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PREGĂTIRILE
PENTRU
RECOLTAREA
CEREALELOR

hibzuința gospodărească, preocuparea 
de a se pregăti cu cîteva luni înainte 
pentru desfășurarea campaniei de re
coltare au devenit o obișnuință în multe 
unități agricole socialiste.

Eliminarea oricăror pierderi de recoltă depinde 
de măsurile care s-au luat și se iau în prezent 
pentru punerea în stare de funcționare a tuturor 
tractoarelor, combinelor și a celorlalte mașini care 
vor fi utilizate la seceriș și treieriș. După da
tele centralizate la Consiliul Superior al Agri
culturii și din situațiile de pe teren rezultă 
că pregătirile pentru recoltare sînt mult rămase 
în urmă în stațiunile de mașini și tractoare. Pînă 
la 20 mai, in S.M.T., reparațiile au fost efectuate 
în proporție de 50 la sută la combinele pentru 
păioase, 24 la sută la batoze și 65 la sută la pre
sele de balotat paie. Mai avansate sînt S.M.T.-urile 
din regiunile Dobrogea, București, Banat și Galați, 
iar rămase în urmă cele din regiunile Sucea
va, Bacău, Maramureș și altele. Aceste situații 
se datoresc faptului că în unele S.M.T.-uri lipsesc 
piesele de schimb necesare. Adesea, delegații tri
miși la bazele de aprovizionare din Bacău, Iași și 
din alte localități se întorc în stațiuni cu mîna goa
lă. Greutăți provoacă îndeosebi lipsa unor piese 
care nu pot fi procurate sau recondiționate cu 
mijloacele S.M.T. Este necesar ca organele 
de resort să analizeze problemele de a că
ror rezolvare depinde asigurarea pieselor de 
schimb, astfel ca in campania de recoltare toate 
utilajele să poată lucra cu întreaga capacitate.

în această perioadă este foarte importantă or
ganizarea pe scară mai largă a reparațiilor, atît 
în ateliere cit și la brigăzi, folosind pe toți meca
nizatorii care nu sînt angrenați în executarea lu
crărilor în cîmp.

Desfășurarea în bune condiții a campaniei de 
recoltare necesită o temeinică organizare a tutu
ror iucrărilor de sezon — recoltatul propriu-zis, 
transportul operativ al boabelor și paielor, exe
cutarea arăturilor, însămînțările în miriște — pen
tru ca acestea să poată fi efectuate în paralel, fără 
un decalaj prea mare.

De maximă importanță sînt punerea la punct a 
mijloacelor de transport, pregătirea din vreme a 
spațiilor de depozitare, dotarea lor cu cele ne
cesare, astfel ca preluarea și înmagazinarea pro
duselor să se poată face cit mai operativ.

Experiența anilor trecuți arată cit de prețioase 
sînt pregătirile minuțioase, rezolvarea unor lu
cruri în aparență mărunte. Uneori, combine de 
mare randament nu pot lucra din lipsa sacilor. 
De aceea, procurarea și mai ales repararea a- 
cestora nu constituie o problemă minoră, ci o con
diție pentru a putea efectua recoltatul în ritm 
susținut.

O mare însemnătate are instruirea temeinică a 
mecanizatorilor pentru a se asigura funcționarea 
normală a utilajelor, efectuarea operativă 
lificată a reparațiilor accidentale etc.

Intrucît pînă la începerea recoltării nu a 
rămas prea mult timp, consiliile agricole, 
laborare cu uniunile cooperatiste trebuie să 
lizeze stadiul pregătirilor, să ia măsuri operative 
pentru lichidarea deficiențelor, să asigure toate 
condițiile pentru ca strîngerea cerealelor să se 
poată face fără pierderi.

Victor VINTU DEPĂȘIREA
MOMENTULUI CRITIC

în drum spre Mîrșa, de cite 
ori pomeneam acest nume, 
dialogul se desfășura invaria
bil astfel :

— Ați cunoscut uzina și îna
inte ?

— Nu.
— Păcat. Cine n-a mai fost 

ia Mîrșa nu-și poate da seama 
cum s-a schimbat față de 
chea fabrică. Din temelii.

Nu pricepeam „rezerva" 
mulată de interlocutori. Ca 
porter, nu arareori mi-a
dat să văd modernizări rapide, 
uimitoare, locuri pustii prefă
cute în zone de intensă pulsa
ție industrială. Ce s-a putut 
petrece la Mîrșa, uzina de la 
poalele Făgărașului ? Probabil, 
îmi imaginam, răsăriseră ca în 
atîtea alte părți construcții noi 
și impunătoare, ștergînd ima
ginea de ieri.
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In construcție:
3154 de apartamente

In cartierul Săsar din Baia Mare se construiește on 
mare ansamblu de locuințe, care va avea în final 5 500 
de apartamente. Construcțiile prevăzute pentru prima 
etapa au fost terminate, dîndu-se în folosință aproape 
2 000 de apartamente. Recent au început lucrările pre
văzute pentru a doua etapă. Potrivit proiectului, se vor 
construi 71 blocuri cu 5 pînă la 11 nivele, însumînd 3 154 
apartamente. Acest ansamblu va mai cuprinde magazine 
comerciale și unități pentru deservirea populației, o 
școală cu 16 săli de clasă, dispensar medical, cinemato
graf.

Nimic spectaculos. (Singurul 
lucru : din orice colț se zăresc, 
cîteodată parcă fumegînd, 
piscurile înzăpezite ale Suru
lui și Negoiului). Deprins cu 
priveliștea îndrăzneață și frea
mătul omenesc, cu atmosfera 
de geneză din locuri înnoite, 
ochiul nu reține nimic „nou". 
Construcțiile poartă patina vre
mii, oamenii sînt aceiași, ace
eași e și producția : remorci 
basculante, autobascule, cabine 
pentru tractoarele fabricate la 
Brașov. Și totuși părerea esle 
unanimă : „Uzina noastră nu 
mai seamănă deloc cu cea care 
a fost pînă aproape de sfîr- 
șitul lui '64'. Argumentele ?

— Ne găseam într-o situație 
critică — explică secretarul co
mitetului de partid, Stelian lo- 
nescu, om dintre cei mai vechi. 
Luni și trimestre în șir uzina 
nu-și îndeplinea obligațiile. 
Hărțuială, asalt, ore suplimen
tare cu nemiluita. Stăteau dele
gații beneficiarilor pe capul 
nostru ca să ne smulgă din 
ateliere producția. Unii oameni 
din uzină voiau să părăsească 
corabia. Veșnica rămînere în 
urmă devenise pentru mulți o 
a doua obișnuință, o fatalitate...

— ...care avea însă o cauză 
foarte pămintească ?

— Spus verde : lipsa de ori
zont. Țin minte că prin '62 am 
trecut la tipul îmbunătățit de 
remorcă,. însă, fără o pregătiră 
serioasă a fabricației. Mulțu- 
mindu-se cu o viață de azi pe 
mîine, fosta conducere rămînea 
mereu datoare zilei de ieri. 
Sarcinile sporeau, dar uzina își 
păstra hainele 
Pînă cînd s-a 
schimbare.

Măsura ei o 
la cele vreo 90 de procente 
de îndeplinire a planului în 
anii anteriori, din '64 încoace 
Uzina mecanică Mîrșa a trecut 
la depășiri constante. In locul 
unei ritmicități specifice mun
cii în asalt, s-a stabilit un puls 
normal, de organism sănătos. 
Față de 1962, producția de 
bază — remorcile — s-a du
blat, și totuși, spre deosebire 
de atunci, toți indicatorii de 
plan se realizează. Este, în- 
tr-adevăr, o schimbare „din 
temelii". Altă uzină 1 Deși ha
lele sînt aceleași și aceiași — 
oamenii.

Cum a fost înfrîntă fatali
tatea ?

nii. Am ridicat problema în 
colectivul de conducere.

— Și cu ce ați început ?
— Cu organizarea produc

ției. Ba nu. Cu stilul de mun
că. Și totuși...

— Văd că vă e greu să le 
ierarhizați. De ce ?

sale strimte, 
produs marea

dau cifrele : de

Haine pe măsură
l-am

uzinei, 
Numele cel

adresat-o
Nicolae 

mai des 
cu revin

întrebarea 
directorului 
losif. 
amintit în legătură 
meniul Mîrșei. Comunist cu o
bogată experiență în produc
ție (muncitor, inginer, șef de 
secție și inginer-șet într-o im
portantă uzină sibiană), el a 
preluat calm dar energic moș
tenirea grea.

— Fatalitate ? îndărătul ei 
se ascund totdeauna inerția 
sau incompetența. Venind în 
uzină, am înțeles că lucrurile 
șchioapătă din cauza unor 
mentalități învechite, a meteh- 
nelor cîtorva oameni depășiți. 
Colectivul, în întregul său, 
dispunea de mari energii. Era 
doar nevoie de o acțiune uni
tară 
Am 
fele 
de 
muncă, în discuțiile cu oame-

care să le impulsioneze, 
simțit acest lucru în ședin- 
de partid, în consfătuirile 
producfie, la locurile de

O Uzina de vagoane A- 
rad: un nou lot de va
goane marfă de 60 
tone pregătite pentru 

livrare
Foto : R. Costin
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• RITMUL LUCRĂRILOR
DE INVESTIȚII

• Sâ nu admitem

nici o spărtură

bomba cu hidrogen, cu atît mai izbi
tor va fi, pentru noi, în artă fenome
nul degradării.

Termenul de degradare este în
deobște folosit în arfă cu privire la 
artele interpretative, unde opera o 
dată creată, nu este o dată pentru 
totdeauna creată, ci durata ei se asi
gură prin repetare, printr-un șir 
anumit de re-creări. Aceste repetări 
ale unui spectacol de teatru, operă, 
etc. se înscriu normal pe linia unei 
evolujii ascendente, artiștii, prin exer
cițiu progresiv, fiind din ce în ce 
mai slăpîni pe tehnica expresiei, 
cucerind libertatea interpretării ți 

avînd pregătite 
prin munca prea
labilă toate con
dițiile pentru acea 
țîșnire arteziană 
a inspirației. Așa 
este posibil ca 
„Slugă la doi stă- 
pîni" în interpre
tarea lui Piccolo 

Teatro din Milano, după 16 ani de la 
premieră, să scoată țipătul de nou 
născut în urechile spectatorilor din- 
tr-odafă transformați în ta): și mame, 
după cum spontană, aerisită și exactă, 
era dezordinea suitei de dezmafafi a 
lui Lear în spectacolul lui Peter Brook, 
după un șir îndelungat de reprezen
tații. Am avut însă acum 25 de ani 
experiența unei dezamăgiri ca spec
tator și realizator de spectacole. La 
o premieră cu o piesă clasică, jocul 
unuia dintre marii noștri actori a fost 
atît de uluitor, încîf nu m-am putut 
împiedica să nu mă duc și la al doi
lea, al treilea și la al patrulea spec
tacol. Piesa era aceeași, actorul nu-și 
schimbase numele, dar momentele 
de neuitat de la premieră dispăruse
ră.

De atunci, multe au fost schimbă
rile din teatrul nostru, de la amploa
rea repertoriului la îndelungatul pro
ces de pregătire a unui spectacol, uni
ficarea spectacolului în spiritul de 
echipă ele., dar fenomenul degradării 
spectacolelor nu a dispărut. Se con
sumă în repetiții multe ore, uneori 
totalizînd 7—8 luni, pentru precizia 
sensului unei replici, ritmul unei sce
ne, plastica unei mișcări, asigurarea 
unei sch'mbări de decor în 30 de 
secunde, creșterea și descreșterea 
sensibilă, muzicală, a luminii, pentru 
obfinerea rigorii unui stil alcătuit din 
mii de amănunte într-un anume fel 
structurate.

Toate acestea, cîte apar în seara 
premierei, tind în unele cazuri, nu 
chiar atît de rare, să se risipească, fie 
să se șteargă, să „iasă la soare", fie 
să se îngroașe, să se scorojească pre
cum zugrăvelile date una peste alfa, 
fie, în sfîrșit, să fie victima unor acci
dente care sar ca stropii de lămîie 
în ochii spectatorilor : o sonorizare

Se văd uneori copaci falnici cărora 
timpul le-a mîncat nemilos măduva 
și cărora omul, printr-o intervenție 
medicală, le-a redat o coloană verte
brală de ciment, prelungindu-le multă 
vreme încă, viața.

Avem aci de-a tace cu un dublu 
proces : unul natural, de degradare, 
altul uman, de restaurare ; unul des- 
tructiv, altul creator, în care natura 
și omul joacă un scurt scenariu dra
matic, crîmpei din marele teatru al 
lumii. Degradarea este un fenomen 
natural, iar restaurarea unul uman, 
actul creator calificîndu-l pe om. De 
la praful zilnic șters 
pînă la trecerea 
unei picturi 
Rembrandt 
altă pînză, 
plantarea 
pante 
mîna omuiui, vo
ința lui mai bine- 
zis, se opune, 
luptă, inventă și, 
cu un soi de admirabilă viclenie, 
sustrage timpului devorator prada sa, 
foiosind „în susul apei", timpul „re
parator".

Mărturia cea mai evidentă, însă, a 
dramaticei voințe de a se opune 
„operei destructive a timpului" (for
mularea păstrează un iz romantic, 
poale tocmai pentru că romantismul 
a pus accentul pe eul opus naturii), 
de a „dufa", termenul avînd îndoitul 
sens, în limba română, de a construi 
și de a rezista în timp, este creația 
artistică, epera de artă.

Îmi vine în minte imaginea unei 
cărți poștale ilustrate cu ruinele ce
tății Histria, imagine pe care se adu
nă și se explică tot procesul amintit. 
Acolo unde era marea, acum e un 
lac, acolo unde era un port și un 
oraș, niște ruine ; în locul istoriei și 
civilizației grecești și bizantine, un 
șantier arheologic socialist în mijlocul 
căruia își ridică fruntea neînvinsă de 
timp o coloană ionică. Ea dă preț 
întreg peisajului, care parcă se rîn- 
duiește în jurul ei ca o piață con
cepută de un edil atotputernic. Ea 
și șantierul din jurul ei există ca un 
pod peste milenii, susținut de voința 
de a dura, creația meșterului ciopli
tor și restaurarea întreprinsă de ar
heolog fiind una și aceeași afirmație 
vitală a construcției, față în față, corp 
la corp cu vîntul și apa purtate de 
brațul timpului.

Pentru acei artiști care au învins 
timpul, oamenii au creat ordinul cla
sicilor. Această forță de afirmare a 
clasicilor nu s-a oprit la răfuiala cu 
foile calendarului, cu timpul istoric, ci 
a izbutit să transforme însuși actul 
destructiv al morții într-o afirmație.

Dacă arta în întregimea ei repre
zintă chintesența capacității omului 
de a triumfa asupra tuturor forțelor 
destructive, începînd de la cariu și 
terminînd filozofia

de gospodine

de 
pe o 

sau 
unei 

erodate, OPINII

(Continuare în pag. a IV-a)

cooperativei

in „buzunarul

(Continuare 
în pag. a V-a)

REȘIȚA. Noul cartier în construcție — Lunca Bîrzavei

EXAMENELE
în invățâmintul superior

In nr. 6988 de luni, 23 mai 
a.c., al ziarului nostru a apă
rut articolul „Calendar univer
sitar". In legătură cu datele 
cuprinse în acest articol (prin
tre care s-au strecurat unele 
inexactități) aducem următoa
rele precizări :

La institutele de învățământ 
tehnic superior și agronomice, 
sesiunea de examene pentru 
studenții cursurilor fără frec
vență are loc între 1—20 iunie, 
iar la universități, institute 
pedagogice și economice a- 
ceasta se desfășoară între 
1—20 iulie. Examenul de stat 
începe la 20 iunie în institu
tele de învățământ tehnic su
perior, iar în universități.

NOUTĂȚI IN INDUSTRIA ALIMENTARA
A

1

■

institute economice, pedagogi
ce și de artă (inclusiv de arte 
plastice) se desfășoară înce- 
pînd cu data de 25 iunie. Pen
tru absolvenții institutelor a- 
gronomice, ai facultăților de 
mecanică agricolă din institu
tele politehnice și ai celor de 
medicină și farmacie, exame
nul de stat este programat în 
luna septembrie a.c.

însemnări de călătorie din Iran

ISFAHAN
Distanța dintre Teheran șl Isfahan 

este parcursă în 5—6 ore cu automo
bilul ; călătorie obositoare, dar inte
resantă. Străbați deșerturi unde se 
nasc furtuni, lanțuri de munți cu po- 
vîrnișuri sterpe. Ici-colo întîlnești pa
jiști și vai împădurite ; cursuri șer
puitoare de apă — în jurul cărora 
s-au stabilit așezări mai mari sau sim
ple cătune — se mistuie în deșert

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

București

unde sînt înghițite de setea uriașă a 
nisipurilor.

Se ivește orașul. Cupole, încadrate 
de înalte și zvelte minarete, strălu
cesc în razele soarelui. Isfahan, Se- 
pahan, Esfahan — sînt unul și același 
oraș al cărui nume evocă monumente 
de o deosebită frumusețe, arta țesă
turilor și covoarelor renumite în în
treaga lume, un artizanat de mare fi
nețe. Aici, în 1590, șahul Abbas cel 
Mare și-a proclamat capitala, dînd 
orașului o mare dezvoltare.

S-au scurs sute de ani și Isfahanul 
de azi parcă îți cere să-l cunoști mai 
întîi fot prin prisma vechilor sale mo
numente durate în perioade de pu
ternică înflorire. In același timp însă, 
construcții moderne din cărămidă și 
beton își cuceresc treptat locul ce îi 
se cuvine. Aci, ca și în restul țării, 
se văd efectele reformelor 
ter social-economic inițiate 
ani.

Maidan-e-Shah (piața 
sau „Inima Isfahanului",
ansamblu arhitectonic, unic în Orient, 
se impune prinfr-un urbanism plin de 
echilibru și măreție. Aflată cam în 
centrul orașului, această piață mă
soară 512 m în lungime și 160 m în 
lățime. Verdeață și flori înfr-un colorit 
și figuri geometrice foarte reușite, în
cadrează fîntîni arteziene și bazine 
cu apă limpede.

Mîndria Isfahanului sînt mai ales 
construcțiile din jurul acestei piețe. Pe 
latura de sud a ansamblului de clă
diri se ridică una din cele mai cu
noscute moschei din Iran, care in
cintă prin armonia proporțiilor și 
măiestria decorațiilor — Masjid-I- 
Shah (moscheea șahului). îmbrăcată în 
faianță albastră și verde, pardosită cu 
marmoră, moscheea domină întregul 
cartier cu cupola și minaretele sale 
zvelte. La intrare, blocuri de piatră,

Nicolae PUICEA

cu carac- 
în ultimii

imperială) 
remarcabil

Ambalate, împachetate, tranșate, îmbuteliate, 
conservate... aproape 4 000 de sortimente de pro
duse sînt oferite azi consumatorilor de către in
dustria alimentară. In legătură cu dezvoltarea 
acestei ramuri a economiei naționale, tov. ing. 
Ion PLINGU, secretar general în Ministerul In
dustriei Alimentare, 
bări.

ne-a răspuns la cîteva întie-

— Ce întreprinderi 
ale industriei alimen
tare vor intra în 
funcțiune în acest an?

— Fondurile de In
vestiții prevăzute în acest 
an sînt cu circa 40 la sută 
mai mari decît cele din 
anul trecut, ceea ce va 
permite să se termine

construcția unor între
prinderi începute în anii 
trecuți și, în paralel, să se 
continue și să se înceapă 
alte obiective noi. De la 
începutul anului pînă în 
prezent au intrat în func
țiune. printre altele, fabri
ca 
cu 
hl

nouă de bere Bacău, 
o capacitate de 400 000 
pe an, precum și moa-

ra nouă de la Cluj cu o 
capacitate de 220 tone 
grîu măcinat în 24 ore. 
Ambele unități sînt dotate 
cu utilaje tehnologice 
moderne, cu un grad a- 
vansat de mecanizare și 
automatizare. în industria 
morăritului vor mai intra 
în funcțiune două mori de 
porumb cu secții de de- 
germinare : una la Bucu
rești, cu o capacitate de 
116 tone în 24 ore, alta la 
Ploiești cu o capacitate de 
33 tone. în aceste mori ca 
urmare 
menilor 
care se 
dietetic

lorificare superioară a 
porumbului. La Suceava 
se va pune în funcțiune o 
moară de grîu, la Turnu 
Severin un complex ali
mentar compus dintr-o 
fabrică de pîine, o fabrică 
de produse lactate.

