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La ,,Unio"-Satu Mare și U.U.M. 
orașul Dr. Petru Groza 
anacronismele tehnice „înghit" 
mii de tone de metal

DE CE ADMIT ACEASTĂ SITUAȚIEhtNISTERELE 
CONSTRUCȚIILOR OE MAȘINI SI MINELOR?
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Colectivele întreprinderii „Unio" 
Salu Mare și Uzinei de utilaj minier 
— orașul Dr. Petru Groza depun e- 
forturi stăruitoare pentru reducerea 
consumului de metal. Potrivit anga
jamentelor luate, pe baza analizării te
meinice a resurselor încă nepuse în 
valoare, consumul de metal va fi în a- 
cest an cu 440, respectiv cu 254 tone 
•— adică cu aproape 2 la sută — 
mai mic decît cel planificat. Dacă în 
cele două uzine s-ar produce numai 
utilaje cu indicatori și performanțe 
de exploatare ridicate, cu gabarite și 
greutăți specifice proprii mici — 
cum sînt transportoarele TR—3, 
mașinile pneumatice de încărcat 
MIP—2, troliile cu angrenaje plane
tare de 5,5 și 12 ț<W sțm elevatoarele 
pentru minereuri, materiale de con
strucție și cereale — cifrele de mai 
sus ar indica o îmbucurătoare apro
piere de- ceea ce numim valorifica
rea superioară a metalului. Dar lu
crurile nu stau, nici pe departe, așa. 
In nomenclatorul de produse al ce
lor două întreprinderi figurează, în 
mod cu lotul anacronic, și numeroase 
utilaje de concepție demodată, vizibil 
rămase în urma tehnicii contempora
ne, a căror realizare nu reprezintă 
nicidecum o utilizare rațională, eco
nomicoasă, a metalului. întrucît me
talul își atinge valoarea maximă nu
mai dacă esle materializat în mașini 
de înaltă tehnicitate, la „Unio" și 
U.U.M.-orașul Dr. Petru Groza nu 
poate fi vorba, din acest motiv, de o 
VALORIFICARE superioară a aces
tuia, ci doar de o DIMINUARE — 
ce-i drept,' meritorie — A RISIPEI 
de metal. .Sarcina trasată . tuturor. în
treprinderilor de "-plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 nu este, 
însă, de a diminua, ci de a lichida 
cu desăvîrșife , această risipă, de a 
înlocui toate produsele depășite cu 
altele, noi, la nivelul celor mai reu
șite tipuri similare fabricate în lume.

Despre ce produse este vorba ? La 
„Unio", fabricația transportoarelor 
SKR—11 și TP—1 pentru minele. de 
cărbuni (care diferă între ele doar ca 
putere și dimensiuni) „supraviețuieș
te" și astăzi, după 16 ani de la asi
milare. „Performanța" e unică : acest 
tip învechit de utilaje miniere nu se 
mai execută nicăieri în lume tocmai 
pentru că nu dă satisfacție. Ambele 
tipodimensiuni sînt insuficient de re
zistente, nu fac față condițiilor din 
subteran și ca atare se distrug ușor 
(uneori pînă la S0 la sută într-un sin-
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gur an), făcînd să se consume o mare 
cantitate de piese de schimb. Oare 
poate fi considerat normal faptul că, 
în acest an, împreună cu 1901 tone 
transportoare SKR—11 și TP—1, be
neficiarilor li se livrează și 947 tone 
piese de schimb, a căror valoare se 
ridică la peste 60 lă sută din cea a 
utilajelor propriu-zișe? Hotărît, nu. O 
proporție de 2:1 între utilaj și pie
sele de schimb aferente reprezintă in
discutabil o utilizare nerațională a 
metalului. Pe de altă parte, nici unul 
din aceste transportoare nu preia de
nivelările orizontale și verticale ale te
renului. Ele nu pot funcționa nor
mal decît dacă sînt așezate în linie 
dreaptă, lucru ce-i obligă pe mineri 
șă le alinieze, introducînd dedesubt 
traverse de lemn. La denivelări mai 
mari se ajunge la o adevărată ano
malie tehnică cu consecințe. eco.nomL 
ce defavorabile : funcțiile unui singur 
transportor nu pot fi îndeplinite de
cît folosind două sau chiar trei ase
menea utilaje la un loc (caz frecvent 
întîlnit în subteran), ceea ce înseam
nă că mii de tone de metal — în
globate în ele — sînt imobilizate nu
mai și numai pentru a suplini astfel 
anumite deficiențe constructive de 
concepție. în plus, lanțul de transport 
utilizat este dc construcție complicată 
și se realizează cu un foarte mare 
consum de metal și manoperă.

Este limpede că o asemenea si
tuație' nu mai poate dăinui. .Și to
tuși, întreprinderile miniere, Ministe
rul Minelor, n-au cerut în mod hotărît 
sistarea fabricației acestor transportoa
re și înlocuirea lor cu altele, pe mă
sura cerințelor actuale. Ce-i drept, la 
insistențele uzinei, Institutul de cerce
tări miniere, ICEMIN, a întocmit —în 
decurs de un an — un studiu tehnico- 
economic privind asimilarea unui 
transportor corespunzător, care să ia 
locul celor amintite mai sus, studiu 
care a și fost avizat de consiliul tehni- 
co-științific al Ministerului Minelor. 
Ritmul „de melc" în care sc desfășoară 
lucrurile, nu mai poate însă continua. 
Problema eș.te să nu se mai tărăgă
neze nici o clipă _o atare situație, ca 
ICEMIN, institut care aparține mi
nisterului beneficiar, -al minelor, 
să elaboreze și să pună cît mai 
.grabnic la dispoziția uzinei- „Unio"

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a III-a)
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TEHERAN 15. — Trimișii spe
ciali Agerpres Ion Găleteanu și 
Victor Stamate transmit: Luni di
mineața președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și persoa
nele care-1 însoțesc au sosit la Și- 
raz. Pe aeroport au fost întâmpi
nați de Bacher Pirniya, guvernato
rul general al provinciei Fars, co
mandantul corpului 3 de armată, 
general-loc'otenent Minbașian, pri
marul (guvernatorul) Șirazului, 
Mohamed Pourbabai, și de alte per
sonalități civile și militare locale.

Străvechi centru al culturii și 
artei persane,; Șirazul —. denumii 
„Orașul ;.trandafiiâlpr.“ — este, re
numit prin frumusețea grădini
lor sale, prin iscusința , locuito
rilor , săi,, neîntrecuți. în țesutul co- 
voarelor, în prelucrarea, artistică ja 
aurului,. argintului și. aramei. Azi, 
orașul 'are ' numeroase construcții 
moderne,' cartiere noi de locuințe 
în continuă dezvoltare, o universi
tate cu mai multe facultăți. Șira
zul este în același timp un impor
tant centru industrial și comercial.

Locuitorii orașului salută cu căl- 
: dură pe oaspeții români ; pe par
curs se aud aplauze și urări la a- 
dresa prieteniei româno-iraniene.

Mașinile oficiale se îndreaptă 
i spre PerȘepolis, localitate istorică 
situată la 60 km de Șiraz. Pe a- 

;ceste locuri, vestitul rege persan 
Darius I cel Mare (521—485 î.e.n.) 
a clădit un ansamblu de palate 
monumentale. Completat de alți 
regi, ahsamblul ă servit timp de

■ două secole, drept reședință dinas
tiei Hașemenide, Persepolis deve-

■ nind una din cele mai frumoase a- 
șezări din cîte a cunoscut antichi
tatea. Mai bine de 2 milenii, vesti
giile marilor palate de la Persepo
lis au fost acoperite de un strat 
gros de nisip, fiind scoase la lu
mină doar în urma săpăturilor ar
heologice întreprinse începînd din 
anul 1931.

Oaspeții români sînt conduși pe 
scara monumentală care duce în 
incinta marilor palate. Sînt vizitate 
rînd pe rînd poarta lui Xerxes, 
ruinele bibliotecii, marile săli a- 
vînd una 32 și cealaltă 100 de co

loane, fiecare constituind o adevă
rată lucrare de artă.

După vizitarea monumentelor, 
guvernatorul, general al Farsului a 
oferit un de.jun în cinstea oaspe
ților români.

In cursul după-amiezii, preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și persoanele care îl înso
țesc au plecat la Ispahan. La so
sirea pe aeroport au fost întîmpi- 
nați de guvernatorul general al 
Ispahanului, ing. Ebrahim Parsa, 
de primarul orașului, general de 
brigadă Hassan Vahdanian, și de 

a alte persoane-oficiale. civile și mi
litare locale. Guvernatorul general 

! al. Ispahanului urează oaspeților 
. români un călduros. „bun venit".

Pe întregul traseu spre oraș zecii' 
de mii de locuitori fac oaspeților. 

( români o caldă . manifestare ■ de., 
prietenie, flutură? stegulețe româ
nești și. iraniene.

In continuare, se vizitează ora-, 
șui, renuinit^din antichitate, pentru! 
frumusețile sale, azi un impor
tant centru cultural și industrial 
al Iranului. Aici se prelucrează 

' mari cantități de lînă și bumbac, 
se țes cu migală și multă artă fai-. 
moașele covoare de Ispahan. Peste 
ltȚOOb de maiștri ai artizanatului, 
care au moștenit din tată în fiu 
arta țesutului covoarelor,' cizelării 
argintului- și aramei, . duc astăzi, 
mai departe străvechea artă. a meș
teșugarilor din Ispahan.

Oaspeții românj vizitează pavi
lionul Cehei Sotun, adică al celor. 
„40 de: cblonrtde", situat, în mijlo
cul unei grădini din centrul ora
șului. Președintele-Consiliului de 
Stat, și președintele. Comitetului de 
Stal pentru Cultură și Artă dau o 
înaltă, 'apreciere mieunatelor obi
ecte de artă;

Seara,-la hotelul Șah Abbas cel 
Mare din Ispahan, a avut loc-un 
dineu oferit în cinstea oaspeților, 
români.

în timpul vizitelor la Șiraz și 
Ispahan, oaspeții români au fost 
însoțiți de. Pavel Silard, ambasado
rul României la Teheran, Soltan 
Hussein Sanănțlaji,; ambasadorul 
Iranului la București, Abolfath 
Atabai, subsecretar de stat la Mi
nisterul Curții imperiale, și de ajte 
persoane oficiale iraniene.

In foarte multe probleme de mai 
mare sau mai mică importanjă te sfă- 
fuieșfi cu „ai tăi", oamenii cei mai 
apropiaji — sofie, rude, prieteni. Căci 
din întreaga mulțime, pe care o stimăm 
.și îndrăgim, există în „ jurul fiecăruia 
dintre noi un număr restrîns de oameni 
în care avem deplină încredere și 
cărora |e mărturisim gîndurile noastre 
cele mai intime. Soțul sau sofia, părinții, 
copiii, cijiva prieteni devotați sînt con- 
fidenjii și sfătuitorii noștri într-'o mul
țime de freburi mai ales personale. 
Ar fi o naivitate, cred, ca cineva să-și 
închipuie că ar putea fi deasupra in
fluențelor pe care le pot exercita asu
pra sa aceste relații firești, atit de per
manent legate de viața omului. In majo
ritatea cazurilor, cercul intim, cu legile 
și convenjiile lui știute, constituie o sursă

activă pentru înfrumusețarea vieții, a 
profilului spiritual al omului.

Se întîniplă însă și altfel de situafii. 
Uneori ele sînt atit de neașteptate incit 
iți pui inevitabil întrebarea : cum se 
poate că oCest om despro care toată 
lumea,, la serviciu, avea pînă acum o 
bună impresie să se dovedească din- 
fr-odată atit de josnic. O zicală spune 
că „unii oameni sînt ca acele orologii 
care indică o anumită oră dar sună 
alta". La lucru, în colectivul instilujiei 
sau întreprinderii, ei apar într-o lumină 
cu totul favorabilă, pentru ca acasă 
sau între amici să devină de nerecunos
cut. E ca și cum, pe măsură ce se 
depărtează de mediul în care muncește, 
de ochiul atent al colectivului, insul 
respectiv, pînă la un moment ascuns 
sub o carapace de armuri, le leapădă

ancheta sociala
Acțiunea de urbanizare, construirea de noi cartiere și 

microraioane, în zone adesea îndepărtate de marile concen
trări industriale, ca și de centrele administrative, iac ca 
unul dintre polii vie|ii colective a locuitorului din orașe să 
devină blocul.

într-un bloc modern locuiesc adesea zeci, ba chiar sute 
de familii, despărțite nu prin hotarele intangibile ale curților 
de odinioară, ci doar prin simpli pereți de zid sat: beton. Pa
lierul, scara, imobilul întreg au devenit, în chip iiresc, locuri 
unde se întîlnesc oameni de cele mai deosebite profesii, de 
la diferite locuri de muncă, cu felurile .niveluri de cultură ; 
între ei se plămădesc noi raporturi umane, ce pot influența 
pozitiv sau negativ — așa cum au stabilit cercetările moderne 
de psihologie socială — însăși starea de spirit, comportarea 
și, în ultimă analiză, randamentul fiecăruia la locul său de 
muncă.

Ce rol joacă ,,mediul de vecinătate" ca factor de inte
grare a individului în complexa țesătură de relații a vieți: 
sociale contemporane, cum se statornicesc normele convie
țuirii socialiste într-o asemenea microcomunitate umană, ce 
obstacole se mai ridică în calea afirmării lor ?

una cîte una ajungînd în intimitatea 
alor săi despuiat și vulnerabil. Aici, o 
vorbă răutăcioasă, un reproș, o ajifare, 
zgîndărirea unei răni ascunse sau a 
uneia din coardele vanității, incep <ă 
■prindă și sș-i șubrezească conștiința. 
Nu fără temei se afirmă că dacă vrei 
să cunoști cu adevărat un om — cu
noașteri și viața particulară.

