Freij și românul S 
Popescu. La alte categorii, in întrecerea 
pentru medalii sînt angajați și luptăto
rii români Baciu, Turturea și Marti- 
nescu.

Săpăturile arheologice efectuate timp de mai 
mulfi ani în localitatea Bribir de pe coasta Mării 
Adriatice au scos la iveală unul dintre cele mai 
importante monumente istorice din Iugoslavia. 
Este vorba de vechea localitate Liburna, cen
trul tribului iliric. Au fost obfinute date necu
noscute despre obiceiurile și cultura tribului ili
ric, despre cuceririle romanice și venirea sla
vilor pe aceste meleaguri, precum și despre 
modul lor de viată, despre cultura lor.

Liburna a fost sediu al garnizoanei romane, 
apreciat de documentele vremii drept unul din
tre cele mai importante centre administrative 
și culturale din acea epocă.

EUROPENI**

pe Socul III la „europene0

FOTBAL. — Stadionul „23 August”. 
Steaua — Petrolul, considerat pe drept 
etapei de azi, începe la ora 17, avînd în 
dere întrecerile zilei a doua a concursului 
măvară al afleților seniori.

HANDBAL. — Campionatele republicane pro
gramează astăzi derbiul bucureștean feminin 
dintre echipele Rapid și Universitatea (teren Giu- 
lești, ora 17), iar în campionatul masculin Dinamo 
București înfîlnește echipa Universitatea București 
(teren Dinamo, ora 10). Cel de-al treilea joc din 
Capitală, Steaua — Știința Galați (masculin), se 
va disputa pe terenul Progresul cu începere de la 
ora 11,30.

RUGBI. — Stadionul Progresul. Dintre meciurile 
etapei a Vlll-a a campionatului republican reține 
atenția în primul rînd cel dintre echipele bucu- 
reștene Steaua și Grivița Roșie, singurele formații 
neînvinse. Această partidă se va disputa cu înce
pere de la ora 9,15.

CEAS DIRIJAT DE LA DISTANȚA
Un cercetător elvețian a reușit să pună în 

funcțiune un ceas-pendulă, dirijat de la distan
ță de observatoarele astronomice din Elveția. 
Potrivit ziarului elvețian „Tribune de Geneve”, 
sistemul de reglare de la distanță permite o 
funcționare extrem de precisă a orologiului. In 
afară de mecanismele clasice, orologiul amin
tit este înzestrat cu un radio cu franzistori în 
miniatură, care recepționează automat semnale
le difuzate de unul dintre observatoarele elve
țiene.

NYLON DIN ENERGIE SOLARA

La centrul de cercetări științifice din R.A.U.
s-a construit o instalație experimentală pentru 
obținerea nylonului din țiței cu ajutorul ener
giei solare. Uzina care va funcționa pe acest 
principiu va fi construită la Assuan.

a „CUPEI
CAMPIONILOR

Un public mai numeros și mal en
tuziast ca niciodată a fost aseară 
martorul unei remarcabile partide 
de volei furnizate de cele două echi
pe românești ce-și dispută — fapt 
unic în istorfa competiției — finala 
din acest an a „Cupei campionilor 
europeni*. Manșa întîi a finalei a 
adus pe podiumul instalat în marea 
sală a „Expoziției* două echipe bine 
pregătite pentru cucerirea prețio
sului trofeu. Voleibaliștii de la Di
namo și Rapid au aruncat ieri în 
luptă energii nebănuite, dovedind in
tr-adevăr că 
rită titlul de 
Europei. Ceea 
priză cu totul 
dinamoviștii s-au întrecut pur 
simplu pe sine, dînd valoroșilor lor 
adversari o ripostă excelentă chiar 
de la primele schimburi de mingi. 
Echipa antrenată de Sebastian Mi- 
hăilescu a cîștigat setul I în numai 
cincisprezece minute, timp în care 
adversarii n-au punctat decît de trei