Pînă 
paniei 
Galați 
anului 
fi
depozite 
și îmbuteliere a vinurilor 
cu o capacitate de 470 va
goane fiecare, iar Ia Iași 
o linie de îmbuteliere a 
vinurilor cu o capacitate 
de 2 400 sticle pe oră. _

la începutul cam- 
de vinificare 
Și 
la 

date

la 
pînă la finele 
Tg. Mureș vor 
în funcțiune 

de condiționare

a extragerii ger- 
de porumb din 
obține un ulei 

se asigură o va-

Mai multe obiective sînt 
în faza de construcție. Ast
fel. la Buzău se constru
iește o fabrică de zahăr cu 
o capacitate de 3 000 tone 
de sfeclă prelucrată pe zi, 
la Iași un complex de mo- 
rărit și panificație compus 
din moară, fabrică de pii- 
ne, fabrică de paste făi
noase și de biscuiți. Uni
tăți moderne de panifica
ție se construiesc și la 
Cluj, Suceava. Craiova. 
Timișoara. Sibiu. Sinaia.

Pentru depozitarea măr
furilor alimentare perisa-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace și al poporului cehoslovac vă mul- 
țupiim sincer pentru saluturile prietenești și felicitările transmise cu 
prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace.

La rîndul nostru vă dorim sincer, dv. și întregului popor român, 
noi succese în construirea societății socialiste și împărtășim convingerea 
dv. că prietenia și colaborarea noastră vor continua să se dezvolte și 
să contribuie la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, ca și a 
mișcării comuniste internaționale, în interesul progresului și păcii în 
lume.

ANTONIN NOVOTNY
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele R. S. Cehoslovace

JOZEF LENART
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace (Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA

TEMA: STILUL DE MUNCĂ

TREI COMITETE COMUNALE
LA ÎNCEPUT DE DRUM

• Cîte sarcini? • Prezența activului 
de partid • Cu domiciliul în vecini
• Intenții bune, dar mai departe ?

în răstimpul scurt care a trecut 
de la înființarea comitetelor co
munale de partid ele au început 
să acumuleze experiență atît în ce 
privește modalitățile de a func
ționa, cît mai cu seamă acelea de a 
acționa. Acest lucru este propriu 
și comitetelor comunale de partid 
din raionul Sf. Gheorghe.

Bodul, Feldioara, Hărmanul sînt 
comune mari, bine cunoscute. 
Există aici cooperative agricole de 
producție puternice care cuprind 
mii de țărani ; găsim organizații 
de bază în cooperativele de con
sum, la școlile generale, la sfatu
rile populare, ca și în alte institu
ții ; e prezentă, de asemenea, in
dustria.

Sarcinile ce se pun în fața co
mitetelor comunale de partid nu 
sînt puține și nici ușor de rezol
vat, ele deschid însă în fața comu
niștilor un cîmp nelimitat de ac
țiune. prielnic pentru afirmarea 
dinamismului, energiei lor.

Concludent pentru felul cum co
mitetele de partid din cele trei co
mune amintite urmăresc diversi
tatea problemelor sînt prevederile 
din planurile lor de muncă. No
tăm doar cîteva : analizarea ac
țiunii de fertilizare a solului în 
cooperativele agricole de produc
ție ; munca organizațiilor de bază 
pentru îndeplinirea hotărîrilor de 
partid ; activitatea cultural-educa- 
tivă la căminul cultural; desfășu
rarea procesului instructiv-educa- 
tiv în școlile

Căutăm să 
aflată în plin 
nare, cum se 
calitativă a muncii de partid.

Dar unde sînt ei ? A fost cu nepu
tință să-i găsim pe secretarii co
mitetelor comunale de partid din 
Hărman și Feldioara. Bineînțeles, 
la comitetul raional se știa că cei 
doi secretari lipsesc de mai multe 
zile din comunele lor.

Unde se aflau? Au fost incluși 
în colective ale comitetului raional 
de partid trimise să facă analize

VIAȚA 
DE PARTID

generale ș.a. 
depistăm experiența 
proces de perfecțio- 
manifestă creșterea

într-un alt capăt al raionului. 
Cum s-ar spune, se aflau cu domi
ciliul în vecini. Este un lucru în
deobște recunoscut; munca într-un 
colectiv poate aduce multe fo
loase ; ea înlesnește un veritabil 
schimb de experiență. Dar cînd 
asemenea schimburi de experiență 
se țin lanț și unii oameni sînt fo
losiți pretutindeni și cu orice pri
lej, consecințele nu se lasă nici ele 
așteptate. Este oare firesc ca toc
mai într-o perioadă de început de 
drum, de „rodaj" a comitetelor co
munale de partid, cînd mai sînt 
atîtea aspecte ale muncii neapro
fundate și activitatea 
încă pe făgașul 
care se așteaptă 
primească alte 
cele pentru care 
mul rînd ?

n-a intrat 
dorit, cei de la 
atît de mult să 
însărcinări decît 
răspund în pri-

Constituirea comitetelor comu
nale de partid înlesnește atragerea 
tuturor membrilor de partid la re
zolvarea problemelor ce se pun, le 
dă posibilitatea să-și pună mai 
bine în valoare priceperea, iniția
tiva. Uneori, însă, în loc ca baza 
muncii de partid să se lărgească, 
tot celor ce aveau sarcini li s-au 
adăugat altele. Locțiitorul secreta
rului organizației de bază de la 
fabrica „Reconstrucția" din Fel
dioara este în același timp locții
torul secretarului comitetului co
munal de partid.

— Reușiți să faceți față acestei 
duble sarcini ?

— Adevărat, sînt mobilizat se
rios... Noroc însă că sîntem tineri, 
avem voință și putere de muncă 
destulă.

Tot la „Reconstrucția", directo
rul fabricii, Nicolae Radu, este 
membru în biroul organizației de 
bază, face parte din biroul comi
tetului comunal de partid, din co
misia de revizie și comisia econo
mică a comitetului raional de 
partid. Dar are timp să-și ducă la 
bun sfîrșit, 
de director, 
„Reușesc să 
sarcină cîte 
deschis.

Intr-o asemenea perioadă de 
demaraj a comitetelor comunale 
de partid sînt deosebit de nece
sare îndrumarea și mai cu seamă 
un ajutor în plus din partea comi
tetului raional de partid.

Tovarășul Carol Șanta, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Sf. Gheorghe, arăta că bi
roul comitetului raional s-a stră
duit de la început să orienteze și 
să sprijine activitatea comitetelor 
comunale. El ne-a spus :

Să luăm doar un exemplu : bi
rourile comitetelor comunale 
confirmă hotărîrile de primire 
în partid. Pentru a spori exi
gența față de calitatea de mem
bru de partid, noi am ho- 
tărît ca un membru al biroului 
raional să participe la ședințele de 
confirmare din comune. Ne-am 
gîndit, de asemenea, să propunem 
unele perfecționări în programul 
de instruire a secretarilor comi
tetelor comunale de partid, între 
altele organizarea unor seminarii 
speciale cu ei. Vom acorda toată 
atenția și instruirii membrilor bi
rourilor comitetelor comunale de 
partid privind exercitarea dreptu
lui de control.

Intenții bune. Este necesar să se 
treacă însă la aplicarea lor fără 
întîrziere. Facem această remarcă 
îndemnați de observațiile și su
gestiile unor tovarăși din comite
tele comunale de partid. Așa, de 
pildă, tovarășul Nicolae Nan, 
locțiitor al secretarului Comitetu
lui de partid din Hărman, spunea 
că „deși drumurile raionului trec 
pe aici, activiștii comitetului ra
ional de partid au făcut prea pu
ține popasuri și acestea doar în 
fugă" sau observația unor tovarăși 
de la Feldioara care adaugă că 
„de la constituire și pînă acum 
doar o singură dată ne-am întîlnit 
— și aceasta la o ședință — cu un 
secretar al comitetului raional de 
partid".

Intențiile sînt, așa dar, bune. 
Pare să lipsească totuși ceva : o 
mai mare operativitate, o legătură 
mai directă și mai frecventă cu 
organizațiile de partid din co
mune.

ici un regulament 
de ordine nu po 
menește și nu poa- 

fe să pomenească une
le lucruri care sînf știute 
de toată lumea și fin de 
simțul măsurii. în societa
tea noastră fiecărui cetă
țean îi revine o părticică 
din putere, potrivit cu 
pregătirea, cu capacitatea 
lui. Folosirea ei în scopul 
în care i-a fost acordată, 
adică spre binele general, 
este o daforie. Aci abu
zul, cînd se produce, este 
foarte clar și nimeni nu 
poate invoca scuza că 
„n-a știut".

Să zicem că unui lucră
tor din comerț i se în
credințează conducerea 
unui magazin. Principala 
lui datorie este ca cetă
țenii să fie bine serviți. El 
poafe să admonesteze, să 
meargă pînă la sancțio
narea vînzăforului delăsă
tor sau necuviincios, 
se zbată pentru

să 
a obfine

cere

Constantin MORARU

pe lîngă îndatoririle 
toate aceste sarcini ? 

rezolv din fiecare 
ceva" — ne-o spune

verificată în practicăO metodă 
este aceea de a folosi în examina
rea diferitelor aspecte ale muncii 
competenta activului comitetelor 
de partid. Active puternice au și 
comitetele comunale de partid de 
la Bod, Feldioara și Hărman. Cît 
folos ar aduce ele dacă și-ar 
semna numele nu numai pe hîrtie 
dar și dacă și-ar dovedi prezența 
activă în viață, în frămîntările de 
fiece zi ale comitetelor de partid 1

Dar, într-una din comune, uri 
președinte de cooperativă agricolă 
de producție a întocmit singur re
feratul privind o temă atît de vastă 
cum este disciplina de muncă în 
cooperativă. La Hărman, unul din 
membrii tînărului comitet comu
nal de partid este socotit „priceput 
în toate" ; singur a pregătit mai 
multe materiale care au fost su
puse analizelor.

îmbunătățirea stilului de muncă 
ar trebui să constituie un obiectiv . 
dintre cele mai importante. în pri
mele luni ale anului, deci atunci 
cînd n-ar fi putut fi invocată 
scuza vreunei campanii agricole, 
ședințele de birou și cele ale co
mitetului comunal de partid din 
Hărman au fost amînate de la o 
lună la alta. în altă parte, însă, la 
Feldioara, de pildă, ele prisosesc, 
în biroul comitetului comunal de 
partid se discută despre orice. Nu 
de mult s-a analizat pe baza unui 
raport, încărcat de cifre, cum sînt 
îndeplinite prevederile planului 
M.T.O.. la fabrica de cărămizi și 
țigle. Același lucru l-a făcut la 
scurt timp după aceea și organi
zația de bază din fabrica amintită, 
în loc de a pulveriza forțele și 
timpul în ședințe, biroul comitetu
lui comunal de partid și-ar fi pu
tut propune să ajute organizația 
de bază din fabrică să facă o ana
liză temeinică a acestui subiect. 
S-ar fi evitat în acest caz și sub
stituirea organizației 
preluarea atribuțiilor 
comitetul comunal.

de partid, 
ei de către

• ♦ ♦ ♦ •

Că în conducerea 
comunale de partid există oameni
cu experiență este foarte bine.

comitetelor

r 
i 
i 
i
i 
l
i 
i
i 
i
I 
l
i 
I
i
i
I 
i
i
i
i
i 
i
i 
i 
i
I
I
I
I
I
I

CUVÎNTUL CITITORULUI
Asonanțe turistice

pri- 
lo-

țară 
bău

Lucrez ca ghid la O.N.T. „Car- 
pați". In această calitate am oca
zia să cunosc părerile, sugestiile 
și criticile turiștilor în ce 
vește calitatea deservirii în 
calitățile vizitate.

In orice restaurant din 
există liste de mîncăruri și
turi. Din păcate, trei sferturi din 
mîncărurile și băuturile notate 
nu se găsesc. E de preferat ca 
listele să fie scurte, dar onorate 
integral. Ne-ar scuti de multe 
momente penibile.

La Poiana Brașov, în prospec
te scrie că funcționează 3 schilif- 
turi. Nu funcționează decît unul 
și acela cu întreruperi, exact în 
orele favorabile pentru schi. Pen
tru eventuale reparații. lunea nu 
funcționează deloc. Nu s-ar pu
tea organiza o echipă de noapte 
care să facă reparațiile ?

La singurul bar de noapte din 
Poiana Brașov bar foarte soli
citat. în fiecare seară programul 
este același. Se cîntă aceleași 
șlagăre, prezentarea este anostă. 
Pentru a atrage turiștii este ne
voie mereu de noutăți.

Cabanele din munții Bucegi sînt 
luminate cu neon. dar... apa ba

curge, ba se oprește. Instalațiile 
sanitare nu sînt bine întreținute.

Sezonul de vară la mare se 
deschide în curînd. Orchestrele 
și cîntăreții de muzică ușoară de 
pe litoral au fost mereu obiectul 
unor observații judicioase din 
partea vizitatorilor. Instalațiile 
de amplificare nu funcționează 
bine, ele asurzesc uneori pe con
sumatori. Repertoriul, gustul și 
fantezia vestimentară ale cântă
reților sînt deficitare. O proble
mă la ordinea zilei este organi
zarea unor programe mai atrac
tive pe litoral in zilele nefavora
bile pentru plajă.

De asemenea, lucrătorii din co
merț care deservesc localitățile 
turistice să fie aleși cu grijă, iar 
stimularea lor să fie făcută în 
raport cu comportarea față de vi
zitatori.

In încheiere aș adăuga că șo
ferii și ajutoarele Iot de pe au
tocare n-au o tinută vestimen
tară corespunzătoare. In această 
direcție ar fi recomandabilă o îm
brăcăminte simplă, în culori des
chise, ușor lavabilă.

V. GHEORGHE
București

Amenajări urbane
în suferință

Blocurile M 13, M 14, M 15, 
M 16 etc. din Balta Albă, date 
recent în folosință, au sub aspec
tul condițiilor de locuit un grad 
ridicat de confort. Dar nu la ca
litatea construcțiilor aș vrea să 
mă refer, ci la unele lipsuri care 
ne umbresc bucuria de a locui 
în condiții civilizate. O primă di
ficultate : drumurile de acces 
inexistente. Umblăm prin no
roaie veșnice, alimentate de pă- 
mîntul săpat și neridicat din ju
rul blocurilor. Mijloacele de 
transport (troleibuzul 92 și auto
buzul 65) sînt 
unul și altul vin 
mari. Ești nevoit 
tobuzul 65 și cîte 
lumina pe străzi.

Cînd s-a proiectat construirea 
blocurilor nu s-au proiectat și 
drumurile de acces ? Dacă s-au 
proiectat, care este intervalul de 
timp între darea în folosință a 
locuințelor și darea în folosință 
a drumurilor, fie ele și provi
zorii ?

Cetățenii din cartierul nostru 
s-au adresat Sfatului popular al 
Capitalei cu o serie de propuneri 
menite să grăbească dotarea car
tierului cu toate accesoriile 
bane necesare. S-au primit 
unele răspunsuri, dar, din 
cate, formale, cum este, de exem
plu, cel semnat de tov. ing. C. 
Mirescu, șeful secțiunii tehnice 
de investiții a Sfatului popular 
al orașului București. „Problema 
este în atenția I.T.B.-ului și a

sfatului popular" — ne scria tov. 
inginer, foarte laconic. Ne-ar fi 
bucurat mai mult dacă, pe lîn
gă „atenție", am fi aflat mai pre
cis ce măsuri concrete se iau și 
termenele de realizare a lor.

V-am scris despre aceste nea
junsuri deoarece constructorii 
nu se pot socoti încă achitați de 
obligațiile lor o dată cu mutarea 
noastră în noile blocuri.

Mirceo RADULESCU 
locatar al blocului 
M. 13 Balta Albă

insuficiente. Șt 
la intervale 

să aștepți au- 
o oră. Lipsește

ur-
și 

pă-

Pămint de floriLibrete C.E.C. pentru 
construirea de locuințe

n-ar fi insistat ? Dacă nu 
s-ar fi zbătut, nu rămînea 
satisfăcut I. P. ? Nu a ne
dreptățit el oare și pe al
ții ? In fapt, puterea unui 
om este — apelînd la 
„matematică”, adică la 
legile vieții — direct pro
porțională cu răspunderea 
sa față de sarcinile ce i 
s-au încredințat. Societa
tea însăși a creat acest e- 
chilibru, fără de care e 
greu să ne imaginăm or
dinea riguroasă existentă 
în mecanismul atît de 
complicat al producției de 
valori materiale și spiri
tuale.

întrebarea e logică. De 
vreme ce a făcut o ne
dreptate, de ce să nu fi 
făcut și altele ? Așa e, și 
tocmai acest 
demonstrează că P. 
putea rămîne 
nat : nedreptățești pe u- 
nul, pe altul, dar e logic 
și legic că o vei păți : cu 

cît puterea ta e 
mai mare, cu atît 
ai de-a face cu 
un număr mai 
mare de cetățeni 
și, dacă o exer
ciți nejust, cu a- 
tît mai repede 
oamenii ți-o vor 
retrage. Ca ce
tățeni, drepturile 
și îndatoririle 
sînt absolut e- 
gale pentru toa
tă lumea. Toc
mai de aceea, 
atunci cînd 
ivesc abateri 
la principiile e- 
tice unanim 
cepfate, cînd se 
abuzează de o 
situație sau al
ta, opinia pu
blică nu întîrzie 
să-l admoneste
ze pe cel ce în
cearcă să-și cre
eze un privile
giu ilegal.

Dar nu e vorba doar 
de încălcarea legii. Există 
și legi morale, nesancțio
nate de stat, cărora 
cetățenii știu să le dea o 
sancțiune morală 
de usturătoare.

Inginerul C. S., 
fabrica „Mătasea 
Iară", a crezut că 
tiga respectul muncitorilor 
folosind tonul brutal și 
jignitor. într-una din zile, 
trecînd prin secția crava
te, s-a oprit la mașina u- 
pei muncitoare în vîrstă : 
t — Cesj țu. mize.riă asta 
la rfiaȘina' tă ? s-'a răstit el.

Tonul acestuia,, necuviin
cios, a indignaf-o profund 
pe muncitoare. Indiferent 
dacă avea sau nu drep
tate, bunul simț elemen
tar îl obliga pe tînăru) 
inginer să respecte măcar 
părul ei alb. Ulterior, el 
a continuat să plătească 
tribut aroganței cu nimic 
justificate. în loc 
corijeze atitudinea, 
nerul a preferat să fie 
sensibil la lingușiri, refu- 
zînd corectitudinea, dem
nitatea unor 
iali. Rezultatul ? 
nil se cam 
— remarca 
Celui care 
spune că 
gură...”.

Treptat, ex; 
adună. Unul i-a reproșat 
inginerului că vorbește 
urît cu muncitorii : a fost 
sfătuit să se „cumințeas
că". Altul i-a spus că tre
buie să judece mai atent 
indicațiile pe care le 
a fost nevoit să-și 
demisia și să plece 
altă parte. Reieșea 
pede că la „Mătasea 
populară" critica devenise 
o armă cu două tăișuri, 
suspectată, privită pie
ziș ; pentru ca. în cele 
din urmă, abuzurile să 
culmineze cu sancționarea 
arbitrară a muncitoarei 
care i-a atras atenția să 
se poarte cuviincios.

Analizînd situația crea
tă în secția cravate, orga
nizația de partid a cerut 
conducerii întreprinderii 
să repare abuzul ingine
rului C. S.

Asemenea atitudini in
compatibile cu etica so
cialistă trebuie să dispa
ră — dar nu pot dispă
rea de la sine. E nevoie 
de efortul nostru, al tutu
ror. Relațiile care carac
terizează societatea noa
stră impun fiecăruia sti
mă, întrajutorare, respect I

® r^spwis

mărfurile solicitate, 
facă rabat bunului 
ș.a.m.d., dar toate

să nu 
gust 

astea 
în numele clientului ne
mulțumit, al statului etc. 
insă dacă, folosindu-se de 
„putere", responsabilul 
magazinului nu ține sea
ma de cerințele cumpără
torilor ci, dimpotrivă, le 
sfidează, închide ochii în 
fața neregulilor, el intră 
imediat în conflict și cu 
legalitatea, și cu cerințe
le vieții sociale. Puterea 
lui are deci coordonate 
morale precise.