Destituirea lui F. F. pentru abateri 
grave de la conduita civică și morală 
a putut stîrni pe moment uimire chiar 
în rîridul colaboratorilor imediafi din 
instituție. Cînd s-au aflat amănunte, ui
mirea a făcut, loc întrebărilor. Apoi, 
spontan, s-a stîrnit cea mai mare in
dignare : „Cine și-ar fi putut închipui ? 
De unde au apărut aceste moravuri, 
de unde au apărut elementele dubi
oase cu care s-a înconjurat și apoi care 
l-au împins fot mai mult pe panta de
căderii ?" N-au venit de nicăieri. „Ana
lizele" care se fac în asemenea ocazii 
descoperă fără excepție că elementele 
dubioase respective1 sînt prieteni său co
legi mai noi ori mai vechi., E drept, 
odaia cineva a încercat timid să-i atragă 
afenjia, dar. el i-a tăiaf-o sciirt : ;,ascultă 
dragă cred că bănuiești cît de mult 
îmi repugnă . ca i cineva să-și vîre nasul 
în viaja mea personală. înțelegi ? per
sonală I Adică a. mea. și în care nimeni 

.n-are ce să,se .amestece I"
In societatea noastră viața particu

lară a individului, relafiile. de rudenie, 
familie, prieteniile sînt înconjurate de 
atenție, de ocrotire și discreție, de gri
ja tuturor de a nu stânjeni pe cineva 
în momentele sale de repaos, cînd re
fugiul în intimitatea alor Săi îi dau'li
niștea reconfortantă, îl rup de “grijile 
și treburile diurne. In sanctuarul vieții 
personale nu intri și nu arunci cu pietre 
dacă, bineînțeles, nu se aruncă de acolo 
cu pietre în societate și în normele 
ei. De aceea, cînd F. F. accentuează

Valeriu POP
în secția cazangerie de la uzina „Vulcan" din Capitală

Foto : Gh. Vințilă

BLOCUL — microcomunitate
umană
Climatul 
blocului

Ne-am adresat cu între- - 
' bările de ihai sus în pri- 
, mul rînd unui specialist în 
probleme, de psihologie so
cială, tovarășei GEORGETA 
DAN-SPINOIU, cercetătbr. 
ștjintific. 'principal “la Insti- ’ 
tutui de psihologie al Aca
demici :

— Concentrarea • vieților
> particulare în comunități de 

bloc este o invenție a epo-, ... 
cii moderne, efectul dezvol
tării economice și sociale, 
în special la orașe — este 
de părere interlocutoarea. 
„Microclimatul" psihologic 
al blocului este, efectul for
melor diverse.de interrela- 
ții care se stabilesc între 
locatari, acel complex de 
legături cu semnificație 
psihică : simpatie, priete
nie, stimă, respect, admira
ție, recunoștință, imperti

nență, lingușire, aroganță, 
dispreț, calomnie etc.

Buna înțelegere și, mai 
ales, prietenia creează at
mosfera plăcută în care că
minul fiecăruia și mediul 
împrejmuitor, blocul de lo
cuit, pot deveni, în ade
văratul' șens al .ctlvintului, 
loc. de viață, de odihnă, 
ambianță prielnică educa
ției copiilor etc. In for-, 
marea,..unei astfel.de at-- 
mo'sfei'e un' rol deosebit de 
important joacă opinia pu
blică a locatarilor.

îndatoriri
și... opinia
pablică

„Nu-ți alegi vecinii” — 
spune o vorbă bătrînească

și justețea ei e evidentă. 
Locatarii unui imobil, mai 
ales ai unuia nou construit, 
se cunosc, de obicei, abia 
după ce s-au mutat între 
zidurile lui. Aici nu există 
ierarhizări întemeiate pe 
calificare și competență 
(nici o școală nu emite... 
diplomă de locatar 1)

— Se cuvine subliniat 
însă — ne spunea profeso
rul OLIVIU TRIFAN, pre
ședintele uriui comitet, de 
bloc din cartierul tiriiișoc 

■ rean „Zona tipografilor” ■ — 
că este vorba de o comuni
tate cu o notă distinctă, cu 

j o, fizionomie socială specif!-, 
că, fizionomie.. determinată 
de acel ,,‘cîmp" de inter
acțiuni, de influente reci
proce, pe care sociologia 
modernă îl numește „veci
nătate" : axul ei de con
vergentă îl constituie in
teresul comun al bunei în
trețineri a imobilului, al li
nei conviețuiri armonioase 
între locatari. De aici, din 
acest interes general, de
curg pentru toți un șir în
treg de drepturi și îndato
riri, atît cele comune față 
de stat, cît și cele reciproce

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a U-aj

(Continuare în pag. a V-a)

„Noua stingă" este o expresie 
relativ recentă în vocabularul po
litic și este folosită pentru a carac
teriza noile partide socialiste "ajaâ- 
rute în ultimii ani în mai multe 
țări scandinave, ca și .în' alte țări 

■occidentale. Aceste noi partide s-au 
format, în general, prin desprinde
rea grupărilor celor mai avansate 
din partidele cu caracter social
democrat, ca urmare a unor deza
corduri într-o serie de' probleme 
interne și externe majore0).

P. S. Popular din Norvegia, din 
care fac și eu parte, a fost fondat 
în aprilie 1961 după excluderea 
din Partidul social-democrat a u-

°) Astfel de partide sînt : Parti
dul Socialist Unit din Franța. 
Partidul Socialist al Unității Pro
letare din Italia, Partidul Social- 
Popular din Olanda, Pai idul So
cialist Popular din Danemarca și 
Partidul ‘ Socialist Popular din 
Norvegia (N.A.).

Articol scris 
pentru „Scînteia 

de F. GUSTAVSEN, 
lider al grupului . parlamentar 
al Partidului Socialist Popular 

din Norvegia

nor membri ce s-au opus categorii 
politicii oficiale social-democrate

Noile partide își sporesc influen
ța. în mase;-.ceea ce s-a concretizat 
prinlr-o serie de succese electorale 
In alegerile din 1960, 
Danemarca a obținut 6 
voturi și 11 locuri în 
iar în cele din toamna
— 10 la sută din voturi și 20 de 
mandate. Datorită acestui progres 
partidele mișcării muncitorești din 
Danemarca dețin' în prezent, pen
tru prima dată în istoria țării, ma
joritatea în parlament.

P.S.P. din 
lă sută din 
parlament, 

anului 1966

P. S. Popular norvegian a fost 
format cu numai 5 luni înaintea 
alegerilor parlamentare din 1961 
și, deși a participai doar partial la 
competiția electorală, a obținut 
2 locuri. In 1965 acest partid a ob
ținut 6 la sută din voturi, dar tot 
numai 2 mandate, din cauza legii 
electorale antidemocratice.

în Finlanda, ca urmare a faptu
lui că în ultimii ani nu și-au mai 
axat politica pe anticomunism, 
social-democrat,ii au obținut mari 
succese în alegeri. în prezent ei 
conduc un guvern de . coaliție din 
care mai fac parte agrarienii, co
muniștii și socialiștii de stînga.

Nivelul dezvoltării economice 
în statele nordice este ridicat. Sue
dia fiind țara cea mai prosperă. 
Partidele muncitorești au jucat un 
rol important în lupta împotriva 
sărăciei și a șomajului, pentru 
securitatea socială și economică a 
clasei muncitoare.

(Continuare în pag. a V-a)
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grosolan • 
(și în a- 1 

recidivist.

cinătate,

— cît și în atitudinea 
de bunul obștesc pe 
il reprezintă locuința, 
oare întîmplător că lo-
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'din bulevardul 

blocul E (și, din

FAPTUL Cresc economiile

Sa te doara
capul, 
nu alta!

Bucureștenii sînt fericiți : 
scăpat de astenia de primăvară. 
Nu-i mai doare capul. Dovada ? 
De cîteva săptMmîni, în farma
ciile- Capitalei .pu se mal găsește 
algocalmin-pastile (comprimate). 
E drept, ți se oferă algocalmin 
în Hole (atenție, se înghit fără 
ambalaj 1) sau șe vînd sub formă 
de supozitoare (ceea ce faco și 
mai dificilă folosirea lui în locuri 
publice 1). înțelegem dificultățile 
de transport — fabrica „Table
ta3, care le produce, se află toc
mai la.„ București. Comentariile 
sînt de prisos. Ar dilua conținu
tul. Iar noi, cum spuneam, avem 
nevoie de comprimate.

Circulație
9

In cinci zile, în cinci regiuni 
(Suceava, Oltenia, Argeș, Bacău 
și Brașov) au avut loc apt acci
dente de circulație grave. Ur
marea : 8 persoane și-au pierdut 
viața, 24 au fost grav rănite, 22 
suferind diferite leziuni ușoare. 
In plus, avarierea, mașinilor. Și 
toate aceste accidente s-au dato
rat nerespeclării regulilor de cir
culație. Automobiliști, cînd vă 
urcați la volan, gîndiți-vă la cele 
relatate mai sus I

Graficul
proceselor penale și civile ale 
numitului Nicolae Dumitrescu 
(str. Maxim Gorki nr. 55 — Cra
iova) din anii 1957—1967.

Anul acesta, pînă acum, numai 
4 procese ? Stai prost cu... planul. 
Dă-i bătaie, Nicolae I Și nu în 
asalt.

Comoara
fără noroc

In urmă cu ani, Valentin Bol- 
duț din Șimleu (Crișami) a cum
părat o casă- De curîiul a în
ceput să o repare. Lucrîncl la 
dărîmareu unui' zid a gqsjt îngro
pată jos, la temelie, o casetă me
talică, Înăuntru erau ascunse 208 
monezi de aur in greutate de 
1,356 kg. Fiind de fată la această 
descoperire încă trei zidari și so
ția sa, au împărțit comoara în 5 
părți egale. Fără gîlceavă, Și to
tuși au dat de bucluc. Găsind 
aurul, ei erau obligați să anunțe 
autoritățile, N-au făcut-o. De a- 
ceea au fost trimiși în judecată. 
După cum se vede, comoara le-a 
adus ghinion, Geaba al noroc, cu 
carul, dacă ai minte cu dramul.

tara vma
Datorită necinstei unui individ 

și incorectitudinii unui salariat al 
C.F.R., un om cinstit a fost tri
mis la închisoare. Iată împreju
rările : Rădiicu Mincu din Șer- 
băneșțj (DrăgănpștiA)lt) a fost 
găsjț în tren fără bilet. La so
marea conductorului, el s-a legi
timat cu buletinul de identitate 
(aflat asupra sa) al cetățeanului 
Nicolae Neagu din aceeași comu
nă, care se găsea acasă bolnav. 
Conductorul a întocmit acte de 
contravenție. Și iată că un om 
nevinovat, Nicolae Neagu, se află 
la închisoare, pentru 30 zile, de
oarece nu a plătit la timp amen
da. Cu alte cuvinte, unul o face 
și altul o trage, Deși tardivă, in
tervenția justiției este absolut ne
cesară.

Mare fierbere în satul Bozna 
(Zalău). Toți cetățenii se întrea
bă : al cui e măgarul ? Dar ure- 
chiata cabalină, care 
tîta vîlvă, își 
samar — cară 
în sat. Pentru 
cumpărat de 
ani în urmă.
pretenții. Iar acum, oamenii care 
l-au cumpărat vor să știe cui îi 
aparține, de fapt, măgarul. Se 
fac anchete, se dau declarații. 
Pe măgar nu-l întreabă nimeni 
nimic ? Poate are și el vreo pre
ferință. La urma urmelor, el duce 
tot greul I

COMUNISTUL
N SLUJBA

Organizațiile de partid din co
operativele agricole au un rol hotă- 
ritor nu numai în realizarea sarci
nilor de producție și sporirea avu
tului obștesc, ci și în cultivarea 
conștiinței socialiste în rîndurile 
tuturor cooperatorilor, La Vaida, 
Sebiș, Tipări, Șjmjeu și în alte co
operative din regiunea Cpișana fer
mitatea cu care organizațiile de 
partid au reacționat împotriva ori
cărei încercări de a știrbi avutul 
obștesc, a oricărei încălcări a le
galității sau a Statutului C.A.P. a 
contribuit la dezvoltarea spiritului 
de combativitate și a unei înalte 
exigențe a masei cooperatorilor.

La sesizarea biroului organizației 
de bază din cooperativa agricolă 
Cornăr, Comitetul raional de partid 
Șimleu și uniunea raională a coo
perativelor au analizat cauzele care 
au determinat fraudele săvîrșite 
aci din avutul cooperativei. Mem
brii de partid au dat un sprijin 
efectiv în elucidarea faptelor și în 
demascarea elementelor necinstite. 
După excluderea din partid a fos
tului președinte. Vasile Debrenti, și 
trimiterea lui în fața judecății. îm
preună cu ceilalți vinovați, precum 
și după înlocuirea președintelui co
operativei din Gurbediu, care în
chidea ochii la abuzurile săvîrșite 
de prietenii săi de chef, s-a creat 
în ambele cooperative o atmosferă 
de muncă plină de elan iar rezul
tatele au și început să se vădească.

Toi atît de adevărat este însă că 
toleranța fața de anumite încălcări 
ale democrației cooperatiste, ale 
Statutului C.A.P., creează greutăți 
în întărirea . economi.co-organizato- 
rică a unor cooperative agricole. La 
cooperativa din Gepiu . producțiile 
vegetale și animale au fost mult 
timp sub nivelul posibilităților, iar 
veniturile cooperatorilor pe măsura 
rezultatelor-. Căușele constau în abu
zurile ' unor ■ membri ai consiliului 
de conducere care transformaseră 
averea obștească într-o sursă de 
căpătuială. Se ajunsese ca unii coo
peratori să-și caute alte locuri de 
muncă

Cunoștea organizația de partid 
această stare de lucruri ? O cunoș
tea, dar nu a interveni! cu hoțărire, 
socotind pesemne că lucrurile, se 
vor îndrepta de |a sine. Abia tîr- 
ziu. cînd și-a dat seama .cît de mari 
sînt daunele aduse cooperativei, a 
pus în sfîrșiț piciorul în prag. Vi
novății au primii — ce-i drept, cu 
destulă înțîrziere — sancțiunile cu
venite în fruntea cooperativei au 
fost aleși oameni cinstiți și capabili, 
cu prestigiu și dragoste de muncă. 
Astăzi, cooperativa șl-a reluat lo
cul printre unitățile fruntașe din 
raionul Salonta.