ori. Firește, meciul nu era jucat. Ra- 
pidiștii, din rîndul cărora se remar
că Drăgan și Nicolau, obțin setul 
următor la 6. Eforturile lor însă 
aveau să fie plătite ulterior. Cu o 
formație mai omogenă, în care in
troducerea „rezervelor” n-a slăbit-o 
cîtuși de puțin, Dinamo ia conduce
rea cu autoritate și cîștigă următoa
rele două seturi: 15—12, 15—7.
Această parte a întîlnirii a fost pre
sărată cu faze de nn mare 
mism, subtilitățile tehnice în 
alternînd cu intervențiile de 
spectaculozitate și promptitudine 
executate în apărare. In principal, 
dinamoviștii au fost aceia care, mai 
mult ca în alte ocazii, au făcut apel 
la toată această gamă de procedee 
tehnico-tactice. Corbeanu și Screi- 
ber, Tîrlici și Ganciu — ca să amin
tim doar de cîțlva dintre cei mal 
buni — și-au făcut serios simțită pre
zenta fie în atac, la fileu, fie în linia 
a doua.

Victoria de aseară a dinamoviști- 
lor n-a desemnat pe cîștigătorul cu
pei. Conform regulamentului, ei ar 
trebui să cîștige și cel de al doilea 
meci, programat joi, 19 mai, 
aceeași sală. In caz contrar, va 
necesară o a treia partidă. Se 
ajunge oare la această situație? Ra- 
pidfștii, firește, nu se pot împăca cu 
gîndul de a ceda trofeul ce-1 dețin i 
ieri, după meci, pe lingă regretul 
de a fi pierdut Drăgan, Nicolau, Gri- 
gorovici și ceilalți colegi lăsau să 
se întrevadă că joi vor lupta pentru 
a-și lua revanșa. Cuvîntul dinamo- 
viștilor îl vom afla țoi...

I. DUMITRIU

dina- 
atac 
rară

Nou record național 
la 10 000 m

Sîmbătă au fost continua
te la Moscova partidele a 
13-a și a 14-a din .cadrul me
ciului pentru titlul mondial 
de șah. In partida a 13-a, în
treruptă la mutarea a 91-a, 
Petrosian a cedat fără să 
mai facă vreo mutare. De 
remarcat că aceasta este pri-

ma victorie a lui Spasski din 
toate întîlnirile pe care le-a 
susținut pînă in prezent în 
compania lui Petrosian. Cea
laltă partidă s-a încheiat cu 
remiză după 57 de mutări. 
Scorul este acum de 7,5—6,5 
puncte în favoarea lui Pe
trosian.

Sîmbătă, în prima zi a con
cursului de atletism din Capitală 
(stadionul ,,23 August"), N. Mus
tață a stabilit un nou record al 
țării în proba de 10 000 m plat 
cu timpul de 29’ 13” 6/10. Proba 
feminină de săritură în lungime 
a fost cîștigată de Viorica Visco- 
poleanu cu 6,28 m, urmată de 
Elen* Vintilă — 6,10 m.

ZBOR CU PERIPEȚII
Nu de mult, un avion de tipul „DC—7" în

cărcat cu 8 000 de pui vii, care a părăsit aero
portul din Tours (Franța), cu destinația Zagreb, 
a trebuit să facă cale întoarsă, deoarece echi
pajul, veterinarul și asistentul său erau gata să 
piară asfixiați în timpul primei ore de zbor. La 
aterizare, ei au declarat că, datorită căldurii 
degajate de eceastă masă de păsări, a bioxi
dului de carbon și a umidității create, continua
rea călătoriei devenise imposibilă. în momen
tul aterizării, în carlinga avionului, termometrul 
indica 36 grade. Cînd s-au deschis hublourile, i 
vaporii care au năvălit atară s-au condensat, ! 
transformîndu-se în adevărați nori, în așa fel 
îneîf puteai avea impresia că avionul a luat 
toc.

în ce privește transportul, s-a constatat că 
numeroși pui muriseră.
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Greva 
marinarilor 
englezi

Hotărîrea finală a fost luată. 
După îndelungi tratative cu pa
tronii, după eșuatele încercări 
de mediere ale lui Ray Gunter, 
ministrul muncii, după o ultimă 
intervenție a însuși primului mi
nistru, Harold Wilson, conducerea 
puternicului sindicat al marinari
lor (65 000 membri) a rămas la 
hotărîrea ei inițială, aceea de a 
declara o grevă generală, prima 
de acest gen din 1911. Princi
palele revendicări ale marinari
lor privesc reducerea timpului 
de lucru — în prezent 56 de ore 
pe săptămînă — majorarea sa
lariilor, precum și desființarea 
unor penalități severe și anacro
nice aplicate potrivit unor legi 
din secolul XIX. Cerințele mari
narilor sînt considerate în gene
ral modeste și îndreptățite, ți- 
nîndu-se seama că salarizarea 
și condițiile lor de muncă au ră
mas cu mult în urma altor sec
toare ale economiei britanice.