Oare omul care stă la 
un ghișeu și , se rezumă 
la privirea aruncată pe 
undeva, pe lîngă solici
tant, mormăitul în barbă 
sau cunoscuta . expresie : 
„mai încearcă mata, a- 
cum n-avem timp” — o- 
mul acesta nu-și dă sea
ma că trezește indigna
rea ? Aparent se creează 
impresia că, în astfel de 
situații, deținătorul abso
lut al „puterii" este func
ționarul incorect, insul 
miraculos care înnoadă 
și deznoadă destinele, fă
ră ca cineva să-i ceară 
socoteală. De fapt însă, 
el se condamnă singur : 
folosind sfrîmb puterea ce 
i-a fost dafăy el o pierde, 
mandatarului^ i se retrage 
mandatul. O scrisoare din 
Techirghiol semnalează 
un asemenea caz. Cetă
țeanului Ștefan Prodan 
i s-a făcut o nedreptate. 
Anchetele efectuate la 
fața locului n-au dus la 
nici un rezultat. De fieca
re dată 
veau, la 
orășenesc,
președintelui

— Eu hotărăsc 
că ai dreptate sau 
Totul depinde de mine I

Cuvinte foarte frumoa
se pentru „regele-soare", 
da- 
sfat democratic, 
de funcția ce o deține, 
I. P. nu-și notase în agen
dă că a fost pus în frun
tea sfatului popular ca să 
slujească interesele 
nerale ale cetățenilor, 
tase" acest important 
mănunt. „Dumneata 
nici o putere, totul 
pinde de mine I". Ce s-a 
întîmplaf mai departe ? 
Adresîndu-se organelor 
ierarhice, Ștefan Prodan, 
omul „fără putere", a fost 
pus în drepturile sale, iar 
președintele abuziv — 
sancționat.

Cititorul se va întreba : 
dar dacă Ștefan Prodan

cererile se lo- 
sfaful

de
popular 
refuzul

aici da- 
nu !

nepotrivite într-un 
Amefit

ge- 
„ui- 

a- 
n-ai 
de-

argument 
nu 

nesancțio-

se 
de

ac-

la fel

de la 
popu- 

va cîș-

să-și 
ingi-

oameni lo- 
„Oame- 

tem să critice 
un maistru, 

critică i 
e rău

se 
de

plicațiile

ca.

se

dă : 
dea 

în 
lim

Manole AUNEANU

în pungi de plastic
Emiterea libretelor C.E.C. pentru construirea de 

locuințe se efectuează de către casele raionale și 
orășenești din întreaga țară, precum și de agențiile 
C.E.C., autorizate în acest scop, din Buhuși, Comă- 
nești, Tg. Ocna din regiunea Bacău ; Anina, Bocșa, 
Jimbolia — regiunea Banat; Blaj, Cisnădie, Codlea, 
Predeal, Săcele, Victoria — regiunea Brașov ; Cîmpia 
Turzii, Ocna Mureș — regiunea Cluj ; Cernavodă — 
regiunea Dobrogea ; Cugir, Lupeni, Petrila, Vulcan — 
regiunea Hunedoara ; Baia Sprie — regiunea Mara
mureș ; Breaza, Moreni, Pucioasg, Sinaia, Urlați — 
regiunea Ploiești ; Șiret — regiunea Suceava.

în Capitală, operațiuni pe libretele de economii pen
tru construirea de locuințe se fac atît la casele raio
nale de economii, cît și Ia agențiile C.E.C. Victoria, N. 
Bălcescu, Magheru, Latină, Obor, B-dul 1848, B-dul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Piața Rosetti, Progresul și 
1 Mai.

întreprinderea Horticolă „1 Mai" 
din Capitală a satisfăcut o veche 
cerință a amatorilor în cultura 
florilor și anume asigurarea lor cu 
pămînt special destinat acestor 
plante. Pămîntul de flori este pre
gătit la secția „Progresul" a aces
tei întreprinderi și ambalat în pungi 
de material plastic în cantitate 
de circa 2 kg. în compoziția lui 
intră turbă, pămînt de (elină, nisip, 
îngrășăminte chimice în anumite 
proporții. Pungile fiind închise er
metic, nu se pierde umezeala din 
această compoziție.

La „Ștrandul tineretului" din Capitală se fac primele înscrieri la cursurile de înot
(între 5—15 ani), care vor începe la 1 iunie l

t pentru copii 
Foto : M. Cioc
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Nicufă TÂNASE

M T. ostatec
In ziua de 18 mat, orele 8,45 fix, cînd 

se trezi dintr-un somn dulce, lui N. T. 
nu-i veni să-și creadă ochilor lui verzi- 
gălbui. Se afla, fără să știe cum, într-o 
încăpere străină, legat cu funii de mă
tase, funii răsucite-n trei și împletite-n 
șase.

— Bumerrang ! strigă el disperat.
Credinciosul său cîine nu-i răspunse. 

La un moment dat clădirea începu să 
se cutremure. Se răsuci în odgoanele 
în care era legat și se uită prin interio
rul camerei. Unsprezece oameni stă
teau ca la priveghi în jurul său.

— Cine sînteți voi ? Cine m-a legat? 
Oamenii nu-i răspunseră. Stăteau îm- 

brăcați de plecare cu valizele pregătite.
— De ce nu răspundeți ? întoarse 

capul spre cel mai apropiat și continuă:
— Fii drăguț și dă-mi o palmă.
Acesta, fără să scoată o vorbă, îi 

dădu o palmă. N. T. se convinse astfel 
că nu visa. Strigă :

— Ce se întâmplă aici ? I De ce m-ați 
legat ?

— Ești ostatec, auzi în sfîrșit o voce 
de om.

Ceilalți zece tăceau și așteptau. Ce ?
— Dumneavoastră de ce nu vorbiți ? 

Ce așteptați ?
— Prăbușirea imobiluluiI răspunseră 

în sfîrșit și ei și începură să rida, stra
niu.

— Mori cu noi ! Ha ! ha ! ha ! Te pră
bușești cu noi I

— Sînt N. T. Sînt N. T. —H—5—8, 
transmit pe lungimea de undă 30 + 42 = 
72. Bumerrang, mă asculți ? Treci pe 
recepție !

Odată intrat pe recepție N. T. îi spu
se lui Bumerrang Id ureche cele întâm
plate. Se auzi un motor de elicopter și 
alte zgomote nedeslușite după care Bu
merrang apăru ca din senin în cameră. 
(Intră printr-o crăpătură în zid). Ti 
imobiliza pe cei unsprezece, rpase od
goanele cii care era legat stăpînill său 
și-l eliberă. Cu aceleași odgdane asi
gură clădirea care era în pericol de 
prăbușire și ieri după-amiază mi se 
pare un reprezentant de frunte al sfa
tului popular raional rezolvă această 
problemă. N. T. ajunse la această con
cluzie pentru faptul că azi dimineață a 
primit de la cei care-l luaseră ostatec 
niște scuze

Bumerrang

îl salvează pe N. T.

— Unde mă găsesc ? strigă 
disperat N. T.

Cei unsprezece îi răspunseră 
din Splaiul

și mai

în cor. 
Unirii— In imobilul

nr. 17.
Clădirea începu 

lui N. T. căzu și 
plafon. Urlă :

— Cer explicații I
Se îndură cineva și-i
— Acum 6 luni a venit o comisie de 

la I.L.L. și Sfatul popular „T. Vladimi- 
rescu" și ne-a spus făceți-vă bagajul 
urgent ! Vă mutăm. Clădirea e supusă 
prăbușirii. Ne-am făcut bagajul și de 6 
luni așteptăm cu lucrurile împachetate.

— Să fiți sănătoși, dar ce vină am 
eu ?

— Pînă nu ne dau locuință corespun
zătoare, nu-ți dăm drumul. Am anunțat 
forurile competente. Ne ești ostatec.

— Prea puțin le pasă dumnealor de 
mine, dezlegați-mă !

— Nu I
N. T. văzînd că nu există nici o scă

pare își scoase cu limba plomba de la 
măseaua de minte și, de acolo o stație 
de emisie-recepție. Trecu pe recepție :

să se 
niște

Pe fațamiște.
tencuială din

explică :

Noutăți în industria alimentară
(Urmare din pag. I)

bile (brînzeturi, unt, car
ne, pește) se construiesc 
antrepozite frigorifere de 
mare capacitate la Timi
șoara. Galați și Tulcea.

Sporirea producției de 
conserve va fi asigurată 
prin darea în funcțiune, 
în anul viitor, a fa
bricii de la Caracal care 
va avea o capacitate de 
22 700 tone conserve pe 
an și prin dezvolta
rea fabricii Valea Roșie, 
unde se vor produce încă 
în acest an și supe con-

pro
va fi 

i în 
fabricilor 

la

Creșterea 
brînzeturi - 
prin darea 

a 
construcție

centrate, 
ducției de 
asigurată 
funcțiune 
aflate în
Bistrița și Caracal.

— Ce șantiere noi 
se deschid în indus
tria alimentară?

— în curînd începe con
struirea unei fabrici de 
zahăr la Oradea, iar în 
trimestrul al treilea a 
alteia, Ia Corabia. Fiecare 
din ele va prelucra cîte 
3 000 tone de sfeclă în 24

de ore. Va începe, de ase
menea, construcția unei 
mari fabrici de ulei la 
Slobozia. La fabrica de 
conserve din Ovidiu, lîngă 
Constanta, a început con
strucția secției de Pepsi
cola, cu o capacitate de 
îmbuteliere de 10 000 sticle 
pe oră (circa 25 milioane 
pe an). Unitatea va începe 
să producă din vara vii
toare. Fiindcă sîntem la 
capitolul investiții, ar mai 
fi de amintit amenajările 
piscicole de lă Amara— 
Ciulnița și Stîpoc, deja 
începute, și cele de la

Dunavăț și, în special, de 
pe lacul Razelm, care vor 
începe curînd. 
lacul Razelm 
jează pentru 
peștelui circa 
din care numai pepiniere
le vor ocupa 3 400 ha.

— Cum se asigură 
dotarea noilor între
prinderi ?

— Industria noastră 
constructoare de mașini 
asigură un volum mare de 
utilaje și asimilează în 
fiecare an altele noi. Au 
început să se producă în

Astfel, pe 
se amena- 

creșterea
60 000 ha,

întregime în țară instala
țiile pentru mori ; în pro
porție de circa trei pă
trimi, din tonajul total se 
realizează utilajele pentru 
fabrici de zahăr ; o bună 
parte din automatizările 
folosite sînt, de asemenea, 
românești. Nevoile sînt 
însă mari și socotim că 
asimilarea unor utilaje, de 
pildă, a liniilor de îmbu
teliere pentru fabrici de 
produse lactate și alte
le durează încă prea 
mult.

Interviu realizat de
Al. PLAIEȘU

N. T. cumpără usturoi 

de un milion de lei

Chiar în momentul eclipsei parțiale 
de soare, chiar in momentul cînd în la
boratorul său N T. afuma satisfăcut o 
sticlă (era pentru prima oară cînd se 
„afuma" sticla) să vadă fenomenul, tă- 
bărîră peste el 32 de indivizi care pur
tau buletine de Banat. Indivizii erau 
mascati îl somară.

— N. T.. dă -ne un milion de lei.
— Un milion ! De ce ?
— Contra usturoi !
Mulțumit că nu dă un milion de lei 

chiar de pomană, luă din banii lui de 
buzunar suma amintită și musafirii 
plecară satisfăcuți. dar nu înainte de 
a-l întreba pe N T. :

— Unde descărcăm usturoiul ?
— In curte, răspunse el sec și conti

nuă să-și afume sticla.
Privi liniștit eclipsa ca și cum nu dă

duse milionul, cînd deodată zbîrnîi te
lefonul. N. T lăsă sticla destui de afu
mată jos și ridicînd receptorul auzi :

— Alo ! Eu sînt, Bumerrang! Vreau 
să intru în casă !

— Si">
— N-am pe unde.
— Cum n-ai pe unde, pe ușă !
— E blocată. Chiar și intrarea în 

curte e blocată. Au fost descărcate vreo 
200 camioane de usturoi. Ce faci cu 
atîta usturoi ?

— Piftie I
— Stâpîne, lasă gluma 1 Vreau să vin 

acasă și n-am pe unde intra.
— Vino la balcon ' tnnod eu vreo 

trei cearșafuri, te ridici, pe ele. Nici 
la atîta lucru nu te duce mintea ta 
electronică ?

Veni Bumerrang. bineînțeles, se ca
țără pe cearșafurile înnodate, precum 
Jean Marais în toate filmele lui. Și în
trebă :

— Nu zău, stăpine, ce t.e-a apucat să 
cumperi atîta usturoi ? Care-i secretul?

— Nu e nici un secret. De mult do
ream eu să se ivească această ocazie. 
Mi-a venit în ajutor Agrosem Bucu
rești.

— Cum ?
— Toamna trecută. Agrosem Bucu

rești a dat dispoziție Agrosem-ului din 
Banat să strîngă din toată regiunea 
usturoi. Ș? au string usturoi de un mi
lion de lei.

— Și?
— Și Agrosem-ul București n-a mai 

avut nevoie de el. Le-a dat o altă dis
poziție (după ce l-a achiziționat), să-l 
încarce în camioane și să se ducă cu el. 
să-l vîndă. Bănățenii n-au găsit clienți 
și, bine inspirați, mi l-au adus mie. pen
tru care le mulțumesc și le rămîn în
datorat. Am. rezolvat mulțumită lor pro
blema moștenirii pe care trebuie s-o 
las urmașilor mei. Le las urmașilor 'mei 
usturoi murat.

Tot complexul N. T. a curățat ustu
roiul și l-a pus la murat. Astfei descon
gestiona drumul spre ușa locuinței.
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R A ID-AN CHETĂ

RITMUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII
în acest an, pe șantierele de 

construcții industriale din regiu
nile Argeș, Ploiești și Bacău tre
buie să se execute un important 
volum de lucrări, unele capacități 
de producție urmînd să intre în 
funcțiune nu peste mult timp, 
în ce ritm se lucrează, care este 
stadiul de execuție a obiectivelor, 
după primele 4 luni ale anului ?

UZINA CHIMICĂ-PITEȘTI:
Documentații 
în întîrziere, beneficiarul 
nu procură la timp 
materiale și utilaje

Acest obiectiv, început cu mai 
bine de un an și jumătate în ur
mă, trebuie dat în exploatare 
pînă la sfîrșitul acestui an. 
Pînă în prezent s-au realizat 75 
la sută din volumul de investiții 
afectat construcției uzinei. Au prins 
contururi precise o serie de obiec
tive principale, printre care : in
stalația de preparate a șarjelor 
tari, hala de compresoare și cea 
de granulare, depozitul de materii 
prime. Dar, așa cum ni s-a spus 
pe șantier, în timp ce unele o- 
biective au fost terminate potrivit 
graficelor și chiar mai devreme, 
la altele stadiul fizic de execuție 
este rămas în urmă. Ing. ZOL- 
TAN CATONA, șeful șantierului, 
reproșează proiectanților — IPRO- 
CHIM și IPACH — că nu au pre
dat nici pînă acum constructorilor 
întreaga documentație, ceea ce a 
împiedicat accelerarea ritmului 
lucrărilor pe șantier.

Nici beneficiarul nu urmă
rește consecvent modul în care 
se desfășoară lucrările. în a- 
cest sens, tov. ION VOICU, secre
tarul organizației de partid a șan
tierului, a precizat : „Beneficia
rul întîrzie procurarea unor mate
riale. Iată consecința : constructorii 
au reușit să predea priza de apă 
la montaj cu o lună mai devreme, 
dar montorii nu s-au putut apuca 
de lucru, pentru că nu s-au adus 
încă utilajele și aparatajele nece
sare. Mă întreb : beneficiarul nu 
este interesat și răspunzător, în 
egală măsură cu constructorul, de 
realizarea obiectivelor la termenele 
stabilite în grafic ?“

Pe șantier există și deficiențe 
de natură organizatorică. Pre
darea către beneficiar a labo
ratorului întîrzie pentru că cons
tructorul „nu-și găsește" timp să 
efectueze unele mici retușuri. La 
anumite locuri de muncă se face 
simțită lipsa de îndrumare și de 
sunraveghere tehnică. Forul tu
telar, Ministerul Industriei Chi
mice, are îndatorirea de a lua 
măsurile ce se impun, de a întări 
spiritul de răspundere pe șantier 
față de calitatea lucrărilor, de a 
concentra eforturile spre obiecti
vele rămase în urmă.

UZINA DE SÎRMĂ 

Șl FABRICA DE ZAHĂR 

BUZĂU:
Furnizori care nu-șl 
respectă obligațiile

în ansamblu, rezultatele valo
rice obținute pînă acum de cons
tructorii de pe șantierele Uzinei 
de sîrmă și Fabricii de zahăr din 
Buzău sînt mulțumitoare. Dacă se 
analizează însă stadiul fizic al 
obiectivelor, se constată o serie de 
rămîneri în urmă. La stația de 
pompe și rezervoare a uzinei de 
sîrmă s-au îndeplinit numai 75 la 
sută din prevederile planului, iar 
la anexele pentru materiale și sta
ția de încărcare acumulatori — 
între 60—83 la sută. întîrzieri 
există și la fabrica de zahăr. Aici, 
planul pe patru luni a fost realizat 
ir. proporție de 93,7 la sută.

Discutăm cu ing. GHEORGHE 
CIUREA, de la direcția orășeneas
că Buzău a Băncii de Investiții. 
„Rămînerile în urmă pe șantierul 
uzinei de sîrmă — ne spune el — 
se datoresc, în principal, lipsei 
unor materiale. Pentru ca la hala 
T.O.M. lucrările să se desfășoare 
în ritm susținut, era necesar ca pe 
șantier să sosească la timp căile de 
rulare de la Uzina de utilaj chi
mic din Ploiești.

Desigur, constructorul și be
neficiarul au partea lor de răspun
dere. Cu mai multă perseverență 
se puteau rezolva la timp multe 
probleme. Cînd forul tutelar res
pectiv a atras atenția conducerii

uzinei furnizoare, aceasta a trimis 
șantierului o cantitate însemnată 
de utilaje.

Inginerul șef al uzinei de sîrmă, 
AUREL VLAICU, era și el nemul
țumit de ritmul lucrărilor. „Trus
tul 1 de construcții-București — 
ne spunea interlocutorul — nu ia 
măsuri pentru aprovizionarea rit
mică a șantierului cu unele mate
riale absolut necesare, îndeosebi cu 
balast. La rîndul ei, conducerea 
șantierului 113 din Buzău nu și-a 
asigurat din timp muncitorii pen
tru lucrările de finisaj. Acum dă 
din colț în colț".

Vizităm și șantierul fabricii de 
zahăr. Aici sînt cele mai multe în
tîrzieri față de grafic. Vinovată 
este, în primul rînd, întreprinde
rea de construcții-montaje electrice 
din Cîmpina. Ea a tot amînat pu
nerea în funcțiune a centralei elec- 
trico-termice. „Pînă acum — ne 
spunea inginerul-șef al șantierului, 
NICU IORDACHIOAIA — organi
zarea și amenajarea drumurilor nu 
este finanțată. C.S.C.A.S. nici n-a 
definitivat proiectul de sistemati
zare a zonei industriale a orașului 
Buzău. Neavînd deschisă finanța
rea, facem și noi ce putem. Ca 
constructor, am o mare nemulțu
mire : nu știu de ce beneficiarul 
ne-a cerut să începem lucrările

într-o ordine nefirească și nu în
țeleg de ce o serie de obiective ur
gente, cum este cazul celor două 
pasarele peste linia C.F.R., sînt 
programate să se construiască pes
te un an sau doi.

HIDROCENTRALA
BACĂU II:
Transportul...
ține lucrările în loc

Bacău II este ultima hidrocen
trală din salba celor 13 unități hi
droenergetice de pe Bistrița. La 
centrala propriu-zisă lucrările sînt 
în grafic. Zilele trecute s-au termi
nat lucrările de construcții la 
casa vanelor. La stăvilar ele au 
fost încheiate și predate la mon
taj cu aproape o lună de zile mai 
devreme. în urmă se află lucrările 
la canalele de aducțiune și fugă, 
unde treaba merge anevoios. Am 
solicitat pe ing. AUREL ROȘU, șe
ful grupului de șantiere Bistrița- 
aval, să ne răspundă de ce :

— Cauza principală o constituie 
lipsa mijloacelor de transport. încă 
de la începutul anului am cerut

forului tutelar — Ministerul Ener
giei Electrice — să ne pună la dis
poziție unele mijloace de transport 
de mare capacitate. Cererea a fost 
primită cu răceală. Abia în mai a- 
cestea au început să sosească pe 
șantier. E drept, nici utilajele 
existente nu au fost folosite la în
treaga lor capacitate. Rezultatul: 
în cele patru luni nu s-a putut 
realiza un volum de 115 000 mc 
de excavații.

Redăm și părerea tov. ION 
BUNTA, inginer-șef al șantieru
lui : „Intrucît utilizăm un număr 
mare de autovehicule, ar fi fost 
necesar să se amenajeze din timp 
drumuri de acces corespunzătoare. 
Or, acest lucru nu s-a făcut".

întîrzierea excavațiilor și um
pluturilor duce la prelungirea 
în iarnă a lucrărilor de be- 
tonare. Dar aceste lucrări nu 
se pot executa pe timp fri
guros. Ca urmare, tărăgănarea 
poate însemna ammarea punerii în I 
funcțiune a hidrocentralei, pierde
rea unei cantități însemnate de 
energie electrică. Iată o problemă 
căreia Ministerul Energiei Elec
trice trebuie să-i acorde întreaga 
atenție.