Se mai întîmplă 
cerce a se justifica 
de deficiențele din 
cadre de conducere din cooperati
vele agricole prin considerente re
feritoare la prestigiul acestora. De

fapt însă o asemenea atitudine duce, 
pe de o parte, la perpetuarea nea
junsurilor iar, pe de altă parte, la 
nemulțumirea cooperatorilor, O 
atitudine principială p manifestai 
organizația de partid de la coope
rativa din Nușfalău. SuperficjalitEi- 
tea cu care își îndeplinea îndato
ririle inginerul cooperativei, tendin
ța de a mula cîinpul în birou, fă
cuseră din el ținta ironiei coopera
torilor, Comitetul de partid a) coo
perativei l-a criticat cu asprime fă- 
cîndu-1 să înțeleagă că era în .joc 
prestigiul său, al funcției ce i se în
credințase. Și, ajutorul dat la timp 
a avut efecte pozitive,:

Nu la fel s-au petrecut însă lu
crurile la cooperativa din Cefa, In
tr-o scrisoare adresată presei, coo
peratorul losif Meilinger scria : 
„De ce a trebuit să treacă atitp 
timp pentru a se lua măsuri îm
potriva lui Alexandru Balogh ? Se 
știe doar că a luat din avutul co
operativei porci pentru nunta unui 
prieten, că a vîndut o vacă, uitînd . 
se vede pe ce lume trăiește. Și to
tuși...".

De ce ? Pentru că secretarul co
mitetului de partid se arăta griju
liu, pasămite pentru a nu slăbi 
„prestigiul" acestuia, de parcă nu 
acesta singur și-l călcase în picioa
re prin abuzurile săvîrșite. A fost 
nevoie de intervenția Comitetului 
raional de part'd Salonta spre a se 
pune cazul în discuția comuniștilor. 
Cu acest prilej a reieșit; că aceste 
manifestări de cocoloșire a lipsuri
lor se datorau faptului că nici se
cretarul comitetului de partid nu 
era străin de unele din aceste abu
zuri, Pe bună dreptate au fost 
ambii destituiți.

— Combativitatea organizațiilor 
de partid, poziția lor fermă, prin
cipială, este influențată-ÎTi mod ho- 
tărîtor și de activitatea instructo
rului teritorial de partid — neAspu- 
ne tov. Vasile Cornea, prim-secre- 
tar al Comitetului raional de partid 
Șimleu. Dacă acesta menține un 
contact viu cu membrii, de partid, 
cu mașa cooperatorilor, dacă cu
noaște preocupările șit frămîntările 
lor, atunci poate interveni la timp 
spre a ajuta efectiv organizația de 
partid în înlăturarea lipsurilor sem
nalate. Altfel contribtțția activistu
lui va fi tardivă și lipsită de efi
ciență, cum s-au întîmpiat lucrurile 
la Uileacul Șimleplul unde instruc
torul teritorial pici nu aflase de 
neajunsurile din activitatea coope
rativei agricole.

Fermitatea comuniștilor în slu
jirea cinstei și a dreptății, în dez
voltarea averii obștești și a demo
crației cooperatiste este o condiție 
importantă a creșterii- continue a 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid din cooperativele agri
cole, a creșterii forței 
mobilizare.

A șunat de recreație... 
Copiij aleargă la joacă. 
Dar pe lîngă mișcare și 
aet curat, ei au nevoie 
să-și 
gig 
scop, 
bine 
și-au 
acasă Alții, dințr-un mo
tiv sau altul, nu și-au 
luat de mîncare Cum se 
„gospodăresc" qtunqi 
cînd le e foame ?

Ce) mai norocoși — no
rocoși în sensul că ad
ministrația școlii și orga
nele comerciale s-au ară- 
lat grijulii și prevăzătoa
re — pol găsi o încăpere 
special amenajată, un 
adevărat bufet (ca la 
Școala generală nr. 1 din 
orașul Suceava) unde un 
vînzătoi în halat alb le 
oferă cornuri, iaurt, o 
ceașcă de lapte, un suc. 
Alții, mai puțin răsfătați 
de spiritul gospodăresc 
al maturilor responsabili, 
găsesc totuși. Intre cele 
două apeluri ale clopoțe
lului de recreație, un 
chioșc improvizat, vreun 
vînzător cu coșul încăr
cat cu cornuri și covrigi, 
pe care-1 înconjoară în- 
tr-un iureș gălăgios. E 
bine șl așa...

Fiindcă se mal întîm
plă ca „micii consu
matori" fie ■ să aștepte 
cu urechile ciulite strigă
tul vînzătorului ambulant, 
fie ca — în 
sență — să 
soluții, de 
(ca la Liceul 
ceava) Unii 
leargă pînă la prima co
fetărie sau alimentară din

apropierea școlii și se în
torc cu sufletul la gură, 
ducînd covrigul mîncat pe 
jumătate, ca să nu scape 
cel de-al doileq apel al 
soneriei, cqre anunță sfîr- 
șjtul recreației. Dar ce se 
întîmplă cu aceia — și 
nu sînt rare din păcate 
asemenea cazuri care 
nu află împrejurul școlii, 
chiar la o alergătură de

cinci minute, nici un 
chioșc, nici un magazin 
alimentar ? Iată situații 
neplăcute, care arată că 
maturii nu sînt în stare să 
găsească o soluție prac
tică, eficientă unei pro
bleme simple, rămînînd. 
cum se spune, corigenți 
la disciplina... gospo
dărire Poate e nimerii să 
vorbim, în asemenea ca
zuri, și de lipsa unei sen
sibilități elementare pen
tru nevoile „micilor con
sumatori", care, din pri
cina vîrstei fragede, nu 
pot să le 
ȘișL

Pentru a
aflat

păstrate

Primele patru luni ale anului cu
rent au marcat în întreaga țară o 
sporire însemnată a depunerilor și 
a numărului depunătorilor la C.E.C.

Soldul general al depunerilor a 
fost la 30 aprilie a.c. cu 11,6 la sută 
mai mare, comparativ cu sfîrșjtul 
anului trecut și cij 34,7 Ia sută față 
de cel existent la 30 aprilie 1966.

în aceeași perioadă a crescut și 
numărul depunătorilor pe librete de 
economii, ajungi- 1 ca în prezent să 
exișlp aproape cinei milioane de de
punători. Creșteri însemnate s-au în
registrat. în primele patru luni ale 
anului și în ceea ce privește numă-- 
rul depunătorilor care economisesc 
pe obligațiuni C.E.C, și în cnuturi 
curente personale.

O solicitare creseîndă în rîndurile 
depunătorilor — a continuat să cu
noască — datorită avantajelor sale 
specifice, libretul de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme. 
Soldul general al depunerilor pe a- 
cest libret a fost Ia 30 aprilie a.c 
cu 33.3 la sută mai mare, compara
tiv cu aceeași perioadă a anului 
precedent,

în condițiile creșterii volumului 
depunerilor la C.E.C. și a număru
lui depunătorilor, Casa de Economii 
și Conșcmnațiuni ia în permanență 
măsuri menite să ducă la creșțpreu 
operativității în deservirea depună
torilor. în acest scop, pe lingă or
ganizarea programului de funcțio
nare continuu între orele 7,30—21 
la un mare număr de unități G.E.C. 
din țară, s-au luat și se ian în con
tinuare măsuri pentru amplasarea 
de unități C.E.C, în noile cartiere, 
Pe aceeași linie se înscriu, de ase
menea, și măsurile ce se iau pentru 
înființarea de noi unități C.E.C. în 
diferite localități din mediul urban 
și rural, ca și acelea care se între
prind în prezent, pentru, asigurarea 
bunei deserviri a depunătorilor în 
stațiunile balneoclimaterice și loca
litățile turistice din întreaga țară în 
sezonul de vară.

BLOCUL
microcomunitate umană

organizatorul grupei de 
partid din bloc, tovarășul 
Mihai Spiridon, că sudura 
între locatari o putem ob
ține numai prin muncă 
operativă de la om la om 
Punînd totdeauna pe pri
mul plan interesul lor de a 
locui în condiții cît mai ci
vilizate, de a se bucura de 
toate binefacerile confortu
lui, liniștei, armoniei. Nu se 
poate spune că n-am avut 
și ceea ce numfrm cu un 
termen generic „cazuri". 

’ La apartamentul 7 de pe 
scara Hj o familie izbutise, 
în scurt timp de la mutare, 
șă deterioreze complet lo
cuința ; in afară de asta 
nu-și achita obligațiile bă
nești, întreținea o atmosfe
ră de scand'ălu..ri și bățăj, 
N-am putut trece nepăsă-

’ ie lingă această situa- 
. ,_.'__ 1 12..J e vor-,

bâ‘ de’ un bun al statului, 
jar îrjs al doilea rînd e 
vorba ș'i de’ efectul educa
tiv 1 dacă nu iei atitudine 
fată de un „eaz", riști, ca 
spiritul de proastă gospodă
rire să-i molipsească și pe 
alții. Ne-am dus de cîteva 
ori acasă la familia respec
tivă, dar văzînd că nu iz
butim să-i convingem, 
ne-am adresat organizații
lor obștești din instituția 
unde lucra capul familiei. 
Opinia publică a ac
ționat din plin și conver
gent : astăzi locatarii de la 
apartamentul 7 au chiria și 
întreținerea achitate, au re
parat toate instalațiile 
teriorate.

Poate că nicăieri ca 
tr-un bloc nu se face 
puternic simțită importanta 
spiritului cetățenesc de răs
pundere manifestat în cele 
mai felurite moduri. De 
obicei, așa cum ne-au rele
vat mulți dintre interlocu
tori, lipsa acestui spirit 
este vizibilă atît în relațiile 
cu acea „terță persoană" 
care este statul — „terță 
persoană" pe care o întru
chipăm noi, toti, cetățenii

între locațari. Problema „ 
principală q constituie o o- 
pinic publică de masă, meni
tă să întrețină în imobil at
mosfera propice respeotării 
tuturor acestor ’ ■ • ■
obligații,..

'...Unul diriffe' 
bine întreținute 
raionul bucureștean 1 Mai 
este considerat — și pe 
drept cuvînț — ’cel din 
șoseaua Stefan cel Mare 15. 
Aici domnește un spirit 
gospodăresc activ; oamenii 
răspund în marea lor ma
joritate la chemările comi
tetului de locatari referi
toare la felurite acțiuni de 
curățenie și înfrumusețare, 
atît în interiorul imobiîur 
î..:. a.._: ........   „___ .....
acesta, prin grija comitetul tori pe lingă aceast 
lui și pe cheltuiala loeata- '-ție.: în primul rînd
rilor, echipele de întreți
nere ale sectorului I.A.L. 
au zugrăvit două scări, iir- 
mînd ca pînă la 23 August 
să fie „făcute lună" și ce
lelalte șase. Cea mai mare 
parte a balcoanelor par în 
această primăvară multico
lore grădini suspendate. Un 
alt aspect, nu lipsit de im
portantă : aici covîrșitoarea 
majoritate a locatarilor sînt 
„la zi" eu plata chiriei și a 
întreținerii. Cum s-a obți
nut o asemenea unanimi
tate în respectarea obliga
țiilor, o valorificare atît de 
eficientă a calităților gospo
dărești, un interes atît de 
susținut pentru treburile 
obștești ale „microcomuni- 
tății" ?

— Am putea compara 
fără exagerare blocul nos
tru ci) un cartier alcătuit 
din cîteva străzi — ne spu
ne președintele comitetului 
de locatari, inginerul ION 
COSMA, Intr-adevăr. în 
cele cîteva sute de aparta
mente locuiesc mii de cetă
țeni d? cele mai diferite 
vîrste și profesii. Ne-am 
gîndit noi, cei din co
mitet, îndrumați și de

susțină ei în-

facilita copilu- 
băncile

Instantaneu în stațiunea de odihna Slânic Moldova

tării 
față 
care 
Este 
cațari ca ION DUMITRA- 
CflE, din blocul 7 A, car
tierul "" ----
BUCLI, 
Mțincij

' TUDOR 
Muncii, 
păcate, lista s-ar putea în
tregi cu un număr destul 
de mare de nume și adre
se I) șînț, în același timp, 
răi platnici și răi gospo
dari ? Că sumelor mari 
pe care le datorează la chi
rie și întreținere li se a- 
daugă pagubele pe care ie 
aduc apartamentelor, dau
nele pe care le provoacă li
niștiși obștești ?

— Putem demonstra cu 
precizie matematică — ne 

. spunea tovarășul DUMITRU 
CALOMFIRESCIJ, directo- 

. rul I.A.L. Tudor Vladjini- 
rescu — că asemenea ca
zuri sînt deosebit de frec
vente acolo upde opinia pu
blică a locatarilor nu e mo
bilizată, nu e transformată 
într-o forță activă, unde 
comitetele de locatari sînt 
inexistente sau formale, 
unde nu se desfășoară o in
tensă muncă educativă, 
unde toate problemele bu
nei întrețineri a imobilelor 
se reduc la treburile admi
nistrative ale noastre, ale 
I.A.L.-ului. Oricît de in
transigente ar fi măsurile 
pe care le luăm, nu sînt su
ficiente. Fără sprijinul ac
tiv al grupelor de partid și 
al organizațiilor de bază nu 
putem obține -.esențialul — 
să avem pretutindeni comi
tete de locatari bune, acti
ve, hotărîte, capabile să 
pună în mișcare opinia pu
blică împotriva lipsei de e- 
lementară răspundere cetă
țenească ! Numai printr-o 
vastă acțiune obștească 
vom putea face să se înțe
leagă că, în societatea noas
tră, așa cum există o etică 
a relațiilor de producție, 
trebuie să existe și o etică 
a conviețuirii în blocuri !

școlii o dezvoltare nopna- 
lă, refacerea capacității 
de lucru, e nevoie ne 
asigură specialiștii în ali
mentație ™ șă se asigure 
în pauzele dintre orele 
de învățătură, luareq u- 
nor gustărj din compo
nența cărora să nu lip
sească fructele și lactate
le. Și apoi, adăugăm noi, 
e vorba și de satisfacția

pe care micul om o re
simte atît de viu la a- 
ceastă vîrstă, de a-și 
face singur modesta lui 
„achiziție" zilnică, de ci- 
leva băncuțe.