Ordinul de grevă prevede în
cetarea lucrului cu începere de 
duminică, la ora 24. Și, potrivit 
conducerii sindicatului, ea va 
continua „pînă la capăt', adică 
pînă la satisfacerea revendică
rilor. Flota comercială britanică 
va fi în mare parte paralizată. 
Din totalul de 4 500 de vase, cir
ca 2 500 vor fi direct afectate. 
După unele calcule preliminare, 
ar fi de-ajuns numai cîteva zile 
de grevă pentru a produce se
rioase consecințe în întreaga 
economie. în primul rînd, va avea 
mult de suferit traficul de mărfuri 
și pasageri. De pe acum se în
trevede că va scădea imediat 
importul de fructe și zarzavaturi, 
care în mod normal se ridică la 
circa două milioane lire săptă- 
mînal. Va înceta de asemenea 
transportul pe mare al cărbune
lui din nordul țării, destinat uzi
nelor electrice și celor de trans
formare a cărbunelui în gaze, re
zervele respective fiind suficiente 
numai pentru circa 4 săptămîni.

Repercusiunile vor lovi atît în 
import, cît și în export. Multe fir
me exportatoare au și anunțat că 
numeroase comenzi sînt amenin
țate a fi anulate. Pagubele, deși 
greu de estimat în momentul de 
față, se întrevăd a fi în orice caz 
considerabile și presa afirmă că 
ele vor influența în mod serios 
balanța de plăți, și așa deficita
ră, precum și însăși stabilitatea 
lirei sterline.

Potrivit ultimelor știri, o parte 
a marinarilor a și început să co
boare de pe vase. Din toate col
țurile țării sosesc știri despre 
simpatia și sprijinul pe care alte 
sindicate îl dau greviștilor.

Liviu RODESCU
Londra

Marinari englezi demonstrînd în 
fața Ministerului Muncii din 

Londra

In sprijinul dialogului 
dintre P.S.U.G. si P.S.D.G.

BERLINUL OCCIDENTAL 14 
(Agerpres). — în Berlinul occiden
tal au luat sfîrșit lucrările Con
gresului Uniunii Sindicatelor din 
Germania occidentală. La congres 
au participat 439 de delegați re- 
prezentînd peste 6,5 milioane de 
oameni ai muncii din Republica 
Federală Germană. Participanții 
la congres au adoptat o rezoluție 
în care își exprimă sprijinul pen
tru dialogul început între P.S.U,G. 
și P.S.D.G. Ei cer, totodată, guver
nului și partidelor politice din 
R.F.G. „să renunțe la ideea înar
mării atomice a Bundeswehrului".

Congresul a adoptat, de aseme
nea, o rezoluție în problema viet
nameză, pronunțîndu-se pentru 
„utilizarea tuturor posibilităților 
politice și diplomatice care ar pu
tea să contribuie la încetarea 
războiului din Vietnam".

Accentuarea tensiunii
la Saigon

SAIGON 14 (Agerpres).— Saigo- 
nul trăiește de sîmbătă după-amia- 
ză sub amenințarea unei greve ge
nerale, transmite corespondentul 
agenției France Presse. Confedera
ția muncii din Vietnamul de sud, 
cea mai importantă organizație sin
dicală, i-a chemat pe muncitori să 
declare luni o grevă generală în 
semn de protest față do brutalită
țile Ia care au recurs forțele poli
țienești împotriva muncitorilor de 
la uzina textilă Nam Hoa din Sai
gon, care declaraseră grevă de trei 
zile împotriva concedierii unor li
deri sindicali. în prezent au loc 
negocieri între guvern și liderii

sindicali pentru a se preveni de
clanșarea grevei. Guvernul, relevă 
același corespondent, dorește să 
evite în momentul de față izbucni
rea unui conflict social care ar pu
tea fi folosit în scopul declanșării 
unor noi acțiuni antiguvernamen
tale.

★

La 12 mai, numeroase formațiuni 
de avioane americane au pătruns 
în repetate rînduri în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind numeroase re
giuni populate și obiective econo
mice.