Gh. CÎRSTEA 
C. CAPRARU 
Gh. BALTA

Valorificarea resurselor 
hidroenergetice ale țării, 
prin construirea de cen
trale hidroelectrice, cit și 
lucrările vaste de hidro
ameliorații care se între
prind fac necesară inten
sificarea cercetărilor în 
domeniul hidrodinamicii 
mașinilor hidraulice.

La Timișoara, cercetări 
științifice în acest dome
niu — atît sub aspect fun
damental, cît și aplicativ 
— se desfășoară la cate
dra de mașini hidraulice 
a Institutului politehnic și 
la Secția de cavitație a 
Centrului de cercetări teh
nice al Academiei. Stu
diile teoretice și experi
mentale urmăresc, în spe
cial, realizarea unor hi- 
droagregate moderne, de 
proporții mari, cu calități 
anticavitaționale superi
oare și cu consumuri re
duse pe unitate de putere, 
prezentînd, totodată, ran
damente ridicate și mare 
siguranță în exploatare.

In întreaga lume se de
pun eforturi deosebite 
pentru cunoașterea cît 
mai precisă a fenomene
lor hidrodinamice din tur
bine, între care și cavi- 
tația. Astăzi, deși comba
terea cavitației pune încă 
destule probleme, ea nu 
mai este acea „forță e- 
nigmatică" care pînă în 
urmă cu cîțiva ani deter
mina uzarea prematură a 
unor turbine, răsturnînd 
prevederile proiectanților.

Cercetările au scos 
la iveală că efectul 
destructiv al cavitației se 
datorează bulelor de rer 
sau de gaze ce se for
mează în lichidele aflate 
în mișcare violentă. Stri
virea acestor bule de că
tre lichidul căruia paletele 
turbinei, elicea sau alt 
dispozitiv'îi imprimă vi
teză mare, dă naștere u- 
nor șocuri la presiuni de 
mii de atmosfere. Aceste 
șocuri repetate, adevăra
te microbombardamente, 
duc la deteriorarea ma
șinilor, micșorează sensi
bil randamentul lor.

Obiectivul cercetărilor 
științifice este de a dez
vălui întregul mecanism 
al cavitației. Deși nu 
a fost încă învins în 
întregime, astăzi se cu
nosc multe aspecte ale

căruia îi revine un triplu 
rol : oferă o bază mate
rială cercetării științifice, 
acordă asistență tehnică 
producției, îndeplinește 
funcții didactice, concu- 
rînd la pregătirea cadre

Cercetarea 
științifică
9 9

și perfecționarea 
mașinilor 
hidraulice

de prof. Ion ANTON
membru corespondent al Academiei

acestui fenomen șl meto
de de combatere. Cerce
tările efectuate la Timi
șoara urmăresc aprofun
darea a diferite aspecte 
ale fenomenelor de cavi
tație, a hidrodinamicii a- 
cestor fenomene în mași
nile hidraulice și, mai a- 
les, în rețetele de profile 
care constituie, într-o for
mă mai simplă, modele 
elementare ale rotorilor 
mașinilor hidraulice.

Un volum important de 
lucrări se desfășoară în 
laboratorul de mașini hi
draulice al politehnicii,

.
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Lucrarea : SUBSTANȚE
ANTINUTRțTIVE NATURALE 
ÎN ALIMENTE ȘI FURAJE" 
de Iancu Gonțea și Paraschi- 
va Șuțescu, apărută în Editura 
Agrosilvică descrie substan
țele antinutritive, a căror pre
zență în alimente și furaje le 
micșorează eficiența. Cunoaș
terea lor prezintă interes în 
medicina umană și veterina
ră, în biologie, agricultură etc.

îh preajma cohsfăîoirii
CONSTRUCTORIIOR DE MAȘINI

CORESPONDENȚĂ DIN BRAȘOV

Obiectivul nr. 1:

„MĂRIREA REZISTENȚEI 
LA UZURĂ A ORGANELOR 
ACTIVE DE LA MAȘINILE 
AGRICOLE DE LUCRAT SO- 
LUL" este titlul unei broșuri 
apărută în colecția : „în spri
jinul specialiștilor din agricul
tură". Ea dă multe elemente 
folositoare pentru cei care 
lucrează în acest domeniu.

In ultimii ani, agricultura 
țării noastre s-a îmbogățit cu 
o gamă variată de soiuri de 
plante de cultură. Lucrarea : 
„SOIURI DE PLANTE AGRI
COLE CULTIVATE IN ȚARA 
NOASTRĂ", apărută 
ditura Agrosilvică, 
scop să pună 
na celor care 
agricultură un 
principalele lor

în E- 
are ca 

Ia îndemî- 
lucrează în 

ghid privind 
însușiri.

Să nu admitem

lor de specialitate. în sta
țiunea de cavitație a la
boratorului — dotată cu 
dispozitive automate și 
aparatură modernă de 
măsură — poate fi pus la 
încercare orice tip de tur
bină cu reacție, pot fi ur
mărite și studiate diferi
tele aspecte optice, acus
tice și energetice ale fe
nomenului de cavitație. 
Un utilaj fotografic spe
cial permite imprimarea 
pe peliculă a desfășură
rii fenomenului. Au fost 
supuse la astfel de încer
cări modele ale rotoare
lor cu care au fost echi
pate bună parte din cen
tralele complexului hidro
energetic Bistrița, în aval 
de Bicaz.

Rezultatele cercetărilor 
au permis să se precizeze 
comportarea acestor ma
șini la diferite regimuri, cît 
și influențarea cavitației 
de către diferitele elemen
te constructive și hidrodi-

namice. Proiectate și exe
cutate la Uzina de cons
trucții de mașini din Reși
ța, turbinele s-au dovedit 
a fi la un nivel tehnic ri
dicat, similar unora din 
import, atît ca performan
ță, cît și ca siguranță în 
funcționare. Rezultatele 
obținute justifică reali
zarea în țară a turbinelor 
pentru unele viitoare hi
drocentrale.

Trebuie subliniat că 
prin dotarea cu utilaje 
moderne, uzina de la Re
șița se prezintă astăzi ca 
o bază de producție mo
dernă și valoroasă. De a- 
semenea, recenta înființa
re a Institutului de proiec
tări de echipamente ener
getice asigură baza de 
proiectare în țară a turbi
nelor și a celorlalte echi
pamente energetice. Cer
cetării științifice îi revine 
însă obligația de a furni
za într-un ritm mai rapid 
cunoștințe mai multe și 
tot mai certe despre fe
nomenele hidrodinamice 
din mașini, în vederea 
perfecționării metodelor 
de proiectare.

Se remarcă necesitatea 
unei dotări mai complexe 
și a laboratoarelor uzina
le care au profil de 
hidromecanică. Remarcăm 
că recent au fost definiti
vate lucrările privind re
alizarea unui laborator 
de acest gen la Uzina de 
pompe din București și 
s-a construit un stand 
pentru încercarea trans
misiilor hidraulice la uzi
na „Hidromecanica' din 
Brașov.

Recent, împreună cu 
Institutul de proiectări de 
echipamente energetice, 
cu Uzina de construcții 
de mașini Reșița și cu ca
tedrele de specialitate 
din Institutul politehnic 
Timișoara, s-a elaborat 
un program de cercetare 
de perspectivă, care ini
țiază realizarea unei co
laborări operative între 
cercetare, proiectare și 
fabricație în domeniul tur
binelor hidraulice, progra
mul urmînd să fie aprobat 
de către forurile superi
oare. Eforturile în acest 
domeniu vor fi răsplătite 
prin energia suplimentară 
livrată țării de viitoare
le hidroagregate, prin 
contribuția la realizarea 
planului de perspectivă 
în domeniul electroener- 
geticii, adoptat de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Diversificarea
producției de tractoare

Constructorii de tractoare din 
Brașov aduc o importantă contri
buție la tnecanizarea agriculturii 
noastre socialiste, a lucrărilor de 
terasamente și de construcții de 
drumuri forestiere. Numai în peri
oada șesenalului colectivul uzinei a 
livrat unităților agricole un număr 
de circa 100 000 tractoare. Datori
tă performanțelor tehnico-funcțio- 
nale și economice ridicate, tractoa
rele fabricate aici se bucură de 
apreciere nu numai în țară, ci și 
peste hotare. Muncitorii, tehnicie
nii și inginerii uzinei au obținut

rezultate și în acest an. Ei
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nici o spărtură |
I
Iin „buzunarul" cooperativei

vreme în cooperative- 
de producție din re-

în ultima 
le agricole 
giunea Mureș-Autonomă Maghia
ră se constată o îmbunătățire 
substanțială a activității financia
re. Consiliile de conducere și apa
ratul contabil din cele mai multe 
unități se preocupă permanent de 

. utilizarea rațională a mijloacelor 
bănești și materiale, acordă o a- 
tenție sporită ținerii la zi a evi
denței contabile, exercită un con
trol preventiv mai riguros asupra 
operațiunilor care se fac.

Verificările de gestiune și finan
ciare efectuate în cooperativele a- 
gricole arată însă că mai sînt unele 
lucruri de pus la punct în această 
privință. în primul rînd, este ne
cesar să se evite, în toate 
abaterile de la disciplina 
ră și de casă. Subliniem 
cru intrucît pe alocuri se mai fac 
plăți directe din încasări, se acor
dă sume importante, sub titlu de 
împrumut unor membri coopera
tori, nu se respectă soldul de casă 
stabilit, se fac plăți în numerar 
deși acestea s-ar putea executa 
prin virament etc. La Pănet, Cră- 
ciunești și Nazna, din raionul Tg. 
Mureș, bunăoară, salariile șoferi
lor, ajutorilor contabili și altor 
angajați s-au plătit din încasări 
directe. Adeseori, la cooperativa 
agricolă din Band se rețin în casă, 
timp de 20—30 de zile, sume im
portante, mai mari decît soldul 
prevăzut, ceea ce constituie o în
călcare a disciplinei financiare în- 
trucît sumele respective sînt scoa
se din circulația monetară.

Au fost și cazuri cînd unele coo-

unitățile, 
financia- 
acest lu-

• Respectarea disciplinei financiare, o cerință de prim 
ordin • Controlul contabil în cooperative trebuie exer
citat permanent • Cît costă „ajutorul" comis-voiajorilor

perative au efectuat plăți în nu
merar către unitățile socialiste 
peste limita prevăzută în instruc
țiuni, sau au facilitat efectuarea 
unor operațiuni nelegale prin con
turile curente de la bancă. Exem
plul cooperativei agricole din Ide- 
ciul de Jos, raionul Reghin, este 
semnificativ în această privință. 
Din disponibilitățile sale în cont, 
această unitate a procurat pentru 
Agevacoop Reghin cantități im
portante de lemne de foc și lemne 
de construcție. Este un 
prost înțeles.

Deficiențele amintite se 
lează acolo unde consiliile 
ducere și aparatul contabil 
ocupat cu suficientă 
de întărirea disciplinei financiare, 
unde controlul preventiv s-a 
exercitat formal. De aici necesita
tea de a acorda un sprijin mai pu
ternic acestor cadre, de a le ajuta 
operativ, la fața locului să impri
me o disciplină corespunzătoare 
în utilizarea fondurilor cooperati
velor agricole.

Un alt aspect important al acti
vității financiare a cooperativelor 
agricole este și valorificarea di
feritelor produse. în această pri
vință nu toate lucrurile sînt 
bine puse la punct în regiunea 
noastră, există o veche tradiție în 
confecționarea diferitelor obiecte

ajutor

semna- 
de con- 
nu s-au 

răspundere

»

de uz casnic, cum ar fi coșurile 
de papură. Valorificînd această 
tradiție, unele cooperative agricole 
au organizat temeinic producerea 
și desfacerea acestor produse — 
pe bază de contract — au realizat 
venituri suplimentare importante, 
în unele cazuri însă, datorită unor 
greutăți momentane în desfacerea 
acestor produse, consiliile de con
ducere au acceptat cu ușurință o- 
fertele „avantajoase" prezentate 
de anumiți cetățeni de a le plasa 
obiectele confecționate în între
prinderile anexe. Ele nu și-au daț 
seama cît îi costă acest „ajutor", 
în total, sumele vărsate în buzu
narul mijlocitorilor de către co
operativele agricole din raionul 
Odorhei s-au ridicat numai în a- 
nul trecut la 763 127 lei.

O altă 
care aduc 
agricole este cea a „specialiștilor", 
a oamenilor care îți rezolvă ope
rativ tot felul de treburi. Este-vor
ba de „proiectanții" pentru cons
trucții, instalații electrice și de 
apă, de acei „oameni cu rela
ții", care pot procura unităților 
tot ce au nevoie. Cazul coopera
tivei din Dedrad este edificator. 
Un • autocamion stătea nefolosit, 
deoarece nici o unitate nu putea 
să execute reparația capitală (tre
buia înlocuit motorul și acesta nu

categorie de mijlocitori 
pagube cooperativelor

se găsea). în zadar s-au dus dele
gații la București și au făcut inter
venții la diverse foruri, 
în acest moment critic a 
nit un „prieten" (loan 
din București), care s-a 
ca, în contul sumei de 4 000 iei, 
să asigure în condiții legale repar
tizarea unui motor nou. După nu
mai cîteva zile un motor nou-nouț 
a sosit la cooperativa meșteșugă
rească „Progresul" din Reghin 
prin transfer de la cooperativa 
meșteșugărească din Sfîntu-Gheor- 
ghe. Și reparația s-a făcut.

Pentru eliminarea „ajutorului" 
acestor mijlocitori, care se înfrup
tă din sumele cuvenite cooperato
rilor, se impun măsuri hotărîte, cît 
mai grabnice. Problemele legate de 
aprovizionarea și desfacerea pro
duselor cooperativelor agricole 
trebuie rezolvate.de către Uniuni
le cooperatiste nou înființate, în 
spiritul statutului acestora. Sarcini 
importante stau în fața uniunilor 
și în direcția întăririi, în fiecare 
unitate, a disciplinei financiare. 
Așa după cum s-a subliniat în ex
punerea făcută la recentul Congres 
al cooperativelor agricole de pro
ducție de către tov. Nicolae Ceau- 
șescu, ele au datoria să 
permanent îndrumarea și 
financiar și contabil al 
cooperativelor agricole, 
denței și cheltuirii fondurilor, pen
tru a preveni și combate orice ri
sipă a averii acestora.

Veress GEZA 
director adjunct 
sucursala regională Tg. Mureș 
a Băncii Naționale

Iată că 
interve- 
Predoiu, 
angajat

exercite 
controlul 
gestiunii 
al evi-
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bune
au livrat agriculturii primele loturi 
de tractoare pe șenile din noul tip 
S-650, destinat mecanizării lucră
rilor pe terenurile în pantă și al
tor lucrări.

Participanții la ședința de pro
ducție, premergătoare Consfătuirii 
pe țară a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini, au anali
zat cu înaltă răspundere sarcinile 
importante trasate uzinei de Di
rectivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. în domeniul sporirii și di
versificării producției de tractoare, 
au subliniat posibilitățile existen
te în uzină, au făcut propuneri 
valoroase pentru ridicarea la un 
nivel superior a activității de con
cepție și producție.

— Diversificarea producției de 
tractoare începe la serviciul cons- 
tructor-șef — ă spus Ing. TIBE- 
RIU BUDU, adjunct al constructo- 
rului-șef. El este acela care trebuie 
să conceapă, să proiecteze și să în
cerce noile tipuri și variante de 
tractoare. Datoria noastră este să 
analizăm cu discernămînt diferitele 
variante și soluții pentru a le alege 
pe cele mai avansate, mai econo
mice, care oferă maximum de a- 
vantaje. Părerea mea este că, 
pentru a face față sarcinilor mari 
ce ne stau în față, este absolut ne
cesar să adîncim specializarea în 
cadrul serviciului nostru, să creăm 
grupe de proiectanți, care să asi
gure o unificare cît mai largă de 
piese și subansamble pentru un 
număr cît mai mare de tipuri de 
tractoare. Este nevoie, totodată, să 
fie dezvoltată baza tehnică de cer
cetare și încercări a uzinei.

Ing. IULIAN CAZACU, inginer 
șef de concepție, laureat al Pre
miului de stat, a adăugat :

— Asimilarea în fabricație a 
tipuri de tractoare pe roți și pe 
nile cere o muncă susținută 
tît din partea colectivului

noi 
șe- 
a- 
de

muncitori, ingineri și tehnicieni 
ai uzinei „Tractorul", cît și din 
partea zecilor 
colaboratoare, 
sider necesar 
lare ale întreprinderilor colabo
ratoare să acorde o deosebită a- 
tenție și să urmărească îndeaproa
pe problemele, legate de diversifi
carea fabricației de tractoare. Mă 
refer la echipamentul electric, ar
ticolele de cauciuc și, în special, 
la garniturile de etanșare. In 
centrul atenției noastre va trebui să 
rămînă în continuare sarcina îm
bunătățirii calității producției și 
modernizării permanente a tipuri
lor de tractoare din fabricația cu
rentă.

Mai mulți vorbitori s-au ocupat 
de problemele legate de perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, de folosirea mai bună a ca-

de întreprinderi 
Iată de ce con- 
ca forurile tute-

pacităților de producție. Ing, 
GHEORGHE PIPU BÎRSAN, teh
nologul șef al uzinei, a spus:

— Prin diversificarea producției 
și fabricarea în paralel a 11 tipuri 
de tractoare se va mări substan
țial sortimentul de piese pentru 
tractoare ce se va executa în uzi
na noastră. Or aceasta presupune 
o concepție nouă de tehnologie și 
de organizare a producției. Se des
prinde necesitatea aplicării unor 
tehnologii de grup și organizării 
de linii tehnologice dotate cu ma- 
șini-agregate de mare productivi
tate, care să permită executarea 
unui număr mai mare de repere 
specifice liniilor respective, cu 
timpul de reglaj redus. Pentru 
creșterea productivității muncii, cît 
și pentru reducerea prețului de 
cost, în centrul preocupării ingi
nerilor și tehnicienilor noștri va 
trebui să stea și problema tipiză
rii elementelor utilizate la varie
tatea mare de tipuri de tractoare 
și la sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele folosite în procesul 
de producție.

— Secția noastră a fost dotată 
în ultimul an cu mașini de înaltă 
tehnicitate — a spus ing. ION 
FRÎNCU, șeful secției motor. Noi 
nu folosim însă suficient aceas
tă capacitate, din cauza lip
sei de ritmicitate cu care ne sînt 
livrate piesele și subansamblele 
de către secțiile colaboratoare. 
Consider că unele secții ca forja, 
turnătoria de fontă, secțiile prelu
crătoare au rămas în urmă în ce 
privește capacitatea de producție. 
Se impune deci să se examineze 
cu toată grija problema dezvoltă
rii echilibrate a capacităților de 
producție ale secțiilor.

în cuvîntul său, ing. TIBERIU 
VĂDĂNICI, metalurgul șef al uzi
nei, a arătat:

— Mecanizarea a fost larg ex
tinsă atît în secțiile calde, cît și 
în cele prelucrătoare, dar proble
ma mecanizării transportului între 
secții nu este încă rezolvată. Se 
consumă încă pentru transporturi 
interne un volum, mare de mano
peră. Iată de ce consider necesar 
ca organizarea transportului între 
secții să țină pasul cu nivelul 
înzestrare tehnică a uzinei.

★
Se cuvine ca propunerile 

sugestiile făcute de participant

de

și 
_____ ___ .. să 

fie analizate temeinic de conduce
rea uzinei și forurile de resort din 
minister și. pe baza lor. să fie lua
te măsuri care să sprijine efortu
rile colectivului uzinei în îndepli
nirea sarcinilor importante care îi 
revin anul acesta și în perspecti
vă, în perioada cincinalului.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii'

rezolvate.de
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Virgil CANDEA

Setea de cultură și 
imboldul de a crea 
valori culturale, feno
mene dominante în 
viața de azi a po
porului nostru, ni le 
putem explica cel pu
țin prin trei rațiuni.

Cea dintîi ne-o o- 
feră vechea constata
re a filozofului : „Prin 
natura Iui omul do
rește să cunoască". 
Liber să-și împlineas
că multilateral voca
ția umană, românul 
răspunde acestei che
mări constitutive — 
atracția spre cunoaș
tere — și faptul, fi
resc, nu necesită co
mentarii.

A doua este posibi
litatea obiectivă de a 
cunoaște și de a crea 
valori asigurată de 
politica socialistă a 
culturii. Bunurile cul
turale sînt ale tuturor, 
calea spre învățătu
ră liberă, posibilita
tea de afirmare pe 
tărîm literar, artistic, 
științific, de aseme
nea. între acest ca
dru și realizarea per
sonală a fiecăruia in
tervin considerentele 
subiective — siguran
ța alegerii, timp, gust, 
disciplină, talent — 
capabile să transfor
me veleitățile în oa
meni cultivați sau în 
creatori. Faptele 
datele statistice 
domeniul culturii 
dese un proces
asimilare și dăruire 
fără precedent în is
toria noastră ; nici
odată nu s-au atins in
dici mai înalți de 
învățămînt, 
spectacole,
cu obiective culturale, 
tipar, creații de artă, 
muzică și literatură, 
expoziții, teme 
cercetări etc.