Sincer vorbind, ne vine 
extrem de greu să califi
căm și să înțelegem a- 
cele manifestări de iner
ție, de comoditate, de in
dolență birocrat.-ă, pe 
care le manifestă,» unele 
organizați) comerciale 
sau administrații de școli 
atunci cînd e vorba de 
cerințe care afectează ne
voi elementare de fie
care zi, ale copilului, 
Există la cîte o școală, 
(Liceul nr. 2 din Dorohoi

de pildă) — unde capiii 
pu-și pol cumpăra o gus
tare — o încăpere cojeș. 
punzătcațe pentru un 
bufet, prevăzută chiar cu 
apă, cu debara etc. 
Lipsește însă un imbold 
gospodăresc, un pluș de 
inițiativă Mal grav e că 
forurile responsabile pen
tru acegstă stare de iner- 
ție își pasează unul al-

tuia sarcinile, în virtutea 
unei vechi maladii biro
cratice, Și din această 
dispută între administra
ția școlii și T.A.P.L. 
(ca și în cursul des
chiderii bufetului de la 
Școala generală nr. 6 din 
Baia Mare) între secția 
comercială și cea de în- 
vățămînt în legătură cu 
„cine răspunde" sau „cine 
să aibă inițiativă", păgu
biți pc nedrept sînt micii 
consumatori.

Soluții pentru deficien
țele arătate există și ele 
trebuie depistate prin 
inițiative practice, efi
ciente Ai fi de încercat, 
poate, așa cum ne-au

sugerat unii specialiști, șa 
șe treacă în viitor la or
ganizarea unor unități 
specializate, care să li
vreze cu rapiditate și la 
prețuri accesibile produse 
destinate gustărilor șco
lare S-ar putea apelțt, 
de asemenea. așa cum 
s-a făcut cu bune rezul
tate în unele locuri, la 
atragerea 
alimentar 
oameni 
prinzător,
eri, creîndu-se astfel, po
trivit împrejurărilor, mo
dalități variate și suple. 
Și, cu acest prilej, nu tre
buie să fie uitate nici re
comandările cunoscători
lor în alimentația rațio
nală, punîndu-se accent 
pe sucuri, nectaruri, fructe, 
lapte și produse lactate, 
de franzelărie, care conțin 
substanțe nutritive potri
vite cerințelor vîrstel.

Iată dar nevoi legiti
me. justificate nu numai 
de motive economice — 
întrucît micii consumatori 
constituie o numeroasă 
clientelă — dar și de cri
terii de ordin mai larg, 
social, fiind vorba de să
nătatea și dezvoltarea 
viguroasă a tinerei gene
rații Cerințele acestea 
impun lichidarea cît ma 
grabnică a neglijențeloi 
și a Inerției care se ma' 
manifestă din partea ad
ministrației 
unor unități 
ție publică, 
resort ale 
populare.

M-a frapat o situație a- 
parent paradoxală. Punînd, 
în cursul anchetei. unui 
număr de peste treizeci de 
locatari din diferite blocuri 
din București, Arad. Timi
șoara, întrebarea : „Cu ce 
se ocupă vecinii dumnea
voastră de palier ?", mai 
puțin de jumătate au fost 
în stare să-mi răspundă a- 
proximativ exact, circa 
douăzeci la sută au dat răs
punsuri evazive, plutind în 
vag, iar restul și-au expri
mat direct nedumerirea : 
„Ce mă interesează pe 
mine ? Nu-i cunpsc".

Firește, nimeni .nu poate 
impune nimănui să se îm
prietenească cu vecinul 
(deși se cunosc și cazuri 
numeroase cînd vecinii au 
devenit buni . prieteni I). 
Prigțgnljle se . formează pe 
„cîmpuri magnetice" de a- 
tracție reciprodă. de simpa
tie,- în c.are intervin p mul
țime de factori ponderabili 
și' imponderabili. Necesită
țile vieții civilizate, ale in
tegrării omului modern în 
viata cetății, însuși acel In
teres comun al bunei gos
podăriri. al liniștei și ar
moniei. de care vorbeam 
mai sus, impun însă for
marea și întreținerea unui 
climat de cunoaștere re
ciprocă. a unor raporturi 
de politețe și curtoazie, 
care pot permite uneori. în 
caz de nevoie, apelarea la 
un ajutor, la un sprijin,

— După părerea mea. — 
ne spunea doctorul Radu 
Tănaste, directorul „Salvă
rii" — izolarea în care se 
complac unii locatari din 
blocuri este pur și simplu 
o fugă în anonimat, con
vinși fiind că anonimatul 
reprezintă cea mai bună 
pavăză împotriva răspun
derilor și solicitărilor 
ștești. Ni 
nu odată 
vare”. să

tați prea tîrziu să 
nim intr-un caz 
gravitate ar fi fost 
tenuată dacă am 
chemați la vreme, 
se întîmplă asta ? 
că respectivul bolnav a ră
mas singur în „apartamen- 
țul-cochilie", în „aparța- 
mentul-fortăreațâ", pentru 
că vecinii habar n-au avut 
că în apartamentul respec
tiv șe găsește un om care 
ar putea avea nevoie de 
ajutor,,,

Dar dezinteresul față 
de vecini ia uneori as
pectele flagrante ale lip
sei de 
care se traduce prin ma
rile Și ' ” ’
fac uneori conviețuirea jn- 
tr-un bloc, dintr-Q suysă 
de calm și echilibru sufle
tesc, intr-un necontenit 
calvar. Ni s-au relatat cu 
lux cțe amănunte cazuri 
cum este cel al familiei 
Gheorghe Nagea, din ștr. 
Garibaldi 2, apartamentul 
11, care, datorită neglijen
tei, a inundat de nu mai 
puțin cinci ori apartamen
tul. locatarului Petru Mi-1 
halcea de la etajul inferior.) 
Un fapt asemănător ș-a în
tîmpiat în blocul din calea , 
Floreasca 120. Defectîndu-se 
o conductă de apă,' 
amenința să inunde 
tamentele. învecinate, loca
tarul Grigore Stiglea a fost 
solicitat să permită lucră
torilor echipei (j.e interven-' 
ție sg pătrundă în aparta
mentul său (ne'amenințat de, 
inundație!) pentru a se- 
executa urgent reparația 
necesară. Ih pofida insis
tențelor însă, locatarul res- > 
pectiv n-a îngăduit ’ „să i> 
se facă murdarje-îp cț^sg", ( 
întîrziind astfel intervenția. .

Poate însă că mai viru- [ 
lentă, mai nocivă din punct, 
de vedere social este 
dinea acelor locatari , 
în locul relațiilor de bună 
vecinătate. întrețin o at
mosferă tulbure, insalubră , 
moral, de conflicte și sci.n- , 
daluri, soldate mi o dată cu . 
interminabile 'înfățișări be 
la comisiile de ■, îmDăeiuiri 
si prin sălile;! tribunalelor. . 
Numai în Canițală anul ' 
trecut au avut ioc cîteva 
mii de procese între loca
tari. ne cele'mai felurite 
și. uneori, mai absurde mo- 

,'tive.' im oigninn >' si
Un adevărat record în 

materie l-a, bătut. însă Ton 
Burcă, locatar al blocului 
din str. Cirppina 67, pare 
a avut de-a , lungul timpu
lui peste 100 de procese cu 
aproape toți colocatarii imo
bilului (ca să nu mai amin
tim de numeroasele pro- ( 
cese pe care le-a avut și le 
are, ca reclamant sau pirît, 
cu diversele întreprinderi 
pe unde a lucrat).

— E de-ajuns să-i 
atentia omenește că 
bine să se comporte 
zat în relațiile cu colocata
rii — ne spune tovar?<ml 
ALEXANDRU LASC’R, 
președintele comitetului de 
cetățeni de pe strada Cîm- 
pina — că te și pomenești 
cu citatie la un proces în 
care ești acuzat de calom
nie. De ce nu se iau 
măsuri' ca împotriva u- 

"nor asemenea procesomani 
înrăiți să se aplice preve
derea legală referitoare la 
„abuzul de drept" ? De ce ■ 
astfel de oameni pu sînt) 
scoși din mediul social pe l 
care-1 înveninează cu pre-s 
zenta lor și sțpt lăsati șă-și 1 
facă mendrele, să tulbure 
liniștea cetățenilor. să-i 
facă incapabili, uneori, de 
randamentul pe Cgre ar nu- 
tea să-1 dea la locul de 
muncă ?

Această întrebare legiti- ' 
mă eșțg însoțită de alta : 1 
cum se face că lui Burcă 
i s-a eliberat nu de mult. 1 
cînd trebuia să 
pedeapsă penală 
pentru un fals 
în acte publice 
ceasta privință e 
a mai primit o condamnare 
tot pentru fals I), un certifi
cat medical de „iresponsabi
litate penală" ? Cînd apare 
ca reclamant îp procese e 
responsabil, iar cînd apare 
ca pîrît — nu? Cum șe ex
plică 
men 
Dacă 
cum 
făcut falsul în favoarea lui 
și nu în favoarea altora ? 
De altfel. însuși felul cum a 
executat acest fals mărtu
risește o luciditate înrăită ; 
e vorba. în cazul lui Burcă 
nu de „deficiente mentale", 
qi de deficiente de caracter 
si comportare — și acestea 
nu scutesc, ci tocmai im
plică răspunderea penală 1

interve- 
a cărui 
mulț a- 
fi fost 
De ce 
Pentru

Relațiile în această „microcomunitate 
umană" care este blocul, imobilul, pre
zintă cele mai felurite aspecte $i proble
me de ordin social, psihologic, etic. Toa
te se polarizează însă, în iond, în jurul 
unui element iundamental : procesul 
complex, care înttmpină nu puține ob
stacole și piedici, dar care are un carac
ter vădit ofensiv, al pătrunderii bunei cu
viințe, a spiritului civilizat pînă în cele 
mai îndepărtate unghere aie vieții de fie
care zi. Integrarea deplină a omului în 
obștea umană oriunde s-ar înfiripa un 
crîmpei de viață obștească - înseamnă 
biruința hotărîtoare a spiritului colectiv 
asupra închistării și izolării, înseamnă 
umanizarea raporturilor între oameni.
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.Pe. linia realizărilor proiectanților 
ce lucrează pentru agricultură, se, în
scriu, în ultimii ani, proiectele ce au 
stat la baza execuției cramelor și cen
trelor de vinificație de mare capaci
tate de la Murfatlar, Jidvei sau Co- 
tești — ultimul a fost și premiat de 
C.S.C.A.S. —■ tipurile îmbunătățite de 
ateliere mecanice de la S.M.T. Răcă- 
ciuni — Bacău, Gherla etc. Prin filtrul 
inteligenței proiectanților au fost trecu
te variante ale tehnologiilor noi de 
creștere industrială a animalelor, deo
sebite radical de metodele tradiționale.

Multe din obiectivele care definesc 
procesul de intensificare a producției 
în gospodăriile de stat, în S.M.T.-uri 
sau cooperative agricole atestă capaci
tatea creatoare a proiectanților, spiritul 
lor de inventivitate, de discernămînt 
în alegerea unor soluții constructive, 
adesea cu un grad ridicat de comple
xitate. Este semnificativ în această 
privință faptul că a crescut gradul de 
utilizare a proiectelor tip, a proiecte
lor refolosibile sau directive, acestea 
reprezentând 70 la sută la complexele 
de îngrășat porcine și 60—70 la sută 
la cele avicole. Adoptarea unor soluții 
constructive moderne, cu un înalt grad 
de industrializare a permis trecerea la 
producția de serie a elementelor pre
fabricate și la execuția lor rapidă.

Una din coordonatele majore care 
definesc activitatea proiectanților se re
feră la introducerea pe scară tot mai 
largă a progresului tehnic în agricul
tură. Aceasta implică o imensă răs
pundere, cu atît mai marc cu cît, dc 
activitatea de concepție, de exigența și 
competența cu care se întocmesc do
cumentațiile tehnice, în fiecare fază de 
elaborare, depind atît realizarea cu 
costuri reduse a lucrărilor de investi
ții, cît și obținerea unei eficiențe eco
nomice maxime după intrarea în func
țiune a acestora.

Prin proiectarea lucrărilor în soluție 
comasată, la complexele de creștere a 
100 0Q0 porcine pe an fiecare — față 
de varianta în soluție paxnlionară — 
costul investiției s-a redus cu 30 milioa
ne lei. Totodată suprafața terenului 
pentru amplasament, scoasă din circui
tul agricol a fost redusă de la 45 la 24 
hectare. Consumul de oțel de con
strucții economisit, prin noile proiecte, 
este de 9 kg pe m.p. fără să afecteze 
calitatea lucrărilor.

Dar progresele de ansamblu în ac
tivitatea I.S.P.A. ascund încă serioase 
carențe care fac ca exigențele cres- 
cînde față de calitatea proiectelor să 
nu fie satisfăcute integral. Prin însăși 
structura organizatorică adoptată prin 
împărțirea institutului în două sec
toare — A $i B — aceleași teme de 
proiectare, de care ar trebui să se 
ocupe un singur colectiv de la început 
și pînă Ia terminare, au fost la rîndul 
lor divizate, influențînd negativ asupra 
conținutului unor proiecte din sectorul 
de construcții. în mod arbitrar s-a a- 
juns la situații cînd cele două faze de 
proiectare — studiu tehnico-economic 
și proiect-execuție — sînt elaborate 
de către două colective distincte, cu 
implicații deopotrivă de negative asu
pra calității proiectelor, ca și asupra 
productivității muncii.

întocmite fără un prealabil și multi
lateral studiu de ansamblu teritorial al 
zonei respective, fără o concepție uni
tară de lucru, proiectele unor mari o- 
biective agricole nu prevăd soluțiile 
cele mai eficiente. Fără să se facă 
studii temeinice privind amplasarea, 
stabilirea profilului, posibilitățile de 
asigurare a furajelor, apei etc. s-a pro
iectat ferma de vaci Căteasca-Argeș cu 
o capacitate de 2 000 capete. Ulterior, 
cînd s-a dovedit că nu există posibili
tăți reale de irigare pentru asigurarea 
furajelor s-a recurs la o soluție formală, 
redueîndu-se capacitatea la 1 000 vaci, 
deși utilitățile se execută, bineînțeles 
cu un supliment de cheltuieli, la mări
mea proiectată inițial.

Din cauza nerespectării normelor 
tehnice elementare privind studiul hi
drologic la complexul de porcine dc la 
Jucu-Cluj, situat în Lunca Someșului, 
au trebuit revăzute soluțiile alese pen
tru executarea de drumuri, rețele, ca
nale etc. care, împreună cu cele 83 000 
m.c. umpluturi de pămînt adus de la 
distanță de circa 1 km, costă supli
mentar circa 1,5 milioane lei.