Sîmbătă, studenții universității din 
Chicago au organizat o adunare 
de protest împotriva încercării 
autorităților americane de a-i în
rola în armată pentru a fi tri
miși în Vietnam. într-o declara
ție a Asociației studenților pen
tru o societate democratică se 
spune: „Lipsirea studenților de 
dreptul de a-și amîna stagiul mi
litar este o măsură îndreptată 
contra tineretului studios ce se 
pronunță împotriva acțiunilor răz

boinice ale S.U.A."
(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

Sîmbătd, studenții univer»ității dir 
Chicago au organizat o adunare 
de protest împotriva încercări 
autorităților americane de a-i în 
rola în armată pentru a fi tri 
miși în Vietnam. într-o declara 
ție a Asociației studenților pen 
tru o societate democratică se 
soune: „Lipsirea studenților d<

BARCELONA

Incident 
neobișnuit

Un fapt neobișnuit s-a intîm- 
plat zilele trecute pe străzile 
Barcelonei. Aproape 200 de preoți 
și călugări catolici au manifestat 
împotriva brutalităților la care 
au fost supuși studenții arestați. 
(Studenții spanioli se află de mai 
mult timp în agitație din cauza 
refuzului autorităților de a recu
noaște crearea unui sindicat stu
dențesc liber, în afara celui ofi
cial).

Clericii în chestiune se îndrep
tau în cortegiu spre sediul poli
ției pentru a înmîna protestul 
lor, cînd detașamente de polițiști 
au dezlănțuit un atac brutal îm
potriva lor. Manifestanții în su
tane au fost „dispersați" cu aju
torul bastoanelor, mai mulți din
tre ei fiind răniți. Astfel, pentru 
prima oară în istoria regimului 
actual din Spania, poliția a in
tervenit direct contra clerului. 
Observatorii consideră că inci
dentul nu va rămîne fără urmări 
pe scena politică spaniolă. El a 
provocat emoție în rîndurile cle
rului și indignare în rîndurile 
locuitorilor din regiunea Catalo- 
niei. Ca primă reacție, unii din 
manifestanți au cerut... excomu
nicarea polițiștilor vinovați.

VIZITA DELEGAȚIEI M. A. N. 
IN DANEMARCA

COPENHAGA 14. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolâe Ionescu, 
transmite : Sîmbătă delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele M.A.N., a făcut o vizită la pri
măria orașului Copenhaga. Aici, 
oaspeții au fost întîmpinați de pre
ședintele Folketingului (parlamen
tului) Julius Bornholt, de președin
tele Consiliului Municipal, Henry 
Stjernquist, de primarul general 
al Copenhagăi, Urban Hansen, și 
de alte persoane oficiale. Salutînd 
delegația română, președintele 
Consiliului Municipal a amintit cu 
satisfacție rezultatele favorabile 
ale vizitelor reciproce în cele două 
țări întreprinse nu de mult de edi
lii orașelor Copenhaga și Bucu
rești. Am fost profund impresio
nați — a declarat el — de avîntul 
care caracterizează dezvoltarea 
economică a tării dv.

în răspunsul său, tovarășul Ște
fan Voitec a subliniat impresia fa
vorabilă pe care frumosul oraș Co
penhaga a produs-o asupra mem
brilor delegației. El și-a exprimat, 
de asemenea, convingerea că vizi
ta pe care a întreprins-o în țara 
noastră delegația Folketingului, 
ca și actuala vizită în Danemarca 
a delegației Marii Adunări Națio
nale vor contribui într-o măsură 
însemnată la apropierea și la o mai

bună cunoaștere reciprocă a po
poarelor României și Danemarcei, 
la intensificarea colaborării fruc
tuoase și multilaterale între cele 
două, țări — pentru care exis
tă cele mai favorabile premi
se. A urmat o discuție prietenească 
între membrii delegației române 
și personalitățile daneze prezente.

în aceeași zi, membrii delega
ției române, însoțiți de Simon 
From, prim-vicepreședinte al Fol
ketingului, și membri ai parlamen
tului, au vizitat fabrica de bere 
„Carlsberg" — cea mai mare șl 
mai modernă întreprindere de a- 
cest gen din nordul Europei. Con
ducerea întreprinderii a oferit a- 
poi un dejun în cinstea delegației 
române. După-amiază, oaspeții au 
vizitat orfelinatul memorial „Ja
cob Michaelsen", iar apoi au făcut 
o plimbare prin „Jaegersborg 
Deer“ (Parcul căprioarelor). Seara, 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale au participat la un di
neu oferit la „Palace Hotel" de 
președintele Consiliului Municipal 
al orașului Copenhaga.