A treia rațiune este 
vechimea tradițiilor 
culturii noastre. în
tre constatarea filo
zofului și verificarea 
ei azi prin marile nu
mere se aștern mul
tele secole în care 
setea de a cunoaște 
și de a crea a existat 
la fel de mare. Posibi
litatea de a împlini a- 
ceastă sete fiind re
zervată unor categorii 
sociale privilegiate 
sau restrînsă la for
me folclorice — arta 
și literatura populară, 
făgașul culturii a fost 
mai strimt. Dorim să 
știm, însă, cît de a- 
dînc și cît de lung 
a fost acest făgaș.

Dragostea de ade
văr și frumos, setea 
de cunoaștere, inven
tivitatea, hărnicia și 
imboldul
frumuseți noi, 
însușirile, năzuințele 
și actele pe care as
tăzi le numim cultură, 
au însoțit viața po
porului nostru din 
primele sale timpuri.

Astăzi, conduși de 
rezultatele științei is
torice. putem între
prinde ușor călătoria 
în timp prin care să 
răspundem la între
barea ' Cît este de 
veche tradiția cultu
rii noastre, cît de lun
gă este transmisia de 
valori ale minții, a 
respectului și dragos
tei față de aceste va
lori, de la cei mai 
vechi creatori și be-

Și 
din 
vă- 
de

lectură, 
excursii

de

de a crea 
adică

neficiari pînă la ge
nerația prezentă ?

încercarea unei re
capitulări a acestei 
venerabile succesiuni 
ne îndeamnă 
doptarea unei 
gini, a unui 
comod al gîndului. 
Viața culturii noastre 
ne-o închipuim ca pe 
o cale luminoasă, 
mărginită cu statui de 
mari cărturari și ma
eștri, lărgindu-se pe 
parcurs în spații mai 
întinse, cu construcții 
falnice. Deținem ima
ginea din antica Via 
dei fori din Roma, 
calea forurilor care 
duce de la cel al lui 
Traian, columna și 
templul acestuia, spre 
forul lui August, stră
juit de statui impe
riale, de templele lui 
Antoniu, Faustina și 
Venus, trecînd pe lîn
gă Palatin și arcul 
lui Constantin, oprin- 
du-se la Coliseu — 
calea în care fiecare 
monument marchează 
o epocă.

Ne-o mai închipuim 
ca urcușul spiralat al 
piscului care ne duce 
pe serpentine din ste
jeriș în brădet, apoi 
pe poteca pietroasă 
ce deschide 
rizonturi și 
pe culme, 
înălțimilor : 
nea Ceahlăului 
minînd dulcea Țară 
a Moldovei.

Ne-o mai putem în
chipui ca depănarea 
ghemului cu fir de 
aur — firul Ariadnei 
care ne călăuzește 
prin întortocheate 
meandre din întune
ricul nedeslușit al La
birintului spre lumina 
caldă a Soarelui.

Dar ne vine în min
te și imaginea moder
nă a blocului turn de 
pe teresa căruia 
tem coborî, etaj 
etaj, spre sol...

Cu oricare din 
ceste suporturi men
tale, vedem mai întîi 
cum cultura contem
porană se reazemă 
pe efortul generațiilor 
precedente, a ctitori
lor literaturii, artei și 
științei noastre mo
derne. In spatele lui 
Petrașcu și Tonitza îl 
vedem pe Grigorescu 
sau Andrees.cu, îna
inte de școala biolo
gică de azi pe Victor 
Babeș și Ion Canta- 
cuzino, dincolo de 
Arghezi și Sadoveanu 
pe Eminescu sau Ca- 
ragiale. Coborînd în 
timp, întîlnim gene
rația de la 1848, cu 
Bălcescu și Kogălni- 
ceanu, Alecsandri și 
Ion lonescu de la 
Brad. înțelegem însă 
că entuziasmul lor 
constructiv fusese 
pregătit de poeții Vă
cărești și corifeii Șco
lii ardelene, că efor
tul lui Eliade îl con
tinua pe al lui Sa
muel Micu, că A. T. 
Laurian avusese 
precursor 
Maior.

Opera 
căutaseră 
noastră în filologie și 
istorie nu s-ar justi
fica însă fără Cante- 
mir și perioada de 
umaniști care încheie 
secolul al 
și-l deschid 
următor, 
Cantacuzino

la a- 
ima- 

suport

largi o- 
rezervă, 
bucuria 

e imagi- 
do-

pu- 
cu

a-

un
In Petru

celor ce 
latinitatea

XVII-lea 
pe cel 
Stolnicul 

sau

Tn arena circului, școală a curaju
lui, dibăciei, școală a celor îndrăz
neți, călif> în exerciții și antrenamen
te, se desfășoară deseori spectacole 
de frumusețe și grafie, se fac glume de 
un autentic haz popular. Spectatorii 
iubesc circul pentru varietatea pro
gramelor sale, pentru ritmul dinamic 
în vîrtejul căruia evoluează artiștii.

în fara noastră, reprezentațiile de 
circ (care au o veche tradiție) au 
fost totdeauna gustate, unii dintre 
artiștii acestui gen, printre care ba- 
riștii, și-au cîșfigat de-a lungul tim
pului o faimă mondială.

Desigur, ne amintim din progra
mele circului, în ultimii ani, de Cir
cul pe apă, Păcală și Tîndală, Don 
Quijote, Circus București, Bal mascat 
și acrobat. Formula Magică, Ali-Baba 
etc., spectacole cu multe cali
tăți, ce puneau în valoare talente 
autentice, trădau străduințe novatoa
re, încercau să definească căutări re
gizorale. In arena circului au evo
luat talentatul și multilateralul acro- 
bat-comic Țăndărică, acrobații Ber- 
nea. Crefu, Ganea, Pocluda. ansam
blul condus de G. Moșoianu, fami
lia de călăreți Kralejl, dresorii Lidia 
-liga. I. Vîntoiu. Sergiu Dermengi, 
Nina Buzdugă. iluzionistul Josefiny 
ele, etc.

Și lotuși, cu toate realizările mul

Spătarul Milescu, așa 
cum limba literară 
curată a poeziilor lui 
Ienăchiță o țesuse 
înainte Dosoftei și 
Antim Ivireanu, iar 
ideile originii latine 
și a continuității în 
Dacia fuseseră afir
mate de Miron Cos
tin și Grigore Ureche. 

La rîndul lor croni
carii proclamaseră 
marile convingeri ale 
Renașterii românești 
cu conștiința unui 
trecut glorios, cu a- 
mintirea lui Mihai și 
a lui Ștefan, cu ima
ginea construcțiilor 
durabile ce le vor
beau despre opera 
de civilizație a pă
rinților lor. Ei înșiși 
aveau sentimentul 
continuității, al tradi
ției și aceasta expli
că elogiul adus cul
turii de Miron Costin, 
prin carte, care „ne 
învață cu acele tre
cute vremi să price
pem cele viitoare”. 
Contemporanul său. 
Matei Basarab, a 
construit și el cu ima
ginea strălucită a 
Curții de Argeș, după 
cum Vasile Lupu a- 
vea în față exemplul 
lui Ștefan cel Mare ; 
ei înșiși imitau pe 
înaintași. Iar Neagoe 
Basarab, în cele două 
opere ale sale, cate
drala de la Argeș 
și învățăturile către 
Teodosîe era la rîn
dul său tributar unor 
tradiții pe care le 
sintetizează în arta 
monumentului și în 
înțelepciunea învăță
turilor. Și el văzuse 
opera de artă de la 
Dealul a lui Radu cel 
Mare, citise opere ce
lebre ale unei vechi 
filozofii, cea bizanti
nă, la care adăugase 
rodul meditației per
sonale, odată cu ex
periența și cugetarea 
înaintașilor săi. La 
fel Ștefan cel Mare 
evoca în opera sa 
culturală pe Alexan
dru cel Bun și acesta 
pe Bogdan întemeie
torul.

Ei înșiși, întemeie
torii, Basarabii și Mu- 
șatinii, erau de fapt 
niște continuatori ai 
culturii românești din 
primele veacuri după 
nașterea 
nostru, în 
moștenite 
niul dacic
se dezvoltaseră 
razele 
și rodnice ale vetrei 
vechi, bizantine. Am 
coborît astfel la pri
mul nivel de creație 
culturală româneas
că și acum arheolo
gii ne invită să cu
tezăm spre subsol. 
Construcțiile dacice 
și drumurile romane, 
calendarul de piatră 
de la Sarmisegetusa 
sau ceramica de la 
Cucuteni, „Gîndito- 
rul” de la Hamangia 
sau statuetele de la 
Cîrna dezvăluie te
meliile pe care le va 
continua apoi edifi
ciul culturii româ
nești. Sub două mi
lenii și jumătate de 
istorie controlabilă 
documentar intrăm în 
epocile definite de 
vîrstele metalelor, fie
rul și bronzul, de a- 
celea ale pietrei și 
argilei, la originile

poporului 
care virtuți 
de la ge- 
sau roman 

sub
strălucitoare

celor mai vechi cul
turi de pe pămîntul 
nostru.

Acest lung periplu 
este semănat de căr
turari și poeți, artiști 
și cîntăreți, opere 
scrise și balade ne
scrise, monumente în 
lemn, cărămidă și 
piatră, imagini suave 
zugrăvite pe ziduri, 
pergament și hîrtie, 
chilimuri vesele lu
crate cu acul, chipuri 
grave, zimbri falnici 
săpați cu dalta. La 
multe popasuri vom 
întîlni școli, biblio
teci, ucenici și das
căli, bătrîni adînciți 
în citiri la opaiț, di- 
eci aplecați pe file 
de cronici, oratori și 
barzi, arhitecți și 
meșteri.

Lung dar frumos

drum, acela al reca
pitulării tradiției cul
turii noastre. Drum fn 
care constructorii de 
azi poposesc lîngă 
meșteșugul lui Mano- 
le, tinerii poeți ating 
harfa lui Dosoftei, ti
nerii istorici deschid 
cronicile în care alt 
istoric, tînăr și el a- 
cum trei veacuri, Mi
ron Costin, căuta ori
ginile poporului 
mân.

Frumos drum, 
ne dezvăluie cît 
vechi și trainice 
temeliile cetății 
lumină pe care
două milenii ne stră
duim să o lărgim și 
să o împodobim pen
tru a face o locuință 
mereu mai frumoasă 
și mai încăpătoare 
copiilor noștri.

IO-

ce 
de 

sînt 
de 
de

Luni și marți s-au desfășurat în 
Capitală lucrările unei sesiuni lăr
gite de referate și comunicări ști
ințifice a Institutului de cercetări 
forestiere în care au fost dezbă
tute probleme privind principalele 
realizări obținute de cercetarea 
științifică în domeniul silviculturii 
în țara noastră. Au fost prezen
tate referate și comunicări de că
tre cercetători din cadrul institu
tului, Academiei Republicii Socia
liste România și Facultății de sil
vicultură a Institutului politehnic 
Brașov. Participants au luat în 
discuție rezultatele de pînă 
și sarcinile de viitor care 
cercetătorilor în abordarea 
probleme de înaltă valoare
țifică și practică, în scopul crește
rii continue a productivității pă
durilor și gospodăririi raționale a 
fondului forestier.

0 La 19,00 — Se va transmite Telejurnalul de seară « 
19,10 — Știință și tehnică pentru școlari : TELEGRA
FUL ȘI TELEIMPRIMATORUL 0 19,30 — Preludiu esti
val, de astă dată, la munte 0 19,45
NIREA
CIALISTE
(FRANȚA). în pauză : reportajul filmat : 
geniului popular", realizat 
„București" 0 21,30 — în 
„DOMNIȘOARA IULIA 
tează : Eva Pătrășcanu, Eugenia Bosînceanu și Emanoil 
Petrut 0 23,30 — Telejurnalul de noapte 0 23,40 — Bule
tinul meteorologic.

Fotbal : ÎNTlL- 
DINTRE REPREZENTATIVA REPUBLICII SO- 

ROMANIA ȘI ECHIPA VALENCIENNES 
„Sinteze ale 

de Studioul de televiziune 
ciclul „Istoria teatrului" : 

de August Strindberg. Interpre-

fe Teatrul „Bărbii Delavrancea" ; VOINICEȘTE MAI FLA»
CA1 - 20
0 Teatrul Mic : INCIDENT LA V1CHY
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : MIELUL TURBAT - 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Acade
miei) : AMNARUL - 17.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : PROFESORUL 
DE FRANCEZA — 20.
® Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC

20.

16,45)

TEATRE
16,15)
11,30)

acum 
revin 
unor 

știin-

(Agerpres)

Atelierul de sculptură al Combinatului Fondului plastic Se lucrează 
sarea unor lucrări de artă sculpturală

TURNEUL TEATRULUI

„VIEUX COLOMBIER"

Întîlnire cu oameni
de teatru bucuresteni

Membrii ansamblului Teatrului 
parizian „Vieux Colombier", a- 
flat în turneu în țara noastră, 
s-au întâlnit marți la Asociația 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale din Republi
ca Socialistă România — cu con
ducători ai teatrelor bucurește- 
ne, regizori și actori.

Oaspeții francezi au fost în
tâmpinați de artistul poporului 
Niki Atanasiu, primul secretar al 
Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, 
care le-a urat bun venit în mij
locul artiștilor bucureșteni. tn 
numele ansamblului „Vieux Co
lombier", Maurice Amsallem a 
mulțumit pentru atenția și ospi
talitatea cu care sînt înconjurați 
de colegii români. A urmat un 
fructuos schimb de păreri cu pri
vire la viața culturală și artis
tică a celor două țări.

La întîlnire au fost prezenți și 
membri ai ambasadei Franței la 
București.

tiple ale colectivului de circ în or
ganizarea și dirijarea căruia s-au fă
cut lucruri importante, desfășurîndu- 
se aici și o însemnată muncă edu- 
cativ-culturală, nu întotdeauna publi
cul răspunde cu un egal entuziasm 
la reprezentațiile din eleganta sală 
de la Tonola.

Am încercat să deslușim cauzele. 
Principala stă, cred, în faptul că, da
torită și specificului său — prin re
petarea acelorași interpret!, un ar
tist realizînd toarte greu un număr nou 
bun — programele capătă o oarecare 
monotonie. Circul realizează circa 12 
premiere pe an. Sentimentul de „u- 
zură" se poate lesne ivi. Schimbarea 
costumului, muzicii, luminii nu su
plinește repetarea... Se simte astfel 
nevoia unei mai frecvente împrospă
tări a acestor programe, care să se 
impună aten(iei publicului prin di
versitatea numerelor și a spectaco
lelor, ca și prin nivelul calitativ al 
interpretării lor. Un sentiment ade
sea de insatisfacție au oferit și frag
mentele comice — în afara excelen
tului Țăndărică. (De curînd însă, în 
programul Stelele circului și-a făcut 
apariția un nou comic, Eliade Grigo- 
rescu-Grigo, laureat al festivalului 
european de comedie de circ. Mul
tilateral, cu un uimitor talent mu-

la fini- 
Foto : Agerpres

„Zilele filmului
de animație"

In întâmpinarea Festivalului in
ternațional al filmului de animație 
de la Mamaia, între 27 mai și 5 iu
nie, se va desfășura, la cinemato
graful „Union" din Capitală, „Zi
lele filmului de animație". Alături 
de 21 de filme românești vor rula 
și cicluri de filme sovietice, chine
ze, cehoslovace, poloneze, america
ne, iugoslave, un program de peli
cule bulgaro-maghiar și altul apar- 
ținînd unor creatori francezi, en
glezi și canadieni.

în turneu la București
Teatrul național din Cluj pre

zintă publicului bucureștean, între 
27 mai și 3 iunie, spectacole cu 
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila, „An- 
drocle și leul" de Bernard Shaw, 
„Nu sînt turnul Eiffel" de Ecate- 
rina Oproiu, și „Ifigenia în Aulis" 
de Euripide.

Săptămîna aceasta dau specta
cole în Capitală și alte colective 
teatrale din țară. Naționalul ieșean 
prezintă la București piesa „Be
cket" de Jean Anouilh, în premie
ră pe țară, iar Teatrul „Matei Millo" 
din Timișoara, comediile „A 12-a 
noapte" de Shakespeare și „Sfîntu 
Mitică Blajinu" de Aurel Baranga.

CIRCUL
și înnoirea lui

PUNCTE DE VEDERE

zical, tînărul Grigo a dovedit cali
tăți deosebite).

Pentru a putea asigura varietatea 
permanentă a unor programe, se im
pune, desigur, organizarea cît mai 
largă de schimburi internaționale, ru
larea permanentă a unor valori de 
primă mînă, de pe toate arenele de 
circ ale lumii. Un schimb, fără îndo
ială util nu numai pentru public, ci și 
pentru artiști. Creșterea de cadre ti
nere, ștafeta de mîine a artiștilor de 
azi, e o problemă dificilă și ea nu 
și-a aflat încă rezolvarea cuvenită ;

• Filarmonica de Stat „G. Enescu" (la sala mică a Pala
tului) : Recital de muzică preclasică Emilia Petrescu — 20.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSUI.UI — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caraglale (sala Comedia) : RE
GELE MOARE - 19,30, (sala Studio) ; MOARTEA UNUI 
ARTIST — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST O- 
DATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.

NOTE

DE

LECTOR

MIHAI STOIAN

„VACANȚA
SENTIMENTELOR
Înclinația spre reportaj a 

lui Mihai Stoian se resimte 
și în proza scriitorului, ulti
mul său volum „Vacanta 
sentimentelor” păsfrînd con
stantele stilistice ale acestui 
gen : aparenta obiectivitate 
a observafiei, receptivitatea 
mobilă la cazurile simple, 
dar foarte concludente ale 
realității înconjurătoare, fra
za directă și concentrată și 
mai ales notafia energică, 
eliberată de metafore inu
tile. Schijele se remarcă prin 
dinamică și varietate. Punc
tul de plecare este întot
deauna cotidianul 
poran, autorul 
din întîmplări

contem- 
descifrînd 
obișnuite

semnificații grave, sesizînd 
modificări subtile și adesea 
abia perceptibile în profilul 
moral al eroilor. Narațiunea 
se oprește asupra manifes
tărilor exterioare — gesturi 
și cuvinte care pot individua
liza sau apropia personaje
le— încercînd să comunice 
bogăția ascunsă a efectelor 
și judecăților lor. Mihai Sto
ian exclude din proza sa 
spectaculosul și grandiloc
vența didactică, majoritatea 
schițelor sale apelînd la for
mula confesiunii spontane și 
sincere, fără alunecări ge
neralizatoare și fără sentin
țe definitive. El incită doar 
meditația cititorului, care, 
singur, trebuie să dezbată 
faptele ce i se oferă cu ton 
de simulată detașare. Din 
pricina acestei intenții de 
obiectivitate în prezentarea 
evenimentelor și a oameni
lor, se creează uneori sen
zația de slabă finalizare.

Problematica etică abor
dată de Mihai Stoian în
noul său volum atestă o 
tentație spre sondajul inedit 
al reacțiilor psihologice ce 
aparțin, evident, vieții noas
tre obișnuite, comune. în 
povestirea care dă și tiflul 
volumului „Vacanța senti
mentelor", doi soți trăiesc 
dramaticul moment cînd de
vin conștienți că în căsnicia 
lor rutina anilor și obișnuin
ța au ros treptat și ireversi
bil iubirea. Trei arheologi 
de pe un șantier de cerce
tări, oameni cu 
psihice diferite, 
prinși în nuvela 
viu" într-o tacită 
re cu propria lor 
sufletească. Izolarea operea
ză asupra lor mutații hotă
râtoare. Eroii se caută, 
se apropie în dorința de a 
se confesa și a se înțelege

plecînd de la recrutarea unor tineri 
îndrăzneți, care iubesc genul, e ne
cesară o muncă de pregătire temei
nică, constantă și mai ales plină de 
răbdare.

Circul de stat, în lipsa unor pro
grame mereu noi, a încercat în ul
timul timp spectacole tematice : Don 
Quijote, Ali-Baba, Păcală șl Tîndală. 
bazate pe un scenariu literar înecare 
au fost încadrate prezente de circ. 
Faptul a stîrnit discuții și controverse 
pe seama specificității genului. Desi
gur că printr-o simplă operafie de

structuri 
sînt sur-

„Pămînt 
confrunta- 
constitufie

reciproc, dar se și ascund 
cu severitate, apărîndu-și 
din orgoliu sau doar din 
slăbiciune durerile, aminti
rile obsedante.