Așa cum este firesc, eforturile con
vergente ale specialiștilor de profesii 
diferite, colaborarea lor strînsă sînt de 
maximă însemnătate pentru îmbunătă
țirea conținutului și a calității proiec
telor. O serie de realizări în această di
recție sînt umbrite de deficiențe care 
nu pot fi trecute cu vederea. Din cau
za insuficientei colaborări pentru apro
fundarea tehnologiilor de creștere și 
de întreținere a animalelor, nu se asi
gură corelarea acestora cu lucrările ce 
se execută în fermele zootehnice, ivin- 
du-se greutăți în procesul de producție. 
La complexele dc vaci „30 Decem- 
brie“-București și Aradu Nou s-a 
prevăzut ca furajarea cu masă verde 
sau siloz să se facă 10 ore pc zi, lu
ciți practic imposibil. Pe această bază 
de calcul eronată s-a redus numărul 
mijloacelor de transport.

Multe din deficiențele existente pu
teau fi prevenite dacă conducerea 
I.S.P.A. ar fi fost mai receptivă la 
semnalările constructorilor sau ale be
neficiarilor după intrarea în funcțiune 
a obiectivelor de același profil. Deși de 
la primele complexe avicole construite 
au fost sesizate defecțiunile mari refe
ritoare la menținerea unei atmosfere 
nocive în hale, la următoarele con
strucții similare sistemul de ventilație 
nu s-a îmbunătățit.

Beneficiarii, lucrătorii din complexele 
zootehnice au serioase obiecțiuni și în 
ce privește proiectarea sistemului de 
evacuare a dejccțiunilor. La ferma de 
vaci Barboși-Galați, la complexele avi
cole Apahida și Mihai Viteazu, regiu
nea Cluj și în alte unități, nerezolva- 
rea acestei probleme impietează asu
pra cerințelor de igienă și totodată nu 
asigură utilizarea eficientă a dejecțiu- 
nilor pentru fertilizarea și irigarea te
renurilor agricole. Numeroasele defi
ciențe semnalate în exploatarea diferi
telor construcții impun întărirea cola
borării între proiectant, constructor și 
beneficiar, pentru a răspunde cu 
promptitudine atît cerințelor legate de 
adoptarea unor tehnologii moderne, cît 
și pentru rezolvarea operativă a unor

In avans
față de

Anacronismele

PROIECTANȚILOR
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i? 

tS3ES£253I

elemente de detaliu, corelarea părților 
de proiectare de specialitate etc.

Una din practicile negative semna
late în activitatea I.S.P.A. este repeta
rea unor soluții constructive defec
tuoase. De Ia primele complexe de 
porcine intrate în funcțiune s-a văzut 
că pardoseala preconizată este alune
coasă, provocînd numeroase accidente 
la. scroafe, ceea ce a produs pagube dc 
sute de mii de lei. Numai la complexul 
de porci Brăila, din primul an de ex
ploatare, cînd popularea încă nu era 
terminată s-au reformat 1 000 dc 
scroafe. Deși au trecut cîțiva ani dc la 
primele constatări, remedierile întârzie.

Apreciind capacitatea creatoare a 
specialiștilor I.S.P.A. se poate spune că 
ea nu este suficient pusă în valoare 
datorită, între altele, și deficiențelor în 
întocmirea, aprobarea și corelarea pla
nului, insuficientei preocupări pentru 
fundamentarea lui pe bază de grafice 
de proiectare, încheiate cu titularii și 
beneficiarii de investiții. La acestea se 
adaugă perpetuarea practicii de primire 
de la beneficiar a unor leme de pro
iectare incomplete, nefundamentate 
științific. Modificările frecvente de 
teme pe parcursul elaborării proiecte
lor determină fărîmițarea timpului.

Una din cauzele care au dus la 
dispersarea eforturilor, la irosirea for
țelor dq,,creație este paralelismul arti-

întreprinderea de prefabricate din 
beton Milifari-București. (în depozi

tul de produse finite-panouri)
Foto : Agerpres
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ficial creat prin încadrarea ambelor 
sectoare ale institutului cu ateliere de 
topografie, de alimentări cu apă, de 
drumuri, dc eficiență economică etc. 
Pe de altă parte, datorită folosirii uimi 
sistem eronat de calcul a capacității 
de proiectare s-au creat rezerve de 
sute de mii de ore convenționale, 
care ascund deficiențe de organizare 
și disciplină în muncă. Anul trecut s-au 
pierdut în acest fel peste 278 mii ore 
convenționale.

Una din posibilitățile mari de eco
nomisire a timpului este extinderea 
practicii de refolosire a proiectelor, lu
cru întru totul posibil în condițiile 
specifice din agricultură, unde se con
struiesc multe obiective și instalații si
milare sau chiar identice. Deși în a- 
ceastă privință au fost obținute multe 
realizări, există însă o inexplicabilă 
reținere. Pentru proiectarea fabri
cii de nutrețuri combinate de la 
Băilești — prima de acest gen din 
țară — s-au decontat 75 900 ore 
normă, reprezentînd 659 000 lei. Prin 
nimic nu se justifică costul exage
rat al-proiectării ulterioare^,cglojjalțe,_ 
fabrici, de același tip? Periș, Brăila și 
Urleasca. La acestea documentațiile au 
fost decontate cu' sume mari, cuprinse 
între 420 000—520 000 lei. Intre conse
cințele păgubitoare ale acestei practici

capacității de proiectare, crearea de 
condiții comode dc realizare a planului 
fără efort de concepție din partea unor 
proieclanți, ceea ce nu poate, decît să-i 
nemulțumească pe cei care pun corec
titudinea mai presus de interesele per
sonale înguste.

O serioasă rezervă de valorificare a 
capacității de proiectare este, trecerea 
unui mare număr de cadre, de coordo
nare experimentate, a unor specialiști 
de valoare — cu aport redus în pre
zent — la activitatea directă la plan
șetă, unde își pot materializa ,în mo
dul-cel mai eficient cunoștințele și'ex
periența. Activitatea numeroșilor coor
donatori, a membrilor comisiei tehnice 
care se limitează la simple avizări, u- 
ncori cu caracter formal la sfîrșitul 
proiectării ar cîștiga înzecit în eficiență 
dacă s-ar desfășura pe linia sprijinirii 
nemijlocite a proiectanților, pe par
cursul lucrărilor, scurtând timpul de 
căutare a soluțiilor optime.

. Cu ocazia unei analize efectuate în 
cadrul I.S.P.A. a fost stabilit un 
plan, dc măsuri menit să asigure re
medierea defecțiunilor constatate. Este 
'necesar ca numeroasele sugestii,'pro
puneri făcute cu competență și Spirit 
de. răspundere de' specialiști;din' afară 
și de către' proiectanți’ai''institutului, 
să fie aplicate fără întârziere.

- Ing. C. BORDEIANU

j
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funcționează
Platforma industrială Brazi este 

alimentată cu energie electrică și 
termică. în condiții economice a- 
vantajoase, de către centrala elec
trică și de termoficare din această 
localitate, prin intermediul între
prinderii electrocentrale Brazi. De 
pildă, Combinatului petrochimic 
Ploiești și rafinăriilor Brazi și Plo
iești li se livrează abur tehnologic,' 
iar Complexului de sere Tătărani 
apă caldă. Atît energia electrică, 
cît și cea termică sînt absolut ne
cesare pentru desfășurarea în bune 
condiții a procesului de producție 
la beneficiari. In plus, este cunos
cut faptul că energia electrică și 
termică nu se pot stoca, din care 
cauză producerea lor are loc în 
concordanță cu nivelul și necesită
țile consumului efectiv. Date fiind 
aceste particularități, livrarea c- 
nergiei electrice și termice către 
marii consumatori de pe platforma 
Brazi trebuie să decurgă în condi
ții de maximă siguranță și conti
nuitate, respectîndu-se riguros pa
rametrii nominali 
frecvența pentru energia 
presiunea și temperatura 
nergia termică.

Nu sînt permise nici 
mici întreruperi sau dereglări ale 
parametrilor nominali cînd este 
vorba de alimentarea cu energie

Prin reproiectare,

grafic
laPe șantierul Rafinăriei de 

Brazi, unde se înaltă cel mai 
mare complex de cracare ca
talitică a distilatelor grele din 
țiței, lucrările de construcții 
sînt în' avans față de. grafice 
cu aproape 60 de zile. A fost 
terminat montajul la principa
lele instalații din secțiile de 
fracționare fină a gazelor, de 
hidrofinare a motorinei și la 
instalația pentru obținerea 
benzinelor superioare. Au fost, 
de asemenea, încheiate lucră
rile de montaj la reactorul ge
nerator și la compresorul de 
gaze.

Pînă în prezent, au fost mon
tate aproape 90 la sută din 
utilajele acestui obiectiv al 
cincinalului.

Metode rapide 
de construcție 

2»

la viaductul

Lucrătorii întreprinderii de 
construcții speciale in transpor
turi aplică la construcția via
ductului ce va traversa Valea 
Cătușei. între oraș și Combi
natul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Galați, o 
nouă metodă de asamblare a 
grinzilor. Acest sistem prevede 
montarea s grinzilor orizontale 
din mai multe tronsoane, în loc 
de unul singur, care ar fi prea 
lung și greu, ■ îmbinarea lor fă- 
cîndu-se cu ajutorul unor ar
mături metalice de înaltă re
zistență. Datorită gradului ridi
cat dc manevrabilitate a părți
lor de construcție, durata mon
tajului se reduce la jumătate.

tensiunea și 
electrică, 
pentru e-

cele mai

280 tone metal economisit
La întreprinderea de prefabricate și materiale de 

construcții din Constanța s-au găsit noi posibilități pentru 
rentabilizarea fiecărui produs. Printre altele, au fost re- 
proieclate elementele prefabricate din beton armat în ve
derea utilizării oțelurilor cu caracteristici superioare. Apli
cată la chesoanele pentru acoperirea halelor industriale 
și la fîșiile cu goluri pentru planșee, această măsură se 
concretizează într-o economie anuală de peste 280 
metal și un beneficiu de 479 000 lei. Alte măsuri 
fecționarea dispozitivelor de etanșare la camerele 
lele de aburire, introducerea de tipare cu pereți 
lori, înlocuirea utilajelor închiriate (betoniere, aparate, dc 
sudură etc.) cu utilaje proprii, reducerea pierderilor la 
sîrma pentru betonul precomprimat — aduc întreprinderii, 
anual, aproape 500 000 lei economii.

în atenția colectivului întreprinderii stau și alte posibi
lități de valorificare a. rezervelor existente. S-a calculat, de 
pildă, că numai prin concentiarea într-un singur punct a 
depozitelor de agregate de carieră și de rîu pentru be
toane și mecanizarea operațiunilor de încărcare-descărcare 
și transportare a acestora, s-ar putea realiza o economie 
anuală de circa 600 000 lei.

tone de
— per
și tune- 
încălzi-

(Agerpres)

tehnice
„înghit" metal

(Urmare din pag. I)

proiectul tehnic al noului transportor, 
așa îneît prin asimilarea lui în fabri
cație, una din căile prin care, în fond, 
continuă să se irosească metalul, să 
fie definitiv blocată.

în aceeași uzină se produc și e- 
lectropalane de 1,6 și 3,2 tf pentru 
poduri monogrinzi fixe și mobile, pen
tru monoraiuri. Un prim indiciu al 
rămînerii lor în urmă este faptul că

greulalea proprie nu este proporțio
nală cu forța <le ridicare : primul cîn- 
tărește 450 kg iar al doilea 490 kg. 
Din două una : ori primul e supra
dimensionai, ori al doilea este o rea
lizare tehnică cu totul excepțională. 
Pentru a ne da seama care este ade
vărul, am comparat electropalanele fa
bricate la „Unio“ cu diferite produse 
similare din alte țări. După cum re
zultă din tabelul alăturat, electropa- 
lanelc românești sînt excesiv de grele.

Caracteristici
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Forțe de ridi- 1,6 1,5 1,5 1,5 3,2 3 3care tf.

Greutate 
proprie kg. 450 160 200 260 490 230 340

Risipa de metal rămîne vizibilă chiar 
și aplicînd coeficientul de corecție im
pus de diferența de capacitate de ri
dicare a tipodimensi linilor comparate 
și nesocotind pierderile tehnologice 
suplimentare de metal. Dar ea a fost 
trecută cu vederea de 'către M.I.C.M. 
și diferitele uzine pc la care s-a pe
rindat fabricația acestor produse — 
ani de-a rînclul, mai exact din 1950, 
timp în care greutatea proprie a ră
mas, practic, neschimbată. Nici mi
nisterul, nici uzinele n-au cum să jus
tifice perpetuarea de-a lungul a 17 ani 
a unui produs care, sub aspectul greu
tății proprii, numai cinste nu le face. 
De curînd, Institutul de cercetări și 
proiectări pentru mașini de ridicat șiamintim camuflareamnor^rezerve ;-ale-,<J

' ' ■

ireproșabil}
electrică și termică. De exemplu, 
o întrerupere în livrarea energiei 
electrice de numai 2—3 secunde 
provoacă perturbați) evidente în 
desfășurarea proceselor tehnologi
ce la consumatori, care se soldează- 
cu pagube materiale și . bănești. 
Am precizat, pe scurt, aceste ches
tiuni, întrucît din anul curent în
tregul colectiv al întreprinderii 
noastre, sub îndrumarea comitetu
lui de partid, a acordat o deosebită 
atenție exploatării raționale a a- 
gregatelor energetice, preîntîmpi- 
nînd cu hotărîre cele mai neînsem
nate dereglări. Cum am procedat 
și pe ce pîrghii s-a acționat ? Mai 
întîi, potrivit specificului întreprin
derii. s-a pus accentul pe buna 
pregătire a cadrelor. încă de la an-

treprinderea noastră tutelează a- 
cest grup școlar, asigurînd condiții 
normale pentru desfășurarea învă- 
țămîntului teoretic și practic.