N A T O. PLANUL britanic
ÎȘI CAUTĂ ADEPT!

George Thomson, ministru brita
nic pentru problemele europene și 
atlantice, pleacă astăzi la Washing
ton. El va avea întrevederi cu 
secretarul de stat, Dean Rusk, pre
cum și cu alte oficialități ameri
cane, iar apoi va întîlni la Ottawa

0 declarație
a guvernului U.R.S.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres).— Leo
nid Iliciov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a 
prezentat ambasadorului Marii 
Britanii la Moscova, G. Harrison, o 
declarație în legătură cu comuni
carea Ministerului Apărării al 
Marii Britanii, potrivit căreia în 
vara și în toamna acestui an tru
pelor vest-germane li se va da din 
nou posibilitatea de a folosi teri
toriul englez pentru manevre și a- 
plicații militare. Procedînd astfel, 
se arată în declarație, guvernul 
Marii Britanii continuă .politica de 
sprijinire a militarizării Germaniei 
occidentale. Guvernul sovietic de
clară că această politică are un ca
racter periculos.

pe ministrul de externe canadian, 
Paul Martin. Obiectivul principal 
al vizitei sale în cele două capitale 
este de a obține aprobarea State
lor Unite și a Canadei pentru mo
dificările structurii N.A.T.O., în 
conformitate cu un plan britanic, 
elaborat în acest sens de guvernul 
englez. Acest plan prevede, în 
special, stabilirea la Londra a cen
trului politic și militar al N.A.T.O., 
prin transferarea unor organisme 
de pe teritoriul Franței.

*
Cu prilejul dezbaterilor din Co

misia pentru probleme externe a 
Senatului italian, referitoare la une
le probleme internaționale, senato
rul Scoccimarro, care a vorbit din 
partea grupului parlamentar comu
nist, s-a pronunțat pentru o 
schimbare a atitudinii Italiei față 
de N.A.T.O. Senatorul Vittorelli, 
președintele grupului socialist, a 
declarat că „nu se poate semna 
mereu o poliță în alb pentru gu
vernul S.U.A., acordîndu-i înțele
gere în ce privește politica dusă 
în Vietnam".

Ministrul de externe, Fanfani, 
care a luat cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, s-a limitat să reia 
problemele prezentate în raportul 
său cu o zi înainte fără să aducă 
precizări asupra chestiunilor ridi
cate de senatori.

RiO DE JANEIRO

întrevedere 

Kosighin-Nasser
ALEXANDRIA 14 (Agerpres). — 

La reședința de vară a pre
ședintelui Nasser din Alexandria 
a avut loc sîmbătă o întrevedere 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosî- 
ghin și președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser.

La convorbirile care au avut loc 
au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și ceilalți membri ai de
legației guvernamentale sovietice, 
iar din partea R.A.U. mareșalul 
Abdel Hakim Amer, prim-vice- 
președinte al R.A.U., Zakarya Mo- 
hieddin, primul ministru al R.A.U., 
și alți conducători din R.A.U.

Deschiderea 
tîrgului 
de la Novisad

BELGRAD 12. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Novisad s-a deschis 
sîmbătă cel de-al 33-lea tîrg agri
col internațional. în cele 20 de 
pavilioane aflate pe o suprafață 
de 360 000 mp — peste 13 000 ex
pozanți din R.S.F.I. și străinătate 
prezintă produse agricole și zo
otehnice, produse ale industriei 
constructoare de mașini agricole, 
industriei chimice și alimentare, 
precum și utilaje necesare aces
tor ramuri industriale. La deschi
derea tirgului a participat pre
ședintele R.S.F.I., I. B. Tito, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale, Petar Stambolici, secretar 
politic al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia, Iovan Veseli- 
nov și alte personalități. A fost de 
față ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, Aurel 
Mălnășan.

HAITI-Se caută
un înlocuitor...