Există o înclinație a auto
rului spre eliminarea anec
dotei senzaționale, aienjia 
îndreptîndu-i-se căfre fapte 
și întîmplări cotidiene, mai 
puțin semnificative, în des
fășurarea cărora par a fi su
gerate evoluții neprevăzute, 
deși pînă la urmă nu inter
vine nimic („între 3 și 5, 
joi”, „Sînt obosit"). în ge
nere, autorul este prea se
ver cu personajele sale, se 
simte atras mai mult de stă
rile lor incerte, de obsesiile 
lor tulburi. Din această pri
cină, cărții îi lipsesc o notă 
tonică de optimism, lumino
zitatea.

Stilul nervos, fluid și fără 
stridențe este uneori prea 
sobru, alteori cețos, dar im
presia generală este aceea 
a unei stăpîniri echilibrate a 
materialului epic și a unei 
variafii expresive susținute.

„Vacanta sentimentelor” a 
realizat în bună măsură, la 
scara schiței și nuvelei, do
rința pe care Mihai Stoian 
o mărturisea într-un interviu 
de a utiliza simultan arta 
romancierului și tehnica pu
blicistului.

Dana DUMITRIU

substituire nu se pot împlini dife
rențe de structură. Dar — cu con
diția ca el să fie de calitate — 
un scenariu poate adăuga un con
ținut nou atmosferei din arenă, poa
te solicita și cultiva însușiri interpre
tative complexe. în acest sens, cred 
că nu se poate judeca această ini
țiativă originală, 
calității realizării. Cu condiția ca la 
„adăpostul” acestor divertismente să 
nu se părăseasc* munca de pre
gătire și instruire specifică. Aduce
rea unor „oaspeți” în arenă (soliști 
de muzică ușoară, balerini, actori de 
estradă) e binevenită în măsura în 
care ea oferă o atracție în plus pu
blicului chemat spre circ. Acestuia tre
buie să i se ofere însă un program 
caracteristic, de valoare (la ultimul 
spectacol Varietăți la circ, numerele 
de circ sînt mai interesante decît 
cele aduse din afară).

Munca regizorală în circ ar trebui 
și ea să capete valențe mai bogate, 
prin îndrumări artistice multilaterale 
— de la prezența și atitudinea inter
pretului pînă la compoziția număru
lui — S’ mat ales prin găsirea și orga
nizarea unor bune momente comice 
(unele din ele prezentîndu-se a- 
cum într-o formă nearfisfică). îndrăz
neala — atît de caracteristică muncii 
circului — se impune și în concep-

decît prin prisma

• SERBĂRILE GALANTE: Patria — 10; 12,15) 14,30;
19; 21,15.
• NOAPTEA IGUANEI : Luceafărul — 9; 11,15; 14; 
18,30; 21, Grădina „Doina" — 20, Flamura — 9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SOȚIE FIDELA : Republica — 9.30; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15, București — 9,15; 11,30; 13.45; 16,30; 18,45; 21, Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — orele 20,15 (la 
toate completarea Pescari amatori), Grivița —- 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Grădina „Expoziția” (Piața Sclnteii)
— orele 20.15 (la ambele completarea Culori tn pictură), 
Arenele Libertății — 20,15, Modern — 10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21 (la ultimele două cinematografe completarea 
Orizont științific nr. 2).
• FIUL ȘEICULUI : Cinemateca — 10; 12; 14.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Capitol — 
9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45; la grădină - 20, Patinoarul 
23 August (Bd. Muncii) — 20,15, Bucegi — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 21 ; la grădină — 20, Arta — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21, Gloria - 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• GENTLEMANUL DIN COCODV — cinemascop : Festi
val — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15; la grădină — 
20, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Ex
celsior - 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la toate completarea 
Vizita în Republica Socialistă România a președintelui 
Iosip Broz Tito), Stadionul Dinamo — 20,15, Tomis — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15; la grădină — 20, Me
lodia — 8,30; 11.00; 13,30; 16,00; 18,30; 21,00 (la ultimele 
completarea 1 Mai 1966).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop : Vic
toria (completare Al VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30, Aurora (completare Cînd lama
triumfă) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 ; la grădină
— 20.
• VIZITA — cinemascop : Central — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Ciulești — 16; 18,15; 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Lumina — 9,30; 11,45; 14i
16,15; 18,30; 20,45, Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45
• WINNETOU : Union — 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
• PARCAREA INTERZISA : Doina (completare Două săp- 
tămîni în Yemen) — 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30, Unirea 
(completare Katiușa) — 16; 18,15 ; la grădină — 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Timpuri Noi — 
10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• BARCAGIUL — cinemascop : Dacia (completare Ener
gia) — 9,15—13,30 în continuare ; 16; 18,15; 20,45.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Buzești (comple
tare Verjficațî-vă ceasul) — 14; 16,15; 18,30 ; la grădină
— 20,30.1
• FINALA BUCLUCAȘA : Crîngași (completare Vîrste) — 
15,45; 18; 20,15.
• OPERAȚIUNEA „I" : Flacăra (completare Vreau să știu 
tot nr. 41) — 15,30; 18; 20,30, Pacea (completare I Mai 
1966) — 16; 18,15; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Vitan (completare Cartiere 
noi în București) — 16; 18,15, Cotroceni (completare Al 
VIII-lea Congres al U.T.C.) - 15.30; 18: 20,30.
• HAI, FRANȚA I : Miorița (completare Orizont științific 
nr. 2) - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I 
roman) — 16; 18,15; 20,30.
0 A FOST ClNDVA HOȚ — 
pletare Rășinari) — 10,30; 16,
0 WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Moșilor 
(completare 1 Mai 1966) — 11; 15,30; 17,45; 20 ; la grădină
— 20,30
0 IN PUSTIUL PATAGONIEI : Cosmos (completare Ora
șul care iubește) — 14; 16; 18; 20.
0 VISCOLUL — cinemascop : Viitorul (completare Culori 
în pictură) — 15,30; 18; 20,30.
0 DESENE SECRETE : Colentina (completare Geologii) — 
16; 18,15; 20,30.
0 AVENTURA : Volga — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, Lira
— 15,30; 18,15; la grădină — 20.
0 ATENTATUL — cinemascop : Rahova — 16; 18,15; la 
grădină — 20,30.
0 LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop : Progresul 
(completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Drumul Sării (completare Mic ro
man) — 16; 18; 20
0NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Ferentari (completare Șopîrle) — 16: 19,15.
0 ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : Grădina 
„Colentina" — orele 20.
0 ClNTÎND IN PLOAIE : Grădina „Progresul-Parc” — 
20,15.
0 SAMBA : Grădina „Vitan” (completare A cui e vina I)
— 20.15.

Munca (completare Mic

cinemascop : Popular (com
is. 15; 20,30.

PERENITATEA ACTULUI
ARTISTIC

(Urmare din pag. I)

se aude după ce a trecui replica pe 
care de tapt o provoca, un actor vor
bește și lumina se aprinde pe el te 
mir cînd. o ușă nu se închide cu 
încăpăfînare (decorul sfrîmb montat a 
introdus dialogul sîcîitor și stupid cu 
personajul-ușă) ; o pauză care nuan
ța o trecere psihologică a deve
nit un truc de a „(ine sala", o replică, 
în care umorul trebuia să filtreze ca 
din nebăgare de seamă, e apăsată 
sub călcîi ca o petardă a cărei ex
plozie înlocuiește zîmbeful spectato
rului, formă de îneîntare a spiritului.

fia numerelor și spectacolelor, sec
tor în care își au de spus cuvîntul 
regizorii Costel lonescu și Mircea 
Gheorghiu. Și aici, solicitarea tem
porară a colaborării unor regizori din 
alte genuri n-ar fi lipsită de interes. 
Cît privește 
fele comice, 
temeinică la 
și condeiele 
zenfative.

Deși au existat unele initiative, ar 
putea fi și mai mult întărite legătu
rile cu cei mai sinceri și mai entu
ziaști spectatori : copiii. Aceasta prin 
spectacole speciale pentru e1 și nu 
prin înjghebări 
numeroase, din 
lui de stat ar 
de condifii mai

Stimulînd curajul, iniția’iva, exer
cițiul, perseverenta și îndemînarea, 
arena nu este numai un simplu di
vertisment, ci o artă. Arta circului. Am 
găsit cîteva cifre uimitoare: în 11 
luni Circul a oferit 1 630 spectacole, 
la care au asistat aproape 1,7 milioa
ne de spectatori, inutil a mai vorbi 
despre puterea de atracție a circului. 
Dar circul trebuie să ofere publicu
lui spectacole de înaltă finută. Ș< are 
capacitatea să o facă I

secvențele de circ, tex- 
ele presupun o muncă 
care ar putea contribui 
umoristice mai repre-

ad-hoc. Și „filialele”, 
provincie ale Circu- 
trebu' să se bucure 
bune.

Alecu POPOVICI

cu un sughiț al diafragmei — nedorit, 
în cazul acela, nici de autor, nici de 
regizor ; iar la final, modestia care 
i-a cuprins progresiv pe actori, sim- 
pbfică ritualul leșini la aplauze, >n- 
vitind pe spectatori să creadă că 
lăsarea cortinei pe ultima replică este 
semnalul de start în cursa spre 
garderobă.

Există însă șl o degradare mai pu
țin spectaculoasă decît cea aminti
tă, cumva mai gravă pentru că riscă 
să nu provoace aceiași scandal, aceea 
pe care actorii o numesc mecanizare. 
Expresia nu se ma' naște spontan, 
nu se mai inventă sub ochii specta
torilor, glodul nu mai circulă viu prin 
corpul actorului (se poate gîndi și 
cu maxilarul I), simțirea e doar mi
mată, așa cum ar mima gura un cu
vin! fără ca laringele să vibreze și 
să se audă vreun sunet.

Deqradarea spectacolului nu moare 
odată cu spectacolul ci, exact invers 
decît eroul tragic care murind dă 
celor din jur no> temeiuri de a trăi, 
degradează treptat pe actor, se insta
lează în el, îi omoară talentul, și 
degradează totodată și pe spectator, 
involuîndu-i exigența, gustul artistic, 
orizontul spiritual. Șl tn telu1 acesta 
s« deq'adează însăși relația funda
mentală, comunicarea dintre specta
col și spectator.

li poate f îngăduit vreunuia din 
no: să asiste pasiv la felul cum unul 
sau altul înstrăinează publicul de
zborul social al teatrului ? Conduceri
le teatrelo-, presa și propria noastră 
solidaritate profesională trebuie să 
statornicească acea igienă a creafiei. 
acea stare de veghe lăuntrică, de ' 
punere în formă și reculegere pe 
care orice sportiv o deprinde înain
tea luării startului, pentru ca să fim 
ceea ce un dărui» om de teatru nu
mea un .atlet spirltua1” — care afir
ma. odată cu omul din sală puterea 
gîndulu asupra tropismului ouferea 
vo:nte' asupra accidentului puterea 
fantezie' asupra prafului, a bunului 
gust asupra bunului plac, a vieții ne
pieritoare a artei.
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Marți dimineața a plecat la Ni
cosia Constantin Drăgan, președin
tele Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, membru al Co
mitetului 
Sindicale 
ticipa la 
sesiuni a 
F.S.M.

La plecare, pe aeroportul Bă-

executiv al Federației 
Mondiale, pentru a par- 
lucrările celei de-a 32-a 
Comitetului executiv al

neasa, au fost de față Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Iosif 
Anderco, loan Cotoț, Larisa Mun- 
teanu, Gheorghe Petrescu, Ion 
Preoteasa, secretari, membri ai Co
mitetului executiv al 
nerale a Sindicatelor,

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII
Uniunii Ge- 
activiști.

(Agerpres)

Sosirea subsecretarului de stat
al Ministerului de Externe al Italiei

Marți seara a sosit în Capitală 
Mario Zagari, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Italiei, care face o vizită în țara 
noastră, Ia invitația Institutului 
român pentru relații culturale cu 
străinătatea. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, se aflau Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari supe
riori din I.R.R.C.S. și M.A.E. Au 
fost de față ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato, și 
membri ai ambasadei.

în cinstea oaspetelui, președin
tele I.R.R.C.S., Ion Pas, a oferit un 
dineu.

într-o declarație dată presei, Ma
rio Zagari a spus :

Am acceptat cu plăcere să vizi
tez România.

Aceasta constituie o ocazie pen
tru întărirea legăturilor tradițio
nale care unesc România și Italia, 
două țări care își au izvoarele cul
turii pe un teren comun.

Vizita mea reprezintă o contri-

buție la faza rodnică în care se 
află în prezent relațiile între ță
rile noastre, în cadrul mai vast al 
acțiunii pe care o desfășoară Italia 
pentru o colaborare din ce în ce 
mai eficace cu țările Europei ră
săritene, în domeniul economic cît 
și în cel cultural și tehnic.

Sper deci ca această vizită și 
contactele pe care le voi avea zi
lele acestea cu vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, cu minis
trul afacerilor externe, cu minis
trul adjunct al comerțului exte
rior, cu președintele Institutului 
pentru relații culturale cu străină
tatea și cu alte autorități din Re
publica Socialistă România vor 
constitui o dovadă a prieteniei care 
leagă țările și popoarele noastre.

In acest spirit prietenesc, în nu
mele ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Italia și în nu
mele meu personal, salut guvernul 
Republicii Socialiste România și 
poporul român.

Zilele acestea a avut loc în ora
șul Spindleruv Mlyn (R. S. Ceho
slovacă) cea de-a 33-a ședință a 
Comisiei permanente C. A. E. R. 
pentru construcții de mașini.

La ședință au participat delega
țiile : Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste România, 
Republicii Populare Ungare, Uniu
nii Sovietice și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia. în ca
litate de observator a participat 
un reprezentant al Republicii 
Cuba.

Comisia a examinat recomandări 
privind specializarea producției de 
motoare Diesel navale de peste 
2 000 CP, precum și o serie de alte

recomandări în domeniul mașini
lor și aparatelor destinate indus
triei chimice 
teiului.

și de prelucrare a ți-

★

(Agerpres). — Zilele 
Sofia au luat sfîr- 
Comisiei permanente

SOFIA 24 
acestea, la 
șit lucrările
C.A.E.R. pentru siderurgie. La lu
crările comisiei au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și R. S. F. Iu
goslavia. în calitate de observatori 
au participat reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene.

Au fost analizate problemele le
gate de colaborarea țărilor membre 
C.A.E.R. într-o serie de domenii 
ale siderurgiei.

(Agerpres)

Premiera filmului
VSerbările galante"

Cronica zilei
DEPUNEREA UNEI COROANE 
LA MONUMENTUL EROILOR 

PATRIEI

DEPĂȘIREA

MOMENTULUI CRITIC

Filmul „Serbările galante", co
producție româno-franceză, rea
lizat de studioul „Gaumont Inter
national" și studioul „București", 
în regia lui Rene Clair, a fost pre
zentat marți seara, în premieră, 
la cinematograful „Patria" din Ca
pitală.

La spectacol au luat parte Mih- 
nea Gheorghiu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, 
ros public.

Au asistat Jean Louis 
basadorul Franței la 
membri ai ambasadei.

Au fost prezenți Jacques Carlin, 
reprezentantul studioului „Gau
mont International", principalii in
terpret români ai filmului, pre
cum și actorul american Edward 
G. Robinson, care se află în vizi
tă în țara noastră. (Agerpres)

un nume-

Pons, am- 
București,

(Urmare din pag. I)

— Fiindcă sînt inseparabile. Se 
susțin una pe alta. Poți năzui la o 
producție modern organizată fără să 
stăpînești un 
punzător ? Nu 
ționezi fluxul 
optimizezi și 
întreprindere : 
ce, al concepției. Așadar, să croiești 
haine pe măsura creșterii tehnicității. 
Fac o mărturisire. Eu sînt inginer 
mecanic. Cu trei ani în urmă însă am 
absolvit cursul postuniversitar de in
giner economist. Asta mi-a lărgit 
orizontul. M-a ajutat să înțeleg com
plexitatea 
producției, 
economic.

Principii, 
viață ?

Pe rînd, 
sectoarelor 
cy/or de concepție. Fluxuri haotice, 
anacronice, care duceau la risipă de 
resurse omenești și material (trans
porturi uzinale inutile, greoaie, su
prafețe de producție netolosite, de
pozite de materiale risipite nerațio
nal prin cele mai îndepărtate colțuri 
ale uzinei) au dobîndit logică și 
limpezime. Sculăria, un fel de apen
dice anonim, s-a născut a doua oară, 
ocupîndu-și meritatul loc de primă 
vioară. Măsuri luate „în mers”. In 
același timp, în locul producției „cu 
orice preț", s-a înscăunat o severă 
și responsabilă urmărire financiară a 
lansării comenzilor.

Măsurile — dintre care am spicuit 
doar cîteva — depășesc, prin inte
resul experienței lor, gardul Mîrșei. 
S-a dovedit, în condițiile unei uzine 
vechi, fără investiții deosebite, cîte 
milioane pot ieși la iveală datorită 
unei gîndiri lucide, moderne, apli
cate unei acțiuni științifice de orga
nizare a producției. E o experiență 
pe care tovarășul Nicolae losif se 
pregătește s-o înfățișeze la apropiata 
consfătuire pe țară a constructorilor 
de mașini.

— Dintre toate, lucrul cel mai 
dificil ?

Răspunsul directorului 
prompt :

sfii de muncă cores- 
e suficient să perfec- 
tehnologic, trebuie să 
celelalte „fluxuri" din 
al activității economi-

organizării științifice a 
legătura dintre tehnic și

Dar cum au căpătat ele

o reorganizare pieptișă a 
de fabricație și a servi-

a planului anual, după multă vreme, 
ideea zădărniciei — rugină care 
rodea inițiativa și elanul — a dat 
semne de dispariție.

Persistau încă bariere nevăzute în
tre secții, barierele unor interese în
guste care împiedicau libera trecere 
a noului flux. Exista tendința de a 
împinge mai departe produsul nede- 
săvîrșit dintr-o secție în alta, sub 
cuvînt că „mai vedem noi, remediem 
pe parcurs". Așa se proceda la 
„șasiu", secție care își trimitea oa
menii să mai „ciocănească", la multe 
zile după ce produsul fusese rapor
tat ca realizat. într-o zi însă, șasiu- 
rile n-au mai fost lăsate să meargă 
mai departe, spre montaj, decît în 
clipa cînd au fost complet echipate. 
Și aici, controlul sistematic — pîrghia 
întregului reviriment de la Mîrșa — 
a dus la instituirea aceluiași climat 
de severă răspundere, de primat al 
in’eresului general.

Inginerul șef Nestor Procopiescu, 
(specialist cu experiență), îmi făcea 
următoarea mărturisire :

— Pe cînd uzina noastră mergea 
cum mergea, mă gîndeam nostalgic 
că mai am puțin pînă 
Eram sigur că 
ieșirii din impas, 
vor mai trece 
N-aș fi crezut că 
în cîteva luni I

Există 
fericite.

Noul ambasador al Finlandei la 
București, Bjorn-Olof Georg Al- 
holm, a depus marți la amiază o 
coroană de flori la monumentul 
Eroilor Patriei. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Forțe
lor Armate și ai Sfatului popular 
al orașului București.

★

Marți seara în sala cinemato
grafului „Central" din Galați, An
samblul artistic al Casei armatei 
populare iugoslave din Belgrad a 
prezentat cel de-al 4-lea spectacol 
din cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră. în 
cursul dimineții, artiștii militari 
iugoslavi au vizat noile cartiere 
ale orașului.

De la Mediterana la Capul Bunei Speranțe, de la 
Atlantic pînă la Zanzibar, popoarele continentului negru 
sărbătoresc astăzi Ziua eliberării Africii. Această 
zi marchează încheierea, cu trei ani în urmă, a con
ferinței de la Addis Abeba a șefilor de state și guverne 
africane și adoptarea Cartei organizației ce și-a pro
pus ca scop întărirea solidarității africane, apărarea 
suveranității și independenței noilor state, eliminarea 
de pe continentul african a tuturor formelor de colo
nialism.

în condițiile schimbării, intervenite în perioada post
belică, a raportului de forțe pe plan internațional în 
favoarea socialismului, a avîntului mișcării de eliberare 
națională, pe continentul african au apărut 36 de state 
independente cu o populație de 230 de milioane de 
oameni. în fața popoarelor africane s-au deschis largi 
perspective de soluționare a dificilelor probleme de 
ordin economic, social, cultural, pe care le-au lăsat 
moștenire deceniile și secolele de asuprire colonială. 
Tinerele state acționează pentru consolidarea indepen
denței politice, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale popoarelor. în 
multe din aceste țări se pun bazele unei economii pro
prii de sine stătătoare, construindu-se întreprinderi in
dustriale, centrale electrice, se depun eforturi pentru 
descoperirea de noi bogății naturale, pentru diversifi
carea și creșterea producției agricolei Se înfăptuiesc mă
suri pentru lichidarea analfabetismului, dezvoltarea cul
turii și formarea de cadre naționale.