Nu am scăpat din vedere nici 
problema verificărilor si încercări
lor profilactice la instalații. Aces
te operații au o deosebită însem
nătate în condițiile întreprinderii 
noastre. Ele servesc nemijlocit la 
depistarea la timp și remedierea 
unor defecțiuni, a unor puncte 
slabe din instalații. Tocmai dato
rită acestor operații, exigenței și 
înaltului simț de răspundere de 
care au dat dovadă comunistul 
Florea Manea, de la secția turbine, 
și inginerul de serviciu Mihai A- 
lecu, a fost depistată nu de mult 
o defecțiune pe conducta de abur

tribuna experienței înaintate

gajare se face o selecție riguroasă 
a cadrelor, primindu-se în între
prindere numai acei oameni care 
sînt apți să îmbrățișeze o meserie, 
pe cît de frumoasă, pe atît de plină 
de răspundere. Concomitent, se 
urmărește instruirea perseverentă 
a personalului care se efectuează 
de cele mai competente cadre din 
întreprindere, pe bază de tematici 
cu probleme legate de cunoașterea 
instalațiilor, a 
nice interne, a 
solut necesare 
lor energetice, 
lanț, la promovarea 
și tehnicienilor în clase superioare 
de încadrare, precupi și la acor
darea de stimulente materiale se 
ține seama totdeauna de rezulta
tele obținute la instructajul pro
fesional, în întreținerea și exploa
tarea instalațiilor.

Totodată, în întreprindere sînt 
organizate cursuri de specializare 
și ridicare a calificării personalu
lui de exploatare și reparații. Lor 
li se acordă maximă importanță, 
fiind dublate de exerciții practice, 
în care muncitorii și tehnicienii 
sînt puși în situația de a acționa 
concret în cazul avariilor. Aceste 
exerciții se 
de grafic lunar 
și trimestrial 
fiind axate pe 
ristice avarii și 
ocazia exercițiilor de avarii se ve
rifică gradul de pregătire a fiecă: 
rui muncitor, intervenindu-se de 
fiecare dată cînd este nevoie. Gîn- 
diridu-ne la pregătirea în perspec
tivă a cadrelor, din inițiativa în
treprinderii a luat ființă în orașul 
Ploiești un grup școlar energetic, 
în care se formează muncitori car 
lificați, maiștri și tehnicieni. în-

instrucțiunilor teh- 
altor chestiuni ab- 
deservirii agregate- 
Ceea ce e impor- 

muncitorilor

desfășoară pe bază 
la nivelul secțiilor 
pe întreprindere, 
cele mai caracte- 
deranjamente. Cu

de 35 atm, care alimentează Com
binatul petrochimic Ploiești. Ac- 
ționîndu-se cu operativitate și is
cusință, s-a preîntîmpinat o avarie 
gravă, oprirea parțială a procesu
lui de producție Ia combinatul a- 
mintit. Asemenea exemple mai 
pot fi date. Ele atestă creșterea 
siguranței în funcționarea agrega
telor energetice, disciplina în, pro
ducție. Dacă s-a reușit să se im
prime o.riguroasă disciplină în în
deplinirea atribuțiilor, aceasta se 
datorează și sprijinului susținut 
primit din partea organizațiilor 
de partid, opiniei de masă împo
triva acelora ce nu înțeleg să res
pecte perseverent normele absolut 
obligatorii, să-și facă datoria la 
locul de muncă. La toate aceste 
rezultate.- contribuie, în egală mă
sură, controlul zilnic, pe bază de 
grafic, efectuat de către membrii 
colectivului de conducere, șefii de 
secție și de serviciu, controalele la 
orele de vîrf, urmărindu-se atin
gerea puterii maxime în exploata
rea agregatelor energetice.

Roadele unor asemenea exigen
țe sînt concludente. în primul tri
mestru, colectivul întreprinderii 
electrocentrale Brazi a reușit să 
asigure funcționarea instalațiilor 
energetice fără avarii, să alimen
teze continuu cu energie electrică 
și termică consumatorii de pe plat
forma industrială Brazi. Aceasta 
pe de o parte. Pe de altă parte 
a sporit gradul de economicitate 
îh exploatarea agregatelor energe
tice. Și anume, prin menținerea 
parametrilor nominali ai agregate
lor, a unui vid cît mai avansat în 
condensatoarele turbinelor, evita
rea opririlor și pornirilor frecvente 
ale instalațiilor de bază, repartiția 
economică a sarcinii pe mașini.

Indicii tehnico-economici sînt ur
măriți zilnic, acționîndu-se opera
tiv ori de cîte ori apar variații ne
favorabile. Rezultatele : tot în tri
mestrul I s-au realizat economii 
la consumurile specifice de peste 
3100 tone combustibil convențio
nal, Iivrîndu-se suplimentar siste
mului energetic național — prin 
reducerea consumurilor tehnolo
gice proprii — peste 3 300 000 kWh 
energie electrică. Nu mai insist a- 
supra celorlalți indicatori de plan. 
Fapt este că la toți indicatorii — 
producție globală și marfă, pro
ductivitatea muncii, economii și 
beneficii — s-au obținut depășiri 
de plan substanțiale. Aceste rezul
tate, departe de a ne mulțumi, de
monstrează că sînt create toate 
condițiile pentru realizarea și de
pășirea substanțială a planului de 
producție pe acest al doilea an al 
cincinalului. Colectivul întreprin
derii noastre, dînd viață sarcinilor 
trasate de partid va fructifica, în 
continuare, noi rezerve și posibili
tăți care să asigure creșterea ne
contenită a eficientei activității e- 
conomice.

Ing. Gh. VÂTAV
directorul
întreprinderii electrocentrale 
Brazi

In fabricație

la C. I. L. Tr. Severin

Noi tipuri
de mobilă

U

a
industriali- 

Turnu

La Fabrica de mobilă 
Combinatului de 
zare a lemnului de la 
Severin a început fabricația
de serie a două tipuri noi de 
garnituri de mobilă: „Sonia", 
o garnitură combinată pentru 
camera de zi, formată din 12 
piese, și „Corina", compusă din 
13 piese. Noile garnituri sînt 
realizate din furniruri de ma- 
hon și nuc, finisate cu polies- 
teri în culori naturale. O altă 
noutate pe care o pregătește 
fabrica de mobilă din Tr. Se
verin este mobila sculptată, a 
cărei fabricație va începe în 
curînd.

(Agerpres;
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transportat-Timișoara a elaborat un 
studiu de tipizare, modernizare și di
versificare a producției de electropa- 
lanc (sub 10 tf) pe. baza căruia se 
poate trece acum cu pași hotărîți la 
producerea unui sortiment variat de 
electiopalane cu caracteristici superi
oare. Important este ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
ia măsuri ca rezolvarea definitivă a 
acestei probleme să nu mai fie, sul» 
nici un motiv, amînată. .

Tot 
tilaje 
bandă 
te în 
kg/ml 
milarc. din străinătate, transportoarele 
mobile pe cale de rulare TMB, a că
ror greutate este cu 15 la sută mai 
mare decît a unor transportoare străi
ne eu aceleași performanțe, screperele 
de 6 mc, transportorul mobil de 
7,5 m.

Care sînt cauzele acestei situații 
inadmisibile ? După părerea unor ca
dre de conducere și ingineri din u- 
zină, caracterul întâmplător, trecător 
și arbitrar al prezenței multor produ
se în programul de fabricație al uzi
nei, exagerata diversitate a produc
ției și dificultățile întâmpinate în do
cumentarea tehnică din acest motiv, 
colaborarea defectuoasă cu Ministerul 
Minelor ca și numeroasele deficiențe 
existente de ani dc zile in activitatea 
de asimilare a noilor produse, care 
pun uzina în imposibilitatea de a 
ieși din inerție. Întrucît „primenirea" 
și modernizarea producției, cale prin
cipală de îmbunătățire a valorificării 
metalului, nu depind atît de uzină cît 
de M.I.C.M. și mai ales de Ministe
rul Minelor, de institutele de cerce
tări și proiectări ale acestuia, este de 
dorit ca acestea să ia măsuri eficien
te și operative care să permită cu a- 
devărat uzinei „Unio“ să valorifice 
superior metalul.

Un paradox de aceeași natură am 
întâlnit și la Uzina de utilaj minier-—- 
orașul Dr. Petru Groza. La M.I.C.M. 
aflasem. încă înainte de a ne depla
sa la fața locului, că vagoneții de 
mină de 1 mc produși aici ar putea 
fi cu circa 30 la sută mai ușori, daca 
ar fi confecționați din oțeluri slab a- 
liate și nu din oțeluri normale, ca în 
prezent. Pe lîngă economia de me
tal, în felul acesta ar spori simțitor 
atît capacitatea de transport, cît și 
durata lor de exploatare, ceea ce re
prezintă, în fapt, tot o reducere a 
consumului de metal, un avantaj pen
tru economia națională. Inginerii din 
uzină au găsit și alte posibilități dc a 
le reduce greutatea proprie : execu
tarea axelor din profil patrat de. 60 
mm în loc de 70 mm și înlocuirea 
inelelor obturatoare din fontă cu al
tele, din bachelită. Beneficiarii (în 
special Combinatul carbonifer Valea 
Jiului) sînt însă refractari la orice mo
dificare de această natură, refuză pînă 
și experimentarea unor vagoneți mo- 

ci 
in- 
în

va-
ex-
a-

la „Unio“ se produc și alte u- 
învechite : transportoarele cu 
de cauciuc RTU—-30 (asimila- 

fabricațic în 1953),' cu 10—15 
mai grele decît produsele si-

dificați, solicitând nu micșorarea, 
mărirea unor dimensiuni, motivul 
vocat fiind „specificul" muncii 
subteran, condițiile erele cărora 
goneții trebuie să le facă față în 
ploatare. Nu negăm veridicitatea 
cestor afirmații, dar nici nu putem fi 
de acord ca anumite utilaje să ră- 
mînă și de acum înainte vizibil su
pradimensionate pentru a putea re
zista chiar și la o întreținere neco
respunzătoare, la loviri fără rost, ’a 
manevrări sub orice critică, uneori 
complet lipsite de atenție și grijă. Pro
punerile de îmbunătățire n-au fost pri
mite cu interes nici măcar de spe
cialiștii de la ICEMIN.

Din cele de mai sus rezultă în pri
mul rînd necesitatea accelerării rit
mului de modernizare a producției 
celor două uzine, de elaborate a pro
iectelor și de asimilare în fabricație 
a unor noi produse. Ministerelor de 
resort le revine sarcina de a lichida 
deficiențele și anomaliile amintite, de 
a lua măsuri energice pentru sistarea 
producerii oricăroi utilaje depășite. în 
felul acesta eforturile colectivelor ce
lor doua uzine constructoare de ma
șini vor asigura valorificarea superi
oară a zeci de mii de tone de metal 
anual.



SCINTEIA

de Ion VLASIU

admi-

noastre cu contrastele lor

mult decît o simplă

ale gcestui moment n-au fost 
nici de istoriografi nici de 

au fost considerabile și pot fi 
urmașilor săi imediați, Luchi- 
în ale căror opere sentimen-

faima 
zilele

pictate sînt cele de 
însă compun un in- 
unui cîntec patriar-

ma, lumina 
discreție care evită 
rafinamentul factice, 
ci un mijloc.

Anotimpurile țării
cromatice, cu densitatea vegetală a verilor, cu 
Eăpezile, cu pămînturile, Cu arborii constituie

de vorbă și te lași pă- 
în esența lucrurilor și 
intime, accentuînd ca- 
ce-i imperfect, dînd

marți 16 mai 1967
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Procurarea de
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Concert simfonic
la Ateneu

DUMITRU GHIATÂ

Teatruîn construcție

17—20 trebuie 
zi dimineața,

orele 
dbpă 
ridi- 
între

se primesc astfel :
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DUMITRU GHIAȚA
Problema specificului național în arta plasti

că a fost continuu prezentă și putem spune că 
o găsim magistral enunțată în operele unor 
înaintași cum sînt N. 'Grigorescu, Luchian sau 
Andreescu, pictori care încă în secolul trecut 
au înțeles că talentul, în căutarea expresiei sin
cere, în mod firesc trebuie să includă în operă 
valorile de bază ale vieții și culturii poporului.

în secolul nostru această idee a fost însușită 
de o întreagă pleiadă de pictori și sculptori, 
cuprinzând în operele lor un orizont problematic 
care cu timpul s-a extins dind artei noastre aspect 
original, în sensul adine al cuvîntului, adică ex
presie spirituală profundă, viziune și stil carac
teristic. Pătrașcu, Pallady, Tonitza, Ștefan Du
mitrescu, Ressu, Theodorescu Sion, Francisc 
Șirato, Dărăscu, Steriade, alături de sculptori 
ca Paciurea, Brâncuși, Ion Jalea, Cornel Me- 
drea, toți au fost preocupați de gîndul mare al 
unei arte reprezentative, o artă adresată cu 
sinceritate poporului, ale cărui sentimente și 
aspirații spre frumos ei s-au străduit să le 
exprime în forme estetice evoluate, izbutind 
astfel să se situeze la un nivel de expresie artis
tică universală. Intre aceștia Dumitru Ghiață, 
a cărui amplă retrospectivă s-a deschis acum 
la Galeria Națională a Muzeului de Artă a 
Republicii, își are locul său bine definit și ușor 
de caracterizat în sensul că acesf maestru n-a 
avut niciodată ezitări în a crede că arta marș 
este tangentă în punctele ei esențiale cu tradi
ția, din care își extrage o anumită vigoare, 
pe care o continuă și o definește, adăugîndu-i 
noi frumuseți.

In opera sa nu întîlnim tendințe extremiste, 
problematizări de circumstanță, originalități 
ocazionale. Gîndirea lui Dumitru Ghiață, con
cepția sa despre viață, s-a adîncit expresiv 
o dată cu stăpînirea meșteșugului și înțelegerea 
formei, postulate esențiale care în opera sa au 
avut o creștere și o împlinire lentă. Natura în 
opera sa, fie ca peisaj, ca natură moartă sau 
compoziție figurală, are o respirație și un ton 
spiritual unic în pictura noastră, atractiv prin 
calmul cu care artistul relevă bogăția interioară 
a temelor, care deși repetate au de fiecare dată 
o prospețime și o noutate cuceritoare. Peisajul 
este văzut larg în componentele sale obiective 
cu adausul unui lirism grav care vine fără în
doială din sentimentul de comuniune a artistu
lui cu tema pictată, a cărei expresie o urmă
rește cu un sentiment copleșitor de sincer ; to
tuși acest sentiment amplu revărsat nu stînje- 
nește obiectivitatea imaginii, dimpotrivă se su
dează organic cu ea, dîndu-i ceva din ordinea 
ritmică a unu: portativ muzical. Culoarea, for- 

sînt gîndite, interpretate cu o 
fără efort virtuozitatea și 
Meșteșugul nu e un scop

în fața bisericiiDUMITRU GHIAȚĂ

cadrul epic în care pictorul surprinde aspecte 
din viața țăranilor cu care paleta se îmbogățește 
substanțial, iar viziunea sa devine cuprinzătoare, 
adînc socială și umanistă.