Un comentator al ziaru
lui costarican „La Hora* 
punea zilele trecute între
barea : „Vor fi dispuse 
Statele Unite să intervină 
în Haiti unilateral sau la 
adăpostul angrenajului 
inieramerican ?’

Deși o astfel de per
spectivă pare deocamdată 
puțin plauzibilă, intero
gația nu era lipsită de 
temei, în sprijinul ei con- 
curînd cîțiva factori, unii 
de moment, alții „de stra
tegie*. Mai întîi, timp de 
o săptămînă, din capitala 
haitiană Port-au-Prince au 
sosit continuu vești despre 
o stare de serioasă ten
siune internă, cauzată de 
existența unui „complot 
antiguvernamental’ cu ra
mificații în rîndurile arma
tei și poliției, tocmai 
pilonii pe care se spri
jină regimul președintelui 
Franțois Duvalier. Unele 
ziare de pe continent au 
menționat că o forță na
vală a S.U.A. cu 2 000 de 
infanteriști marini la bord 
ar fi apărut subit în apro
pierea coastelor haitiene 
(pentru „exerciții de ruti

nă'), fapt dezmințit oficial 
doar pe jumătate. Acum 
lucrurile apar mai limpezi: 
conspirația a eșuat, urma
tă fiind de un val de 
execuții sumare, cu un 
număr necunoscut de vic
time.

Intr-un fel sau altul, 
evenimentele din Haiti 
au creat noi necazuri De
partamentului de slat 
nord-american și aceasta 
nu atît (unii spun deloc) 
din pricina posibilității ca 
Duvalier să cadă, ci mai 
ales de teama că așa ceva 
s-ar putea petrece fără 
garanția unei continuități 
în orientare. Căci, deși 
pare ciudat, Statele Unite 
încurajează azi un anumit 
soi de opoziție contra lui 
Duvalier. S-a remarcat că, 
începînd de la 19 iulie
1965, un post de radio
din New York — „New
York World Wide” — 
transmite zilnic Un pro
gram de jumătate de oră 
în „creolă* (limba vorbită 
de majoritatea haitienilor, 
un ameslec de franceză 
cu cuvinte ale băștinașilor 
negri), program redactai

de un așa-numif „Front 
internațional haitian*.

Trebuie menționat un 
detaliu important : „Fron
tul internațional haitian* 
e condus de ex-dicfatorul 
Paul Magloire, care l-a 
precedat pe Duvalier, 
ceea ce ilustrează preocu
parea S.U.A. de a stimula 
în cadrul opoziției haitie
ne grupuri de orientare 
bine verificate, adică străi
ne cu totul de ceea ce se 
cheamă într-un anumit 
limbaj „radicalism de 
sfînga*. Din mai multe 
puncte de vedere, Duva
lier 9 devenit un dictator 
incomod pentru S.U.A. 
Ca urmare, oficia
litățile nord-americane au 
început să cultive ideea 
că o intervenție în Haiti 
contra actualei dictaturi 
(cu înlocuitori convenabili 
asigurați, firește) ar putea 
contrabalansa impresia pe
nibilă creată în America 
Latină de invazia în Re
publica Dominicană. Ceea 
ce neliniștește însă pe 
strategii Departamentului 
de Stat și ai Casei Albe 
este posibilitatea ca un

asemenea atu propagan
distic (foarte ipotetic, de 
altfel) să nu fie compromis 
de căderea prematură a 
regimului haitian sub lo
viturile mișcării patriotice 
de rezistență, grupată în 
Frontul de Eliberare. Așa

Consfătuirea reprezentanților 
unor partide comuniste 
din Europa occidentală

VIENA 14 — Corespondentul A- 
gerpres, transmite: La Viena a avut 
loc o consfătuire a reprezentanților 
unor partide comuniste din țările 
Europei occidentale. Ordinea de zi 
a întîlnirii a cuprins un schimb de 
păreri asupra noilor posibilități ale 
forțelor clasei muncitoare și demo
crației, pentru unirea lor împotri
va monopolurilor, pentru democra
ție și progres social. La consfătuire 
au luat parte delegațiile partidelor 
comuniste din Austria, Belgia, Ber
linul occidental, Cipru, Danemarca, 
R. F. Germană, Elveția, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, 
Norvegia, Spania, Suedia. Partidul 
Comunist din Portugalia a trimis 
la consfătuire o expunere scrisă în 
problema aflată pe ordinea de zi.