Statele independente ale Africii se afirmă tot mai 
mult pe arena internațională, au devenit factori activi 
ai istoriei contemporane.

în fața popoarelor africane se mai ridică încă pro
bleme complexe de ordin social-politic și economic, 
determinate de necesitatea găsirii unor soluții adecvate 
condițiilor și intereselor dezvoltării țărilor lor pe calea 
progresului. Lupta lor este îngreunată și de încercările

permanente ale cercurilor imperialiste și neocolonialiste 
care încearcă să-și mențină pozițiile în economia noi
lor state, recurg la comploturi împotriva guvernelor 
care au adoptat o politică anticolonialistă și de apărare 
a intereselor naționale.

în Mozambic, Angola și Guineea așa-zis portugheză 
aceleași cercuri sprijină pe colonialiștii portughezi. Po
poarele din teritoriile încă neeliberafe duc o luptă în
verșunată împotriva trupelor coloniale, pentru cucerirea 
libertății și afirmarea ființei lor naționale. Instaurat cu 
sprijinul tacit al forțelor neocolonialiste, regimul rasist 
din Rhodesia se află în fața rezistenței tot mai accen
tuate a poporului Zimbabwe, care s-a ridicat la luptă 
pentru a dobîndi adevărata independență a patriei 
sale. în Republica Sud-Africană apartheidul — politi
ca celei mai crunte discriminări rasiale — ridicat la ran
gul de politică de stat, se izbește de împotrivirea tot 
mai hotărîtă a poporului.

în lupta pe care o duc împotriva uneltirilor cercuri
lor imperialiste și neocolonialiste, pentru consolidarea 
independenței cucerite prin jertfe grele, pentru înain
tarea lor pe drumul progresului, popoarele africane se 
bucură de simpatia și sprijinul țărilor socialiste, al tu
turor forțelor progresiste din lume. Republica Socialistă 
România, care a susținut întotdeauna lupta popoarelor 
pentru libertate și militează cu consecvență pentru 
lichidarea tuturor rămășițelor coloniale, pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, în conformitate cu interesele și voința 
sa, își exprimă simpatia deplină față de eforturile po
poarelor africane pentru realizarea aspirațiilor lor de 
propășire economică și socială, pentru deplina elibe
rare a continentului.

Cu prilejul Zilei Africii, poporul român urează po
poarelor africane noi succese în lupta lor pentru con
solidarea independenței, pentru abolirea deplină și 
definitivă a colonialismului, pentru pace.

vine

(Agerpres)

CUM t VREMEA

înlăturarea ruginii

NAVE ROMANEȘTI
PE ÎNTINSUL
MĂRILOR SI OCEANELOR

la pensie, 
va veni momentul 
dar îmi ziceam că 
cel pufin doi ani. 
va fi posibil doar

O radiogramă sosită zilele aces
tea la Direcția generală a navi
gației civile NAVROM ne în
științează că în portul Kpeme din 
Togo a sosit prima navă româ
nească. Denumirea cargoului de 
4 500 tone pe care flutură tricolo
rul nostru este „Cluj". Anul a- 
cesta, alte echipaje ale flotei ma
ritime comerciale au acostat „în 
premieră" într-o serie de porturi 
din Africa de vest, Orientul în
depărtat și America de Nord. 
Navele românești sînt prezente 
astăzi pe toate mările și oceanele 
lumii, asigurînd efectuarea și 
dezvoltarea legăturilor economice 
cu peste 90 de țări din lume.

(Agerpres).

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă și s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin în jumătatea de sud- 
est a țării. Izolat, în Cîmpia de 
vest s-au semnalat averse însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat în general slab, cu intensi
ficări temporare în Banat, pre- 
dominînd din sectorul nord-vest. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 18 grade la Joseni și 
26 de grade Ia Băilești, Moldova 
Veche, Răuți, Timișoara și Arad. 
In București : Vremea s-a menți
nut frumoasă și a continuat să se 
încălzească ușor. Cerul a fost mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab, 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura maximă a atins 25 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 mai. In (ară : 
Vreme relativ frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie, însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în 
nordul țării. Vînt slab pînă la po
trivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 15 și 25 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.și erori de calcul...

BOX

CARE POATE
FI RECISTIGAT

Pentru a face față numeroase
lor construcții care se ridica în 
Republica Arabă Unită la Hel- 
luan a fost construită o fabrică 

de ciment (stînga sus)

în Republica Mali, după cuceri
rea independenței, tradiționala 
săpăligă a fost înlocuită cu plu
guri din oțel. în fotografie, ță
ranii controlînd uneltele înain
tea campaniei agricole (dreapta 

sus)
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Jă că n 
bucură I 
:u per- ■

Stăruia un obicei : în ședințele 
coleciivului de conducere toată lu
mea spunea „da", dar în practica nu 
se producea nici o schimbare. Sarci
nile nu erau consemnate, nu se 
fixau răspunderi și termene precise, 
măsurile cele mai chibzuite se vola
tilizau din lipsă de control. Se putea 
vorbi de muncă colectivă ?

Idei simple și eficiente : apariția 
graficelor de producție și de apro
vizionare tehnico-materială, seismo
grafe ale realizării sarcinilor. Urmă
rite zilnic — de la problemele-cheie 
ale sectoarelor pînă jos în secții, la 
subansamble. Orice ședință a co
leciivului de conducere începe în
totdeauna cu controlul sarcinilor sta
bilite în precedenta ședință.

Una din primele măsuri a fost de 
a reabilita prestigiul Mîrșei în afară. 
Cuvîntul dat se cerea onorat fără 
ezitare, prin prizma intereselor eco
nomiei naționale — Care este situa
ția contractelor ? Cîfe sînt nerealiza
te ? Șeful serviciului desfacere arbo
ra veșnicul său zîmbet roz : — Toate 
se realizează". Dar la o analiza amă
nunțită...

S-a descoperit că uzina nu livrase 
toate cabinele de tractor, deși se 
aflau în stoc cîteva sute I Așa, din 
neglijență și lipsă de răspundere, 
șeful serviciului desfacere a devenit 
funcționar la aprovizionare.

Un aer proaspăt a prins să străba
tă uzina de la un capăt la celălalt. 
Oamenii au început să vadă 
propunerile, ideile bune se I 
de prețuire și se înfăptuiesc cu per
severență. O dată cu prima depășire g

„Nocturna" de pe 
stadionul Republicii

După cum s-a mai anunțat, pe 
Stadionul Republicii din Capitală 
pste programat astăzi, de la ora 
19,45, meciul dintre selecționata 
noastră divizionară și formația 
franceză Valenciennes. Intîlnirea 
va putea fi urmărită în întregime 
prin intermediul micului ecran. 
De asemenea, posturile de radio 
vor transmite desfășurarea reprizei 
secunde (pe programul I, începînd 
din jurul orei 20,45).

„Cursa Păcii•zz

Zilele trecute, cu ocazia 
celor trei reuniuni finale 
ale campionatelor repu
blicane de pe stadionul 
Republicii, boxul a de
monstrat încă o dată că 
este sportul care, după 
fotbal, atrage în tribune 
cel mai mare număr de 
spectatori. Se pune însă 
întrebarea : recompensea
ză oare la ora aceasta 
boxerii noștri fruntași pe 
pasionalii amatori ai 
acestei discipline î Cate
goric că nu.

Și la această ediție, ca 
și la ultimele, analizate în 
ansamblu, numeroase în-
tîlniri au fost de un nivel 
tehnic scăzut, cu accent 
exclusiv pe forță în locul 
tehnicii, măiestriei.

Pe plan internațional, 
încă de acum 30 de ani, 
boxul nostru se bucura de 
aprecieri unanime. Spe
cialiștii de peste hotare 
vorbeau chiar despre o 
școală românească de 
box. Cine dintre spectato
rii mai vîrstnici nu-și 
amintește de fostul triplu 
campion european Lucian 
Popescu, de Toma Aurel, 
Gh. Popescu, I. Popa, M. 
Doculescu, D. Panaitescu- 
Zigoto, I. Mihăilescu 
I. Chiriac,

sau
fruntași de ne-

ringului in- 
Și mal re-

contestat ai 
ternațional ? 
cent, boxul din țara noas
tră a repurtat frumoase 
succese. Intr-o serie de 
mari competiții, printre 
care Jocurile olimpice și 
campionatele 
de frumoase 
s-au bucurat 
olimpic N. Linca, campio
nul european Gh. Negrea, 
V. Tiță, Gh. Fiat, C. Du
mitrescu, M. Dobrescu, D. 
Ciobotaru, E. Mărgărit, V. 
Secoșan etc. Reprezentan
ții României au cucerit 7 
medalii olimpice (aur, ar
gint și bronz) și 19 meda-

europene, 
aprecieri 

campionul
co
in- 
tie

alte

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Penultima etapă a „Cursei Păcii", 
șurată ieri pe traseul Schwerin—Potsdam, 
a revenit lui Jan Wenczel (Cehoslovacia), 
cronometrat pe distanța de 246 km cu 
timpul de 6h 14’18”. După 15 secunde a so
sit un pluton numeros în care se aflau și 
cicliștii români Gh. Suciu, Ciumete, Arde- 
leanu, Ziegler și Ciocan.

în clasamentul general individual con
tinuă să conducă francezul Guyot, secon
dat la 1’04” de sovieticul Dohliakov. Arde- 
leanu ocupă locul 29, iar Ziegler locul 44. 
Pe echipe, Jocul întîi este ocupat de selec
ționata U.R.S.S., urmată la mici diferențe 
de formațiile Poloniei și R. D. Germane.

desfă-

HALTERE. In localitatea Bialograd (Polonia), 
sportivul polonez Waclaw Golab a stabilit un 
nou record mondial la categoria mijlocie (stilul 
„împins") : 168,5 kg. Vechiul record — 168,00 
kg — aparținea sovieticului V. Golovanov.

TENIS. în cadrul campionatelor internaționale 
de tenis care se desfășoară Ia Paris, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins cu 10—8, 6—3, 
6—1 pe francezul Montrenaud. Alte rezultate : 
Mukerjea (India)—Carmichael (Australia) 6—3, 
6—1, 3—6, 6—4; Gulyas (Ungaria)—R. Howe 
(Australia) 7—5, 6—3, 6—4.

ȘAH. La Tel Aviv se desfășoară un turneu de 
șah la care participă sportivi din Canada, Ar
gentina, România, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
Izrael și alte țări. După 5 runde, în clasament 
conduce marele maestru iugoslav Gligorici cu 4 
(1) puncte, urmat de Ianovski, Matanovici, Kried- 
man —. 3,5 puncte fiecare și Florin Gheorghiu 
— 3 puncte. în runda a 5-a, Gheorghiu l-a în
vins pe maghiarul Szilagy.

Iii la campionatele euro
pene (aur, argint și 
bronz).

La ultimele două ediții 
ale „europenelor" și Jocu
rilor olimpice, pugiliștii 
din țara noastră nu s-au 
mai numărat însă printre 
protagoniști, pierzînd fără 
drept de apel. Și boxul 
nostru a continuat să 
boare pe toboganul 
succeselor. Care să 
cauzele ?

Spre deosebire de
sporturi, boxul nu dispu
ne de condiții adecvate 
atragerii și formării unor 
elemente bine pregătite. 
Desigur, ca urmare a unor 
manifestări de dezinteres 
în centre importante, cu o 
veche tradiție pugilistică 
— la Craiova, Constanța, 
Galați, Brăila, Ploiești și 
mai ales la Reșița — care 
au produs în trecut o ple
iadă de tineri talentați, 
boxul nu s-a mai situat în 
centrul atenției organiza
țiilor sportive ; sălile de 
antrenament, materialul 
sportiv necesar sînt rare
ori puse la dispoziția 

. giliștilor, antrenorii 
sînt sprijiniți.

Mulți ani federația
s-a îngrijit de „schimbul 
de mîine" al boxului, de 
parcă „vedetele" ringului 
nostru ar putea boxa pî
nă la... adînci bătrînețe. 
Mai ales după jocurile O- 
limpice de la Roma, cînd

pu- 
nu

nu

însăși realitatea a 
semnalul de alarmă, 
început pregătirea 
cadre tinere, dar muncin- 
du-se sub semnul goanei 
după rezultate Imediate, 
recuperării „cu orice preț" 
a timpului pierdut, aces
tea nu și-au însușit baga
jul complet de cunoștințe 
tehnice și, normal, n-au 
putut înlocui cu succes 
foștii boxeri fruntași. Este 
aci și vina antrenorilor ; 
selecția și promovarea 
s-au făcut forțat, în dorin
ța de a umple cît 
pede golurile.

Vorbind despre 
regresului trebuie 
ca unul dintre principalii 
factori, că metodele 
antrenament, tehnica 
priu-zisă a boxului 
mult rămase în urmă, 
ori empirice. în numeroa
se săli de box, mai ales 
în provincie, asistăm la 
antrenamente ca acum 
25—30 de ani.

Spre deosebire de alți 
ani, sistemul competițio- 
nal actual este insufi
cient de judicios întoc
mit. „Cupa Primăverii", 
care a înlocuit în acest an 
turneul „pe categorii", s-a 
disputat doar în puține o- 
rașe și cu un număr mai 
mic de participanți decît 
anul trecut.

Campionatele republi
cane de juniori desfășura
te în Capitală ne-au de
monstrat că dispunem de 
elemente de certă pers
pectivă.

Boxul românesc trebuie 
să-și recîștige locul pe 
care și-l merită în ierar
hia internațională. In anii 
premergători Jocurilor 
olimpice de la Ciudad de 
Mexico, pugiliștii români 
vor susține mai multe exa
mene de prestigiu pe care 
dorim să le treacă cu suc
ces. Acest lucru va fi po
sibil numai dacă boxul va 
primi din partea forurilor 
noastre sportive sprijinul 
necesar.

Pau! OCHIALBI

tras 
s-a 

unor

mai re-

cauzele 
arâtat,

de 
pro- 
sînt 

une-

Pentru instruirea tinerei generații, în Africa s-au construit nu
meroase școli: fotografia înfățișează o școală din satul Tumbu 

din insula Pemba

ISFAHAN
(Urmare din pag. I)

minunat cioplite, sînt atît de lustrui
te incit reflectă ca o oglindă cupola 
și minaretele. Această moschee este 
considerată drept prototipul renaș
terii culturii persane. La dreapta se 
află o adevărată bijuterie a artei 
musulmane — moscheea Loffollah. 
Renumele i se daforeșfe îndeosebi 
ornamentafiilor sale : interiorul este 
construit din mii și mii de plăcufe de 
mozaic așezate în cele mai diferite 
forme și fipare.

Un loc unde sînt cel mai 
greu de apreciat transformările pe
trecute de-a lungul vremii esfe 
Bazaar-e-Shah (bazarul șahului). în 
labirintul străduțelor acoperite și în
tortocheate care formează bazarul 
consfați că se lucrează la fel ca pe 
vremea șahului Abbas sau chiar mai 
înainte.

Multe din produse sînt mici opere 
de arfă ale meșteșugarilor iranieni, 
într-adevar, artișfi-meșteșugari înde- 
mînateci al căror număr se ridică la 
aproximativ 120 000 de persoane, duc 
departe faima Isfahanului. Am vizitat 
cîteva din atelierele lor. Carafe, tăvi 
de argint sau aramă, diferite alte 
obiecte de uz casnic sau de podoabă 
trezesc admirafia pentru finefea cu 
care sînt lucrate, pentru motivele 
populare care le decorează. Modes
tia acestor lucrători care își transmit 
meșteșugul din fată în fiu, față de 
rezultatele muncii lor și cîștigul pe 
care îl obfin, esfe impresionantă.

Isfahanul nu „trăiește", evident, 
doar prin monumente ale vechii arfe 
și arhitecturi. El esfe astăzi un cen
tru cultural, comercial și industrial 
important, al doilea oraș ca mărime 
din Iran, cu peste 500 000 de locui
tori. Menfinînd și dezvoltîndu-și 
tradiția, Isfahanul a devenit centrul 
industriei textile. întreprinderi noi, 
moderne concentrează o mare parfe 
a producției. Orașul cuprinde peste 
20 de întreprinderi industriale dife
rite, în care lucrează aproximativ

12 000 de muncitori. Fabricile indus
triei alimentare și ușoare predomină.

Clădiri noi înlocuiesc treptat pe 
cele vechi, remarcîndu-se grija de a 
se îmbina arhitectura tradițională cu 
cea modernă. Atrage atenfia în acest 
sens clădirea modernă a școlii H'a- 
rafi, ale cărei linii exterioare sînt 
executate în stilul clasic persan. 
Construcția de școli este, de altfel, 
în plină desfășurare : școli primare și 
secundare, institute profesionale, cen
tre de pregătire a cadrelor de mun
citori pentru industrie, școli de artă, 
cuprinzînd peste 60 000 de tineri, 
s-au înălțat în anii din urmă. Ele 
răspund unei nevoi acute de răspîn- 
dire a culturii dat fiind faptul că în 
prezent numărul neștiutorilor de carte 
se apreciază a fi încă destul de 
mare. Isfahanul are, de asemenea, o 
facultate de medicină ai cărei absol
venți contribuie la îmbunătățirea 
stării sănătăfii populației.

Din discuții cu oficialități locale, 
am desprins că, pornind de la situa
ția existentă și de la resursele boga
te de care dispune, viitorul Isfaha
nului este privit cu optimism. în cu- 
rînd importante proiecte industriale 
vor fi înfăptuite : au fost trasate 
contururile unei oțelării de mare ca
pacitate ; barajul de pe rîul Zayande 
rud cu o capacitate de 1 400 000 000 
m3 de apă va furniza atît apa cît și 
electricitatea necesară oțelăriei și va 
permite irigarea a 120 000 ha din 
jurul orașului. Mi s-a spus că reali
zarea proiectelor de irigare va face 
ca producția agricolă să crească de 
aproape 10 ori. Alte planuri prevăd 
construirea la Isfahan a unui centru 
șfiinfific agricol pentru introducerea 
metodelor tehnice moderne în 
agricultură. Sînt proiecte și per
spective îmbucurătoare pentru o 
(ară care s-a angajat pe calea dez
voltării. Aici se consideră că reali
zarea lor va însemna un nou și im
portant pas pe calea industrializării 
tării.
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in

TREI PORTOFOLII 
REVIN PARTIDULUI 
COMUNIST

După două luni de la alegeri 
și după șase săptămîni de ne
gocieri, în Finlanda a luat 
sfîrșit criza de guvern. în urma 
„ultimatumului" dat de pre
ședintele Kekkonen, liderii po
litici au căzut de acord să for
meze un guvern de coaliție din 
care să facă parte Partidul so
cial-democrat, Partidul de cen
tru (fost agrarian), Uniunea 
democrată a poporului finlan
dez (din care fac parte comu
niștii) și Uniunea democrată a 
muncitorilor și micilor agricul
tori. Noul guvern va dispune 
în Parlament de 153 de locuri 
din cele 200. Social-democrații, 
cîștigătorii alegerilor, vor de
ține șase portofolii din cele 15, 
partidul de centru cinci, comu- ' 
niștii trei șl socialiștii unul. 
Presa consideră că Paasio, 
liderul social-democrat, va de
ține postul de președinte al 
Consiliului de Miniștri. Se a- 
preciază, de asemenea, că fos
tul ministru de externe Karja- 
lainen își va menține în con
tinuare același portofoliu.

Programul guvernamental, 
scrie trimisul ziarului «New 
York Times» din Helsinki, pre
vede continuarea de către 
coaliție a politicii externe de 
neutralitate, relații de priete
nie cu toate țările.

Tratativele în vederea stabi
lirii unui program au fost în
greunate mai ales de neînțele
geri privind problemele eco
nomice și în special cele vi- 
zînd politica agrară, fiscală, 
ale salariilor și prețurilor.

N. S.

întâlnirea reprezentanților
Comitetelor de colaborare

balcanică
SOFIA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite : La 
Sofia au continuat lucrările celei 
de-a Vl-a întîlniri a reprezentan
ților Comitetelor de colaborare 
balcanică.

Șeful delegației române, prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, a pre
zentat un referat cu tema : „Pacea

Criza deschisă
de secesionisti

9

în Uganda
Președintele Ugandei a decretat 

starea de urgență în Buganda, una 
din provinciile țării în care cercu
rile feudalo-monarhiste au încercat 
să provoace o secesiune, uneltind 
împotriva unității statului. Măsura 

a fost luată în urma incidentelor de 
marți (soldate cu mai mulți morți 
și răniți) și mai ales a cererii re
gelui bugandez, Mutessa II, care a 
cerut plecarea, pînă la 30 mai, a 
guvernului și parlamentului cen
tral din teritoriul bugandez și în 
special din Kampala și Entebbe, 
cele două capitale ale țării. Con- 
siderînd că este vorba de un act 
de înaltă trădare, președintele 
Obote a cerut tuturor cetățenilor 
să dea ascultare guvernului cen
tral.