Mulțl pictori au încercat să se apropie de 
universul pitoresc al satelor și multe din as
pecte au fost redate culturii noastre într-un fel 
sau altul, uneori înfrumusețate ca în arta lui 
Grigorescu, alte dăți vajnic, temerar ca în pic
tura lui Teodorescu Sion sau în sculptura lui 
Romulus Ladea. Țăranii apar familiari și înțe
lepți în arta lui Traian Bilțiu, dramatici în sculp
tura lui Vida Gheza. Țăranii lui Dumitru Ghia
ță mi se pare că au toate însușirile acestea dar 
nu manifest. Artistul e consecvent cu modul său 
de a se exprima stăpînit, fără efuziuni roman
tice. Este și el povestitor, dar în limita cal
mă a genului, Nu-i plac exagerările ; e poetic și 
cast. Sculptorul Anghel cînd i-a făcut bustul 
s-a simțit în familie cu maestrul Ghiață.

Grigorescu, pictînd țăranii, își îndrepta gîn
dul înspre nevoia de a atrage atenția asupra 
clasei țărănești care în vremea lui era cu totul 
oropsită. Ridicîndu-i îh artă el se integra unui 
proces social-politic progresist și astfel intro
ducea în pictură, academică și ilustrativă până 
la el, necesitatea conținutului ideologic.

Urmările bune 
destul subliniate 
critici, totuși ele 
observate în arta 
an și Andreescu, 
tul de adîncă trăire a temei pictate atrage 
după sine originalitatea formei, a formei speci
fice. Nu se poate, nu e bine să trecem cu ve
derea aceste etape esențiale în formarea stilului 
artei noastre moderne. Dacă au fost și artiști 
care au înclinat spre estetism exagerat, mai 
ales între cele două războaie, cind mulți în
dulceau temele ajungînd la tablouașe decorative. 
Dumitru Ghiață picta în acest timp tîrguri cu 
țărani aplecați grijuliu peste marfa lor măruntă, 
grupuri de țărani așteptînd prin gări sau sfătuin- 
du-se, — o lume care muncește și produce bu- 
nurh ciudată în această izolare dar și puternică, 
unită prin mișcări și obiceiuri comune. înțeleasă 
astfel tema țărănească se îmbogățește, are pro
porțiile unui destin. El a simțit-o. Poate așa 
putem explica gravitatea operei lui Dumitru 
Ghiață, emoția și puterea ei de atracție. Un bu
chet de flori, într-o ulcică pusă pe un ștergar 
vărgat, un blid cu pești afumați, tot despre 
țărani vorbesc, despre viața lor simplă pe care 
artistul o picta reținut, cu o stăpânire de sine 
asemănătoare modului de a fi al țăranilor.

Frumusețea artistică este o valoare cu mii de 
fețe, atîtea cite poate avea viața omului. Artis
tul o exprirnă în punctul lui de legătură, după 
Cît_ este atras de forța ei, după cît de limpede și 
adînc simte freamătul, durerea și bUcUria vie
ții, împletirea ei cohflictuală. Există și o frumu
sețe decorativă, a suprafeței seductive, căreia 
maestrul Ghiață nu i-a făcut concesii niciodată. 
Este secretul artei sale, secretul tuturor artiș
tilor mati, tare țihe de etică. Credința stator
nică în valoarea socială a artei este cheia aces
tei atitudini și totodată lecția pe care arta llii 
Dumitru Ghiață o dă celor care o știu primi. ■

Nu cît a învățat el de la țărani hotărăște va
loarea artei sale, nici cît a învățat din natură 
— deși nu are alți maeștri — ci cît de mult li 
s-a identificat subsțțmindu-li-se pasional, cît și 
cum a simțit viața țăranilor în mijlocul naturii.

Chiar în singurătatea unei păduri, țăranii lui 
Ghiață sînt cite doi — desigur un amănunt — 
însă caracteristic pentru o viziune artistică a 
solidarității sociale. Sentimentul tonic, bună
starea lăuntrică cu care pleci din expoziție, vin 
din echilibrul și certitudinea CU care artistul 
evocă Uh adevăr de care nimeni hu e străin 
nimeni înaintea lui Dumitru Ghiață hu l-a 
primat atît de convingător.

Spațiul picturii lui Dumitru Ghiață este 
zontal, pămîntesc, social. Oamenii săi nu 
nici mistici, nici visători, i 
simpli oameni, ființe care 
sociale firești.

Peisajele ca și obiectele 
toate zilele, toate la un loc 
treg cu ceva din gravitatea 
hal în care ne regăsim.

Sentimentul acesta e mai 
emoție estetică, vine mai din adînc deși ți se dă 
simplu, ca fiind al tău, dar amplificat.

nici eroi nu sînt, 
trăiesc urmînd legi

CASA DE CULTURĂ

A SINDICATELOR

DIN MIA MARE
BAIA MARE (coresponden

tul „Scînteii"). — Orașul de la 
poalele Dealului Florilor seva 
îmbogăți cu un nou obiectiv 
social-cultural: casa de cultură 
a sindicatelor a cărei construc
ție a început in aceste zile pe 
malul drept al Săsarului. Li
nia sa arhitectonică îmbină sti
lul modern, îndrăzneț, cu spe
cificul local maramureșean. 
Proiectul lucrării prevede con
struirea unei clădiri cu patru 
nivele care va cuprinde o sală 
de spectacole cu 800 de locuri 
și o alta de conferințe cu 200 
locuri, săli destinate activități
lor de club, bibliotecă, sală de 
lectură, spații pentru expoziții 
etc.

in locuire 
de spectacol 
la Teatrul
„ Lucia Sturdza 
Bulandra“

Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" anunță că, din cauza 
unui accident suferit de acto
rul Aurel Cioranu, spectacolul 
cu piesa „D-ale carnavalului" 
de azi. 16 mai, ora 20, se în
locuiește cu „Procesul Horia". 
Tichetele cu seria 333 rămin 
valabile la acest spectacol.

-------------- .—.—

Numencește, echipa teatrului bo- 
toșănean, cu cei 20—25 de actori 
ai săi, nu depășește cu mult pe 
cele ce colindau Bucovina acum 
un veac și mai bine ; îi revine as
tăzi acestei echipe nobila misiune 
de a lega peste timp firul unor 
vechi și statornice tradiții de viață 
teatrală în această parte a țării, 
a căror evocare nu poate fi con
cepută fără amintirea unor nume 
de prestigiu ca cele ale lui C. Ca
ragiale, M. Pascaly, M. Millo, Fan
ny Tardini, de trupa acesteia din 
urmă fiind legat începutul pere
grinărilor teatrale ale lui Mihai 
Eminescu.

Un scurt popas la Botoșani ne-a 
prilejuit vizionarea unui triptic de 
spectacole din repertoriul actualei 
stagiuni : „A 12-a noapte" de
Shakespeare, „Viforul" de Dela
vrancea, „Parabole" de D. Solo
mon, spectacole de natură să in
dice nivelul satisfăcător atins de 
grosul formației și, ceea ce mi se 
pare cu deosebire demn de subli
niat, procesul de reîntinerire a tru
pei, atestat de căutări regizorale și 
scenografice, de concepția unor 
interpretări actoricești, de organi
zarea unui „atelier" de creație pe 
care membrii colectivului nu l-au 
intitulat „studio experimental", nu- 
mindu-1 cu modestie „sala mică".

„Viforul", spectacol pe al cărui 
afiș am citit numele cîtorva invi
tați, mai exact spus, invitate —• 
regizoarea Sorana Coroamă, sce
nografa Hristofenia Cazacu și ac
trița de la Teatrul Național din 
București, Elisabeta Preda — ne-a 
sugerat aducerea în discuție a 
problemei schimbului de forțe ar
tistice. în cazul de față am con
vingerea că apelul la această 
practică, obișnuită dar nu totdea
una judicios adoptată în viața 
teatrelor noastre, s-a soldat cu 
foloase.

Sorana Coroamă, secondată de 
Eugen Aron (regizor al teatrului), 
a construit un spectacol clar, în 
care și-a propus să lumineze, din 
punctul de vedere al spectatorului 
contemporan, raportul de forțe din

Este ceea ce conferă artei lui Dumitru Ghiață 
ambianța specifică, ceea ce îl apropie de marii 
noștri pictori pe care îi continuă cu mîndrie, 
adăugind încă o dimensiune și o fațetă nouă 
picturii românești.

_ O dată cu debutul în artă al generațiilor mai 
tinere, problema stilului specific evoluează cu 
pași mari, urmîndu-și drumul firesc în sensul 
că, adîncind viața poporului nostru, descoperă 
nu numai istoria lui ci totodată și forme sti
listice constituite, pășind astfel (e drept cu 
oarecare întîrziere) pe urmele scriitorilor, care 
începînd cu Alecsandri, Creangă și mai ales 
Eminescu, au analizat estetica folclorului lite
rar, aceste izvoare nesecate de prospețimi inge
nioase și au extras esențe substanțiale îmbogă- 
țindu-și propria viziune, în fapt revoluționînd 
mișcarea literară, dîndu-i respirație și accesibi
litate populară, în arta plastică acest fenomen 
începe cu Brâncuși, întîiul care se apropie de 
modalități și forme de expresie populare pe care 
le interpretează îndrăzneț, deschizînd perspec
tive frumuseții sublime, și se afirmă în timpui 
nostru prin opera lui Țuculescu, surprinzătoare 
și nespus de bogată în sugestii expresive.

înaintași ca Brâncuși, Dumitru Ghiață au 
meritul care îndeobște se dă deschizătorilor de 
drumuri, clasicilor unei culturi.

Dumitru Ghiață se apropie de 80 de ani. E fru
mos să ai o viață lungă, stînd lîngă șevalet, cu 
privirile îndreptate spre frumusețe, o frumu
sețe directă cu care stai 
truns de ea. Să pătrunzi 
a vieții, stabilind relații 
ractere, desăvîrșînd ceea 
înțelesuri umane peisajului sălbatic și lucruri
lor, apropiind asprimile vieții de condițiile gra
țioase ale artei.

Dar cuvintele sînt neputincioase în evocarea 
duratei și statorniciei acestui efort, pe drumul 
sinuos și cald al descoperirilor și al cuceririlor 
urmate pas cu pas spre culmea gloriei, pe Care 
Dumitru Ghiață o întâmpină cu zîmbetul firesc 
al celui care, gustînd de atîtea ori bucuria 
trăirii caste a adevărului, se simte între 
ratori ca la el acasă.

Dragostea și recunoștința, elogiul și 
de care se bucură Dumitru Ghiață în 
noastre au venit treptat și s-au impus, o dată 
cu iibînzile artistului pe drumul frumuseții și 
al unei personalități în al cărei timbru și ecou 
interior vibrează prelung dragostea pentru viață 
și pentru oameni.

0 Teatrul de Opera și Balet : 
DON CARLOS — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : CAS- 
TILIANA — 19,30.
a Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICA — 17; 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra " (sala ' din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : „PROCESUL 
HORIA" — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : CANDIDA
— 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : DINCOLO DE ZARE
— 19,30, (sala Studio) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
© Teatrul „Barbu Delavran
cea" : DE LA BUCUREȘTI LA 
VALE — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — 17.
® Teatrul satiric-mUzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30. (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
O Circul de stat : VARIATIUNI 
DE CIRC — 19,30.

• SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.e DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : REPUBLICA (com
pletare 1877) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.e ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 1955 — 
orele 19,30), LUCEAFĂRUL — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele comple
tarea Mama lui Adrian), STA
DIONUL DINAMO — 20, GRĂ
DINA DOINA — 20,30, GRĂ
DINA FESTIVAL — 19,45 ; 22, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
9 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : FESTIVAL (com
pletare Fabrica de împachetat 
fum) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCEGI (completare
în tainițele muzeului) — 9,30 ; 
12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină 
— 20, MODERN (completare Pe
trol) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21.

© REÎNTOARCEREA PE
MÎNT : CENTRAL (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,45.
« A DISPĂRUT UN FRAGO
NARD : CAPITOL (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 
9 ; 11,45 ; 14,45 '; 17,45 ; 20,45,
MELODIA (completare Legende, 
ciocîrliei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 
18,30 ; 21, FLAMURA (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniver
sare a U.T.C.) — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16; 18,15 ; 20,30.0 CEI 7 MAGNIFICI — 9,45 ; 
12; 14,15 ; KRAKATIT — 16,30 ; 
18,45 ; 21 : CINEMATECA.
© DILIGENTA : UNION (com
pletare Orizont științific nr. 
3/1967) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
tt PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
0 ÎNVIEREA (ambele serii) : 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.0 UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE : LUMINA — 
9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;

piesa lui Delavrancea, indicînd fie
cărui personaj orbita pe care să 
graviteze. Relevabile sînt rezultate
le obținute în lucrul cu majoritatea 
actorilor și faptul că nu a fost 
uitată nici acea parte a dis
tribuției, care deobicei solicită 
mai puțin atenția directorilor 
de scenă: mă gîndesc la grupul 
boierilor. Decorul Hristofeniei Ca- 
zacu (nu și costumele, al că
ror specific incert ne-a trimis cu 
gîndul la un ev mediu nemoldove
nesc) nu a avut ambiția să repro
ducă palate, săli de tron, codri și 
munți, ci doar să le sugereze, și a 
reușit acest lucru cu gust și fante
zie. Actrița Elisabeta Preda, invi
tată să dea viață rolului Oanei, a 
adus la lumină noblețea umană a 
personajului, căldura și puterea 
sa de dăruire, marea pace lăun
trică ce o domină în ciuda șocului 
psihic și nervos produs de pier
derea lui Cătălin ; interpretarea 
ne-a amintit școala maeștrilor Na
ționalului bucureștean, în contact 
cu arta cărora s-a format actrița.