în cursul dezbaterilor s-a făcut 
o trecere în revistă a marilor lupte 
sociale și politice în diferite țări. 
Participanții la consfătuire au emis 
părerea că dezvoltarea acestor ac
țiuni, la care să fie raliate și alte 
pături sociale antimonopoliste. 
este susceptibilă să ducă la obține
rea acelor reforme care sînt nece
sare pentru a reduce forța politică 
și economică a monopolurilor, pen
tru a obține o democratizare efec
tivă a vieții publice si a netezi dru
mul spre socialism. Consfătuirea a 
apreciat utilitatea inițiativelor care 
favorizează colaborarea și lupta 
comună a partidelor comuniste și 
a altor forțe democratice, anti
monopoliste. Partidele comuniste 
au hotărît să prezinte propuneri 
pozitive pentru a căror examinare 
și aplicare ele doresc realizarea u- 
nei înțelegeri și au subliniat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor in
teresate în menținerea păcii mon
diale, amenințată de agresiunea a- 
mericană din Vietnam și de pre
tențiile militarismului vest-ger- 
man.

în comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul consfătuirii se . subliniază 
că atmosfera caldă și frățească în 
care s-a desfășurat consfătuirea a 
constituit o expresie a sentimen
telor de solidaritate care leagă par
tidele comuniste, în ciuda condiții
lor deosebite existente în fiecare 
țară în parte.
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GENEVA

ITALIA

ÎNAINTEA 
ALEGERILOR 
ADMINISTRATIVE

ROMA 13 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
Vineri s-a întrunit la Roma Direc
țiunea Partidului Comunist Ita' i, 
sub președinția lui Luigi Lox.so, 
secretar general al partidului, pen
tru a analiza situația politică din 
țară în preajma alegerilor admi
nistrative ce se vor desfășura în 
luna iunie. în comunicatul dat pu
blicității se arată, între altele, că 
„Direcțiunea P.C.I. a subliniat ne
cesitatea unei mișcări largi, uni
tare, în țară pentru o soluționare 
democratică a problemelor și împo
triva pericolului unei crize care ar 
putea determina un serios proces 
involutiv și apariția pe scena poli
tică a unor forțe reacționare".

PARIS. Guvernul francez a conferii lui Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă din Republica 

Socialistă România, crucea „Ordinului artelor și literelor* în gradul de 
ofijer, pentru merite deosebite în domeniul arfei și culturii. Distincția a 
fost înmînată la Cannes în prezența unor personalități franceze și străine 
de Andre Holleaux, director general al centrului național al cinemato
grafiei franceze, în numele lui Andre Malraux, ministru pentru afacerile 
culturale. Cu acest prilej, Andre Holleaux și Mihnea Gheorghiu au sub
liniat posibilitățile de dezvoltare a colaborării culturale româno-franceze.

Va fi

| DAMASC. O hotărîre a guvernului sirian dată publicității la Damasc 
™ prevede împărțirea a peste 10 000 ha de pămînt arabil la 1 093 de familii 
da țărani cărora Ii se vor pune la dispoziție și locuințe in aproximativul 
de sate. «

BUDAPESTA. Au luat sfîrșit lucrările Conferinței internaționale 
care a discutat sarcinile sindicatelor și organizațiilor de masă 

pentru lichidarea analfabetismului. La conferință au participat re
prezentanți din nouă țări arabe și africane recenl «‘liberate și din opt 
țări socialiste, printre care și din Republica Socialistă România. Con
ferința a adresat o chemare către toti pedagogii din lume să contri
buie la lichidarea analfabetismului, care afectează mai mult de 50 la 
sută din populația lumii.

£ SALISBURY. Vineri tribunalul din Salisbury a pronunțat o v 
nouă sentință, condamnînd 20 de africani, membri ai partidu

lui Uniunea poporului african Zimbabwe, interzis în Rhodesia, la 
cite zece ani muncă silnică. Ei au fost acuzați de a fi participat la 
acțiuni antiguvernamentale.