Din Kampala se anunță că marți 
seara, după instituirea stării de 
urgență, au avut loc ciocniri între 
partizanii regelui Mutessa și for
țele de securitate ugandeze trimi
se să înconjoare palatul acestuia. 
Riposta gărzii personale a regelui 
a fost repede înăbușită. 50 de per
soane au fost arestate. Orașul conti
nuă să fie supravegheat de brigăzi 
ale poliției și de patrule înarmate, 
pentru a preîntîmpina o eventuală 
reacție a partizanilor regelui.

FRANȚA NU
UN STATUT DISCRIMINATORIU 
TRUPELOR SALE DE PESTE RIN

VA ACCEPTA

PUNCTUL NEVRALGIC Ministrul comerțului exterior

al României

Intr-un comentariu transmis 
marți de agenția France Presse, 
cu privire la frămîntările care 
agită blocul atlantic, este mențio
nată în special problema staționă
rii trupelor franceze în Germania 
occidentală.

„Guvernul francez — transmite a- 
genția — se află într-o poziție de 
așteptare, cancelarul Erhard urmînd a 
răspunde ultimei note franceze, în
dată după întoarcerea sa de la Lon
dra. Dar conversațiile sale cu condu-

AU LUAT SFIRSIT
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LONDRA 24 (Agerpres). — Marți 
s-au încheiat la Londra convorbi
rile cancelarului Erhard cu primul 
ministru Wilson.

Deși un comunicat oficial nu a 
fost dat încă publicității, din cercu
rile britanice autorizate s-a aflat 
că în cadrul acestor întrevederi, al 
căror obiectiv principal a fost exa
minarea situației create prin ho- 
tărîrea Franței de a se retrage din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., cele două părți au căzut de 
acord că este* necesar ca S.A.C.E.U.R. 
(Comandamentul suprem aliat pen
tru Europa), S.H.A.P.E. (Cartierul 
general suprem al forțelor aliate 
din Europa), precum și Consiliul 
N.A.T.O. și Comitetul militar per
manent al N.A.T.O. să fie transfe
rate în regiunea Bruxelles.

Potrivit acelorași cercuri, între 
Erhard și Wilson nu s-a ajuns la 
nici un acord în ce privește com
pensarea cheltuielilor de întreți
nere a trupelor britanice stațio
nate în Germania occidentală. In 
aceeași zi, cancelarul Erhard a fost 
primit în audiență specială de re
gina Elisabeta.

căforii britanici riscă să nu faciliteze 
o soluționare a problemelor ce se 
pun în legătură cu Franța : primul 
ministru britanic, dl. Harold Wilson, 
a îndemnat, se pare, pe partenerul 
german să dea dovadă de fermitate 
față de Paris și ar fi insisfaf în spe
cial ca problema trupelor franceze 
să fie tratată «în cadrul N.A.T.O.», 
Esfe, fofuși, mai mulf decîf îndoiel
nic ca Franța să accepte ca menți
nerea trupelor sale să fie subor
donată unui acord cu N.A.T.O. cu pri
vire la «misiunea» lor și ca să le fie 
aplicat un statut discriminatoriu în 
raporf cu forțele anglo-americane, 
după cum se sugerează la Bonn”.

• La Washington s-a anunțat că 
secretarul de sfat, Dean Rusk, și am
basadorul R.F.G., Heinrich Knapp- 
stein, au ajuns la o înțelegere potri
vit căreia R.F.G. să înceapă cu Franța 
tratative cu privire la staționarea tru
pelor franceze.

LA GUANTANAMO

PROVOCĂRI
ÎMPOTRIVA CUBEI

HAVANA 24 (Agerpres). — A- 
genția Prensa Latina a dat publici
tății o declarație a - Ministerului 
forțelor armate revoluționare din 
Cuba în care se anunță că la 21 
mai de la baza maritimă militară 
americană Guantanamo a fost co
misă o nouă provocare împotriva 
Cubei. în declarație se arată că 
dintr-un camion militar american 
a fost deschis focul asupra unui 
post de grăniceri cubani. Un soldat 
cubanez a fost ucis. La cîteva ore 
după acest incident un post ame
rican situat la 4,5 km. sud de in
trarea în baza Guantanamo a des
chis focul asupra unui alt post cu
banez de grăniceri.

Complot dejucat la Santo Domingo
• Elemente contrarevolu
ționare sosite din S.V.A. 
urmăreau falsificarea ale
gerilor • 
minicane

Personalități do- 
urmau să tie asa
sinate

Unite. Un 
cuvînt al 

a afirmat că

purtă- 
acestui 

între

SANTO DOMINGO 24 (Ager
pres). — Serviciul emigrației 
din Republica Dominicană a 
anunțat luni că are loc o anche
tă în legătură cu un complot 
vizînd falsificarea 
prezidențiale, în 
implicate clemente

alegerilor 
care sînt 

contrare-

voluționare cubane sosite din 
Statele 
tor de 
serviciu
5 și 16 mai au sosit în Republi
ca Dominicană 68 de elemente 
contrarevoluționare cubane și 
a adăugat că toate persoanele 
străine care vor desfășura ac
tivitate politică vor fi imediat 
expulzate. Generalul Jose Ma- 
rillo, șeful poliției, a anunțat 
că are cunoștință de un com
plot care a avut drept scop su
primarea unor personalități do
minicane.

și relațiile de bună vecinătate în
tre țările balcanice — condiție ne
cesară pentru dezvoltarea lor in
dustrială și progres".

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
delegați din Grecia, Iugoslavia și 
Bulgaria, care s-au referit la pro
blemele colaborării țărilor balca
nice în diferite domenii. S-a ex
primat părerea unanimă că există 
încă multe posibilități neutilizate 
pentru lărgirea relațiilor priete
nești și colaborării, ceea ce va 
constitui un nou aport important 
Ia cauza păcii în Balcani și în în
treaga lume.

în ședința din 24 mai a mai luat 
cuvîntul din partea delegației ro
mâne și Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, care a vorbit despre necesi
tatea dezvoltării relațiilor cultura
le, ca mijloc eficace pentru întă
rirea legăturilor de colaborare 
și bună vecinătate între țările din 
Balcani.

Lucrările întîlnirii continuă.

„Vrem plecarea guvernului Ky“
— scandează demonstranții sai- 

gonezi

SAIGON UL

a-
așa-numiful 

popular și 
simulacru de

După represiunile 
sîngeroase dezlănțuite 
de generalul Ky la Da 
Nang, în urma cărora 
rebelii din rîndul trupe
lor saigoneze s-au pre
dat, fundalul scenei 
politice sud-vietname- 
ze a fost dominat marți 
de noile demonstrații 
antiguvernamentale de 
amploare din capitală 
unde, concomitent, 
vea loc 
„congres 
militar",
„consultare", în absen
ța (sudiștilor, la care a 
recurs junta militară 
pentru a da impresia 
unui contact cu diferite 
grupări pentru rezol
varea crizei politice ac
tuale.

Telegramele agenți
ilor de presă au făcut 
cunoscut că marți dimi
neață, 
puri 
s-au 
mai
Saigonului. Unul dintre 
grupuri s-a îndreptat 
spre ambasada S.U.A., 
în frunte cu circa 50 de 
budișfi. Un alt grup a

numeroase gru- 
de demonstranți 

strîns din nou în 
multe puncte ale

în vizită la Koln și Essen

încercat să forțeze ba
rajul poliției la palatul 
Thong Nhut, unde și-a 
început lucrările așa- 
zisul „congres al po
porului și armatei”. Nu
meroși studenți, care 
au ieșit și ei pe străzi 
spre prînz au scandat 
lozinci antiguvernamen
tale și antiamericane 
în fața clădirii unde 

„congresul 
militar", 
manifes-

avea loc 
popular și 
Pretutindeni, 
fanții au fost atacați de 
trupele guvernamentale 
cu gaze lacrimogene.

în fața „congresului”, 
generalul Ky a reafir
mat dorința juntei mi
litare de a organiza, 
în luna septembrie, 
alegeri generale pentru 
adunarea constituantă. 
El nu a menționat însă 
dacă intenționează să 
aducă vreo modificare 
procedurii complicate 
potrivit căreia guver
nul său ar urma să ră- 
mînă la putere încă un 
an. Numeroasele etape 
preconizate de el spre 
instalarea unui guvern 
civil au de fapt scopul

prelungirii puterii ac
tualei junte. Corespon
denții de presă transmit 
că și la H'ue se anunță 
noi acțiuni antiguver
namentale.

O escadrilă de bom
bardiere americane a 
atacat marți diminea
ța zona situată la circa 
15 km vest de Saigon, 
în care se semnalează 
o activitate intensă a 
forțelor patriotice. Un 
purtător de cuvînt mi
litar american a decla
rat că în apropierea 
bazei militare de la 
An Khe, pierderile tru
pelor americane sînt 
„grele”.

TIRANA
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ESSEN. — Trimisul special A- 
eerpres P. Stăncescu transmite : 
în cursul zilei de marți, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, și persoanele care îl înso
țesc au făcut o vizită în orașele 
Koln și Essen. Ministrul român a 
avut convorbiri cu reprezentanții 
Asociației federale a industriei 
germane, Consiliului industriei și

comerțului german, Uniunii fede
rale a comerțului angro și exte
rior, Uniunii federale a băncilor 
particulare, Asociației germane a 
comerțului exterior particular. • 
După-amiază, Berthold Beitz, di
rectorul general al concernului 
Krupp, a organizat pentru oaspeții 
români o vizită la muzeul firmei, 
iar seara a oferit o masă.

Săptămînile

festive

Ziua
culturii

HANOI 24 (Ager- 
pres). — La 23 mai, 
mai multe formații de 
avioane de luptă ame
ricane au pătruns în 
repetate rînduri în 
spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, au bombar
dat și mitraliat centre 
populate și obiective 
economice din provin
ciile Ha Tinh, Nghe 
An și Thanh Hoa.

în preajma alegerilor 
pentru 
Adunarea Populară

TIRANA 24 (Agerpres). — La Ti
rana a avut loc o ședință a Consi
liului General al Frontului Demo
cratic din Albania, prezidată de 
Enver Hodja, președintele Consi
liului. în cadrul ședinței au fost e- 
xaminate sarcinile care revin or
ganizațiilor Frontului în câmpania 
alegerilor de deputați pentru Adu
narea Populară. Consiliul General 
a aprobat un apel în care cheamă 
alegătorii să voteze pe candidații 
Frontului Democratic.

După instituirea 
stării de urgență

CONTINUĂ
Instituirea stării de 

urgență, prin decre
tul ‘ '
în 
lor 
tru 
rată, prin sine însuși, 
că autoritățile sînt 
îngrijorate de faptul 
că greva marinarilor 
se prelungește, iar o 
soluție a conflictului 
de muncă nu 
posibilă „cel 
pentru această 
tămînă", după 
a declarat, la 23 mai, 
William Hogarth, se
cretarul sindicatului 
marinarilor. „Situația 
pare și mai sumbră

regal anunțat luni 
Camera Comune- 
de primul minis- 
Harold Wilson, a-

pare 
puțin 
săp- 
cum

LONDRA
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decît pînă acum”, a 
declarat, la rîndul 
său, Ford Geddes, 
președintele federa
ției armatorilor, pre- 
cizînd că armatorii 
continuă să respingă 
revendicările marina
rilor.
Decretul pentru insti

tuirea stării de urgen
ță prevede pedepse 
de trei luni închisoare 
și amenzi de 100 lire 
sterline pentru orice 
încălcare a legisla
ției stării de urgență. 
Ministrul transportu
rilor a fost împuterni
cit să ordone depla
sarea din porturi a 
navelor afectate de 
grevă, iar ministrul 
poștelor a fost auto
rizat să limiteze, la 
nevoie, folosirea pu
blică a telefonului, 
telegrafului și altor 
mijloace de teleco-

municații în favoarea 
poliției, pompierilor 
și serviciilor pu
blice.

Pe de altă parte, 
guvernul va putea să 
blocheze prețurile 
unor produse alimen
tare, să rechizițione
ze anumite categorii 
de „bunuri mobilia
re", ca automobile și 
vase și să rechizițio
neze terenuri, în anu
mite cazuri.

Intrarea în vigoare 
a decretului nu în
seamnă că guvernul 
va aplica aceste mă
suri în mod automat : 
ele vor fi aplicate în 
funcție de evoluția 
grevei.

In ciuda introduce
rii stării de urgență, 
greva continuă să se 
desfășoare cu inten
sitate. Activitatea 
principalelor porturi, 
unde luni seara se 
aflau imobilizate 518 
nave comerciale, este 
paralizată. Numărul 
greviștilor se apropie 
de 
de 
tul 
iul 
22 000.

Partidul Comunist 
din Marea Britanie a 
dat publicității un co
municat în care își 
exprimă protestul față 
de instituirea stării 
de urgență, pe care 
o consideră „un act 
arbitrar". în același 
timp, în comunicat se 
atrage atenția guver
nului să nu recurgă 
la folosirea armatei 
și a marinei militare, 
în încercarea de a 
face să eșueze greva.

15 000 și se preve- 
ca, pînă la sfîrși- 
săptâmînii, numă- 
lor sa ajungă la

L. RODESCU

de la Viena
Viena găzduiește de cîteva zile cea de-a 

16-a ediție a săptămânilor festive vieneze.
In piața din fața primăriei, in prezența 

președintelui republicii, Franz Jonas, și a 
primarului orașului, Bruno. Marele, a avut 
loc festivitatea de deschidere. Vechea clă
dire a primăriei era luminată feeric pînă 
sus, deasupra turnului, înalt de 100 de 
metri. In acordurile „Dunării albastre", 
corpul de balet al Operei din Viena a sus
ținut un frumos spectacol. Valsul lui Jo
hann Strauss plutea în adierea răcoroasă 
a serii de primăvară, făcînd ca mulțimea 
care umplea piața să se legene ușor în rit
mul muzicii. Pînă tîrziu, spre miezul nop
ții, străzile din centrul orașului au cunos
cut o mare animație. In toate piețele au 
evoluat coruri și orchestre.

Această, importantă manifestare cultura
lă a fost inițiată în perioada postbelică de 
Consiliul comunal al orașului Viena, cu 
scopul de a înviora viața culturală și a 
stimula turismul. In timpul celor patru 
săptămîni ale festivalului, în săli și pe 
estradele în aer liber, vor fi prezentate 
circa 1 000 de spectacole. își vor da con
cursul 12 ansambluri de 
verse landuri ale țării și 
ternaționale. Spectacolul 
opera „Halka" de Moniuszko cuprinde în 
distribuție și pe tenorul român Ion Buzea.

Festivalul numără 25 de premiere, in
tre care și o piesă inedită a lui Calderon 
de la Barca „El gran duque de grandia", 
descoperită abia în 1959. Premiera de gală 
a spectacolului a avut loc duminică seară.

amatori din di- 
10 orchestre in- 
din 14 iunie cu

bulgare
SOFIA 24 (A-

gerpres). — La 24 
mai, în orașele și 
satele din R. P. Bul
garia a fost sărbă
torită Ziua alfabe
tului și scrierii sla
ve,1 ziua învăță- 
mîntului, culturii și 
presei bulgare. La 
Sofia a avut loc o 
mare manifest .ie. 
Prin fața tribunei 
oficiale din piața 
„9 Septembrie?, 
unde se aflau con
ducătorii de partid 
și de stat bulgari, 
timp de aproape 

“ două ore au trecut 
oameni de știință, 
cultură și artă, stu- 
denți și elevi, care 
purtau portretele 
fraților Kiril și Me- 
todiu, întemeietorii 
alfabetului slav, lo
zinci care chemau 
la dobîndirea de 
noi succese în cin
stea celui de-al 
IX-lea Congres aî 
Partidului Comu- 
riist Bulgar. Nume
roase 
glindeau 
obținute 
ra, arta 
bulgară.

panouri o- 
succesele 
în cultu- 

presa

Jil
La orizont

ALEGERILE
ADMINISTRATIVE

în Italia va avea loc 
în curînd o importan
tă consultare electora
lă. Esfe vorba de ale
gerile administrative 
parțiale, din 
la care vor fi 
aproape cinci 
de cetățeni.

Pe străzile 
au fost difuzate afișe
le principalelor parti
de, depunerea listelor 
de candidați s-a în
cheiat, în vreme ce 
mijloacele de propa
gandă au intrat în ac
țiune cu toată amploa
rea. Au loc întîlniri 
electorale, la care iau 
cuvîntul liderii tuturor 
partidelor.

Potrivit comentato
rilor din capitala Ifa-

12 iunie, 
angajate 
milioane

orașelor

liei, alegerile depă
șesc simplul, act for
mal al votului, îmbră- 
cînd un pregnant ca
racter politic. Cam
pania 
stituie un 
examinare 
melor edilitare, 
diului 
nor 
stat 
rea 
ritelor centre ale țării, 
mai cu seamă a regiu
nilor meridionale. Tot
odată, ea prilejuiește 
confruntări de poziții 
deschise între partide
le politice înfr-o serie 
de probleme ale poli
ticii interne și externe.

Vorbind duminică
la Ascoli Piceno, vice- 
secrefarul partidului
democrat-creștin, Pic- 
coli, după ce s-a refe-

politic, 
electorală con- 

prilej de 
a proble- 

a sta- 
aplicării u- 

măsuri luate de 
pentru dezvolta- 

economică a dife-

rif la contribuția adu
să de partidul său la 
închegarea coaliției 
guvernamentale și la 
rezolvarea ulfimei cri
ze, a polemizat cu so
cialiștii, piîngîndu-se 
că aceștia „minimali
zează” colaborarea în 
guvern. In ceea ce-i 
privește pe socialiști, 
aceștia cer, făcînd alu
zie direcfă la partene
rii din coaliția guver
namentală, respecta
rea angajamentelor 
care au fost asumate 
în comun.

Luînd cuvîntul la
Bari, Luigi Longo, se
cretarul general al
P.C.I., s-a referit la
proiectata unificare 
dintre socialiști și so- 
cial-democrați, spu- 
nînd că problema 
care se pune esfe nu 
a unificării social-de- 
mocrafe, ci a unei a- 
propieri a tuturor for
țelor socialiste, a tu
turor forțelor de sfîn- 
ga, în măsură să în
frunte problemele Ita
liei. Cerința momentu
lui — a arăfaf el — 
esfe unitatea forțelor 
de stînga.

li

D
Pavilionul Republi
cii Socialiste Ro
mânia la Tîrgul de 

la Paris

Virginia STĂNCESCU

ra MOSCOVA, tn Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial 
™ al Pămintului „Cosmos-119".

Eja PEKIN. La 24 mai, o navă de război aparținlnd forțelor militare 
navale ale Statelor Unite a pătruns in apele teritoriale ale R.P. 

Chineze tn regiunea insulelor lunșin și Tun. în legătură cu această 
acțiune provocatoare, un purtă tor de cuvint al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze a fost autorizat să dea publicității un 
avertisment.

H VARȘOVIA. Autoritățile de stat ale R. P. Polone au invitat pe 
atașatul naval, pe locțiitorul său, precum și pe atașatul aerului 

ai S.U.A. la Varșoyia să părăsească țara, tntrucit s-au făcut vino- 
vați de Încălcarea normelor internaționale și a uzanțelor diploma
tice Îndeobște recunoscute.

BM MOSCOVA. Marți a sosit intr-o vizită oficială de șapte zile 
™ Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia. La aerodromul Șeremetievo, oaspetele a fost in- 
timpinat de A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

B3 ROMA. Miercuri fn Italia nu vor apărea ziare, în urma grevei 
de 24 de ore a tipografilor și operatorilor de la agențiile de 

presă.

Mj BUDAPESTA. La Invitația Iui Joszef' Bird, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare, la Budapesta a sosit Auguste Winter, 

ministrul comerțului exterior al Belgiei.

M PRAGA. La 24 mai a sosit George Darling, ministru de stat la 
“ Ministerul Comerțului al Marii Britanii, pentru convorbiri in 
legătură cu probleme economice.I. MĂRGINEANU

Cil această mică ambarcațiune, englezi) J. Johnstone 
ți J. Honne au pornit sfmhăta trecută la traversarea 
Atlanticului pe o rută de 4800 km.

H PNOM PENH. Trupe tailandeze 
au pătruns din nou pe teritoriul . 

cambodgian, atacind un post militar 
in provincia Preah V ihear. Trupele 
tailandeze au fost respinse, dar doi 
soldați cambodgieni au fost răniți.

NEW YORK. Opoziția S.U.A., Marii 
Britanii și a altor țări occiden

tale a împiedicat Consiliul de Secu
ritate să adopte proiectul de rezoluție 
cu privire la Rhodesia prezentat de 
33 de țări africane, prin care se cerea 
Marii Britanii să întreprindă măsuri 
mai hotărite pentru inlăturarea regi
mului coloniștilor albi rhodesieru.
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