BOGOTA. La ordinul justiției militare columbiene, săptămînă 
aceasta au fost arestate șase persoane, iar alic 10 continuă 

să fie căutate de politie. Ele sînt învinuite de tentativa de răpire a ge
neralului Gabriel Reveiz Pizarro, ministrul tortelor armate, comisă 
la 29 aprilie.

eradicată variola ?
Adunarea Mondială 

a Sănătății a adoptat 
propunerea de a se 
iniția un plan de 10 
ani pentru eradicarea, 
pe plan international, 
a uneia dintre mala
diile cele mai grave :

încît, Duvalier încă mai 
este considerat necesar și 
abandonarea lui nu se cu
vine precipitată. E semni
ficativ, în acest sens, co
mentariul unui diplomat 
de la ambasada S.U.A. din 
Port-au-Prince, făcut ime
diat după răscoala domini
cană ; „Nu ne place să 
fim rău priviți fiindcă îl 
sprijinim pe Duvalier, dar 
el e anticomunist cu o 
capacitate dificil de sub
stituit*.

Vasile OROS

variola. Este o hotă
rîre de importantă 
deosebită, cunoscînd 
implicațiile econo
mice ale bolii și ra
piditatea cu care epi
demia se extinde. Pen
tru exemplificare, ca
zul cel mai recent — 
al Angliei — este re
velator : dintr-un spi
tal au dispărut rufele 
unor bolnavi ; cum 
unul dintre aceștia se 
afla în perioada de 
incubație a bolii, du
pă puține zile, în cî

teva orașe, au apărut 
16 cazuri.

încă în 1958, cu pri
lejul celei de-a 11-a 
Adunări Mondiale, 
Organizația Mondială 
a Sănătății a sesizat 
pericolul pe care îl 
reprezintă variola. Din 
lipsă de fonduri, n-a 
putut fi luat în consi
derație un program 
de eradicare pe scară 
mondială. Un an mai 
tîrziu se numărau 
81 444 cazuri declara
te, iar în 1963 erau 
cunoscute 99 599 ca
zuri. Zonele ende
mice sînt India, Bir- 
mania, Indonezia, Pa
kistan, Afganistan, 
Nepalul, Brazilia, Pe
ru, Columbia si a- 
proape întreaga Afri
că crin sudul Saharei. 
Țările Europei n-au 
fost nici ele scutite, 
în 1962 inregistrin- 
du-se 137 cazuri, iar 
în 1963 — 129 cazuri.

Programul de era
dicare inițiat de 
O.M.S. va începe anul 
viitor, cînd vor fi

vaccinate aproape 220 
milioane persoane. In 
cursul celor 10 ani 
prevăzuti pentru ex
tirparea definitivă a 
maladiei în lume, se 
vor practica 1 790 mi
lioane vaccinuri pre
ventive.

In ședința Comisiei 
de program și buget 
a O.M.S., delegatul 
român, dr. M. Aldea, 
analizînd experiența 
tării noastre, a subli
niat că soluția cea 
mai eficientă este in
tegrarea acțiunilor de 
eradicare a variolei 
în programul natio
nal de ocrotire a să
nătății. El a arătat că 
accentul principal 
trebuie să fie pus pe 
formarea cadrelor sa
nitare naționale și e- 
ducatia sanitară a 
populației și a preco
nizat măsuri pentru 
sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare.

Fforia LIMAN

■B CONAKRY. La Ministerul 
™ Afacerilor Externe al Gui
neei a avut loc ceremonia 
schimbului instrumentelor de 
ratificare a Acordului de co
laborare culturală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Guineea. Schimbul ins
trumentelor de ratificare a 
avut loc între Ivanciu Popescu, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste 
România la Conakry, și Saidou 
Conte, ministrul educației na
ționale din Guineea.

B PEKIN. Cen I, vice-pre
mier al Consiliului de Stat 

si ministrul afacerilor externe 
al R. P. Chineze, l-a primit pe 
Kenzo Matsumura, unul din li
derii Partidului liberal-demo
crat din Japonia, aflat într-o 
vizită în China, cu care a avut 
o convorbire prietenească.

KENYA INCIDENTE 
ÎN NORDUL ȚĂRII

NAIROBI 14 (Agerpres). — A- 
genția Maghreb Arab Press anun- 
tă că la Nairobi a fost dat publi
cității un comunicat oficial al gu
vernului din Kenya prin care sa 
instituie interdicție de circulația 
în nordul țării. Comunicatul preci
zează că această măsură a fost 
luată în urma incidentelor care au 
avut loc în această parte a țării, 
soldate cu moartea a 11 persoana
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