încercîndu-și forțele într-o piesă 
clasică — „A 12-a noapte" de 
Shakespeare — regizorul debutant 
Gheorghe Miletineanu a crezut că 
poate răsturna conceptele de pînă 
acum în montarea acestei comedii 
totuși, imaginînd-o și tratînd-o sce
nic ca pe un poem al nostalgiei 
apăsătoare, ca pe o piesă „întu
necată de un nor de tristețe", după 
cum mărturisește în caietul-pro- 
gram al spectacolului. Din cauză 
aceasta am asistat la raporturi

' 17,15 — Pentru noi, femeile ; 
18,00 — Pentru cei mici ■: — A 
fost odată... „Zarea albastră" de 
Călin Gruia —. Film : „Pirații , 
rîului" — 18,25 — ..Pentru tine
retul școlar : 1001 de întrebări : 

Pietrele vorbesc ; 18,50 — Publicitate ; 19,00 Telejurnalul de seară ; 
Agenda economică ; 19,27 — Buletinul meteorologic ; 19,30 — Aventu
rile lui Robin Hood ; 20,00 — în direct... Industria locală și cerințele cum
părătorilor ; 20,30 — Seară de teatru : „Ultima oră" de Mihail Sebas
tian — Interpretează studenți ai Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" — în pauze : Poștă ^televiziunii —- O ilus
trată pe adresa dv. : Rîșnov — film, producție a Studioului de Tele
viziune București ; 23,15 — Telejurnalul de noapte

de spectacole
în vederea asigurării biletelor de 

spectacole pentru cei care lucrea
ză în două schimburi, pe lîngă a- 
bonamentul la un ciclu de cinci 
spectacole, Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" introduce experimental 
și sistemul de comandă telefonică 
pentru reținere de bilete.

prin telefon
Biletele comandate dimineața în

tre orele 10—13 trebuie ridicate în 
aceeași zi după-ămiază, între 
17—20, iar cele comandate 
amiază între 
cate a doua 
orele 10—13.

Comenzile 
pentru sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu hr. 1 (Podul Izvor) zilnic în
tre orele 10—12 și 17—20 lă teleleu 
14 6060; pentru sala Studio, zilnic 
între orele 10—13 la agenția din 
Calea Victoriei 68—70 (vis a vis de 
magazinul „Muzica") la telefon 
16 79 77, între orele 17—20 în str. 
Ăl. Sahia nr. 76 A (Grădina Icoa
nei), la telefon 12 44 16.

Lunea, între orele 10—14, este zi 
numai pentru abonamente în bd. 
Schitu Măgureanu nr. .1, la telefon 
14 60 60.

Poiana Cîmpina (peisaj)

Solistul ăîvețiăii Harry Daty- 
îîer Va interpreta ăstă-șeară, în 
compania orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat ,,'George E- 
riOsdu", dirijata de Mifce.i Gris- 
lescu, Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 3 în do minor, op. 
37 de Beethoven ; Concertino 
pentru pian și orchestră de 
Honegger și Concertul peritru 
pian și orchestră nr. 2 in fa mi
nor op. 21 de Chopin. Concer
tul are loc la ora 20 la Ateneul 
Republicii Socialiste România.

a- 
se- 
lo- 
î?i

ilogice între personaje, la greșeli 
de distribuție, lă interpretări fade, 
lipsite de nerv, chiar atunci 
cind este vorba de roluri puternic 
reliefate, cum sînt Bufonul, Mal- 
volio, Viola și altele. Cele cîteva 
intenții „moderne" ale decorului 
(scenografia — Constantin Russu), 
conceput cu umor și în stil paro
dic, nu-și află corespondențe nici 
în jocul inexpresiv al multora din
tre actori, nici în viziunea „gravă" 
a regizorului, astfel îneît spectaco
lul apare ca un hibrid.

Din fericire, același regizor, 
tunci cînd își controlează mai 
ver imaginația și caută soluții 
gice, adecvate textului pe care
propune să-l transpună scenic, 
reușește să facă dovada unor ca
lități certe. Este cazul spectacolu
lui „Parabole", care reunește în- 
tr-o juxtapunere necomandată de 
vreo ordine obligatorie, mai multe 
schițe dramatizate de D. Solomon, 
însăși alegerea unui asemenea text 
pentru inaugurarea „sălii mici" 
(despre care vorbeam mai înainte), 
text de o factură mai puțin obiș
nuită, ce dezbate probleme de e- 
tică, de comportament, de educa
ție. fie la modul metaforic, fie prin 
introducerea unor simboluri, con
firmă capacitatea regizorului de a 
sesiza scopul experimental al ini
țiativei șl de a-1 materializa cu 
mijloacele cele mai potrivite.

„Sala mică" a fost gîndită ca te
ren al unei duble experiențe : pen
tru actori și pentru public. Actorii

să fie supuși unor exerciții foarte 
utile progresului lor profesional — 
de pildă, să joace în plină lumină 
fără machiaj și în costum de stradă 
la doi metri de primul rînd de 
scaune, să treacă rapid de la o 
ipostază dramatică la alta, să se 
întrețină cu publicul în mod direct, 
ca într-o causerie. Publicul să-și 
verifice receptivitatea la un gen 
de teatru în care convenția este 
uneori absentă, să urmărească ac
torul ca și cînd acesta și-ar e- 
labora atunci rolul, să asiste la 
montarea și demontarea decoruri
lor, într-un cuvînt să se deprindă 
cu modalități teatrale ce-i sînt pu
țin sau deloc familiare.

într-o atare încercare, Gh. Mile- 
tineanu, stimulat și de decorul ex
presiv al lui George Doroșenco, a 
dovedit siguranță în ideile regizo
rale, dînd indicații de cele mai 
multe ori limpezi, care au permis 
actorilor să comunice inteligibil 
intențiile satirice ale „parabolelor*.

Spre deosebire de alte trupe 
care, deși mai numeroase, sînt de
ficitare la capitolul echilibrul vîr- 
stelor, trupa de la Botoșani se pre
zintă, din acest punct de vedere, 
armonios alcătuită Caracteristice 
acestui colectiv devin omogenita
tea, aspirația spre un nivel artistic 
cît mai elevat, explorarea unor do
menii noi, toate acestea fiind, în 
ultimă instanță, expresia unei reîn
tineriri a trupei.

Chezășia unor succese viitoare 
este, cred, colaborarea în conti
nuare cu talente din alte teatre,

precum și utilizarea cu încredere 
a unor actori din trupă caie-și ma
nifestă de pe acum sau își anunță 
personalitatea, Stelian Preda, de 
pildă, (care a interpretat și rolul 
lui Antonio din „A 12-a noapte") 
a surprins în structura lui Ștefăniță 
nu numai zbuciumul și firea pripită, 
capricioasă a personajului, dar și 
lipsa de grandoare a acestuia, de 
aceea a procedat 
fără vreo aură de 
un pămîntean de 
nesănătatea minții 
său. Un profil actoricesc interesant 
ne-a oferit Ștefan Moisescu, care a 
realizat o marcată trecere de la 
rolul lui Arbore, croit lapidar, cu 
forță lăuntrică și demnitate bărbă
tească, fără gîrboveala devenită 
„clasică", la Lunganul din schița- 
parabolă „Liftul", unde a vădit 
umor și disponibilități de come
dian. George Gheorghiu-Taica (Să- 
cuianu și sir Toby Belch), Aurel 
Ionescu (Cărăbăț și Orsino), Ana 
Vlădescu-Aron (doamna Tana și 
Olivia) și-au compus rolurile în- 
tr-un mod care lasă să se între
vadă varietatea posibilităților și 
stăpînirea mijloacelor de expri
mare scenică. Mai sînt de men
ționat actorii Florin Predună, Sică 
Stănescu, Anca Andreescu, Despina 
Prisăcaru, Mircea Crețu, Ion Ligi 
și alții, pentru contribuții meritorii 
la realizarea spectacolelor.

In organizarea activității sale 
viitoare este bine ca teatrul, fără 
a pierde din vedere varietatea te
matică a pieselor, să cultive un 
repertoriu pe măsura posibilități
lor echipei, rezervînd un loc în
semnat lucrărilor dramatice care 
dezbat probleme ale vieții noastre 
contemporane. Intrucît în momen
tul de față trupa este bine înca
drată cu tineret, ceea ce se im
pune este întărirea ei cu elemente 
valoroase din generația medie și 
vîrstnică (invitînd și actori din Ca
pitală, după buna experiență fă
cută), de a căror maturitate artis
tică au nevoie începătorii.

logic jucîndu-1 
măreție, ca pe 
rînd, agitat de 
și a sufletului

Mihai FLOREA

18,15 ;
20.45, DACIA (completare Adam 
și Eva) — 8,30 — 16,45 în conti
nuare ; 19 ; 21.O PARISUL VESEL — PE 
DRUMUL THALIEI : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
VICTORIA (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16, ARTA (completare In 
tainițele muzeului) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la
gradină — 19,45.
o SĂRMANII FLĂCĂI — cine
mascop : VICTORIA (comple- 

,tare Orizont științific nr. 3/1967)
— ■ 48,30-; 20,45:
e jandarmul la -new 
YORK —- cinemascop : AURO
RA (completare Orizont științi
fic nr. 3/1967) — 9,30; 12,15;
15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină — 
20 FLOREASCÂ (completare 
1 Mai 1967) - 9 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 j. 20,45.
O ÎNDRAGOSTIȚII DIN MA- 
RQNA : TOMIS. (completare 
Mama lui Adrian) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; .16 ; 1'8,15 ; 20,3Q.
0. COPÎII LUI DON QUIJOTE : 
GlULEȘTl (completare Fabrica 
de împachetat fum) — 15,30 ; 
18 ; 20.30.
O OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY.VALANCE: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE;. - 
10 : 15,30 ; 18 ; 20.30.
® SUCCES, CHARLIE ! — ci
nemascop : EXCELSIOR — 9,30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30 (la ambele comple
tarea Mama Iui Adrian), FERO
VIAR (completare. 1 Mai 1967)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45. .
® DACII — cinemascop : MUN
CA —. 9,30 ; 11.45 ; 17 ; 19,30,
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,15 (la ambele comple
tarea Orizont științific nr. 3/ 
1967).
o ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ- 
TOARE : FLACĂRĂ - 9,30; 12. 
® LENIN ÎN POLONIA : FLA
CĂRA (completare Istoria unui 
mam:scris) — 17,15 ; fă, 15.
<9 ROBII : LTRA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.Ț.CJ.) — 11, la 'grădină — 20. 
POPULAR (completare Petrol)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, RA
HOVA (completare Istoria unui 
manuscris) — 15,30 ; . 18 ; 20,30.
9 LEAC CONTRA DRAGOS
TEI ; LIRA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 16 ; 18',15.
o JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 10 ; la grădină — 20,30.
5> DIMINEAȚA, devreme — 
cinemascop : BUZEȘTI (com
pletări: Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România) — 16 : 18.30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop : COTROCENI — 
14 ; 16,15.
0 TREIZECI ȘI TREI - cine
mascop : COTROCENI (comple
tare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bul
garia în Republica Socialistă 
România) — 18,30 ; 20,45.
« ZORBA GRECUL:PROGRE
SUL — 10,30 ; 15,30.
© FIDELITATE : PROGRESUL 
(completare 
GRĂDINA 
PARC1' — 
e COLIBA
— cinemascop • GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20.
® TUNELUL — cinemascop : 
UNIREA (completare Scrisoare 
din Germania) — 15.30 ; 18 ; la 
grădină — 20.
O ANGELICA, 
„ÎNGERILOR" și 
ANGELICA — 
GRIVIȚA - 10 ;
GRADINA CAPITOL - 19.45.
® RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
VITAN (completare De ziua ma
mei) — 15.30 ; 18.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : MIORIȚA (com
pletare în tainițele muzeului) —
9 ; 11,15 : 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21.
© MONDO CANE — ambele 
serii • VOLGA 9.30 ; 13 ; 16,30: 
20.
O THERESE DESQUEYROUX : 
DRUMUL SĂRII - 15,30 ; 17,45; 
20.
e RIO CONCHOS -
scop ; COLENTINA

Duska) — 18 ; 20, 
„PROGRESUL- 

20.
UNCHIULUI TOM

MARCHIZA 
MINUNATA 
cinemascop : 

15,30 ; 19.30,

cinema- 
15.30 ;

: FE- 
Pe ur-
18 ; 20.

17.45.
s SCARA CURAJULUI
RENTARI (completare
melc lui 1907) — 15.30 :
© VIZITA — cinemascop: CRTN- 
GAȘI - 15,30 : 18 ; 20,15.
G NUME STRĂIN : PACEA 
(completare De la atom la cris
tal) 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 BUCĂTĂREASA : VIITORUL 
(completare Pallady) — 15,30 ; 
17,30 ‘ 19,30.
0 LUMEA MINUNATA A FRA
ȚILOR GRIMM — cinemascop : 
COSMOS — 10,30 ) 16 ; 18,15;
20,30.
0 CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : GRĂDTNA TOMIS —
19.45.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN ! GRĂDINA VITAN - 20. 
o BĂTĂLIE PENTRU ȘAN- 
HAI : GRĂDINA COLENTINA

20.

■
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Cronica zilei
în cursul vizitei în țara noastră, 

prof. univ. Juan Gomez Millas, mi
nistrul educației și culturii din 
Chile, a făcut o călătorie în regiu
nile RÎojeștj și g^așov. Cu acest 
prilej, oaspetele chilian s-a oprit la 
Muzeul Pgleș, Biserica Neagră și 
Poiana Brașov.

Luni dimineața, ministrul chilian 
a avut o întrevedere cu. acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, la care au asistat Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămân
tului, funcționari superiori din mi
nister, precum și însărcinatul cu a- 
faceri ad-inlerim al Republicii 
Chile în țara noastră, Jaime Coutts. 
Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme legate de organizarea învă- 
țămîntului din cele două țări,

In aceeași zi, ministrul educației 
și culturii din Chile a vizitat Uni
versitatea din București, complexul 
social al studenților din cartierul 
Grozăvești șj Muzeul Sațului.

în cinstea sa, acad. Gheorgiie Mi- 
hoc, rectorul Universității bucureș- 
tene, a oferit un dejun în saloanele 
restaurantului „Athepee Palace11, 
iar acad- Ștefan Bălan, un dineu la 
Casa Universitarilor.

Creșterea viermilor de mătase este o îndeletnicire cu vechi 
tradiții în țqra noaștră, fiind cunoscută încă din secolul 
XV. Bunicele și străbunicele noastre prețuiau, în mod deo
sebit, firul subțire și lucitor de borangic din care-și țeseau 
maramele străvezii, podoabă a zilelor de sărbătoare. De-a 
lungul timpului, datorită cererii mereu crescînde, producția 
țesăturilor de mătase a capătat proporții industriale. In 
legătură cu stadiul agtual și perspectivele de dezvoltare 
a acestei ramuri a industriei textile, am adresat cîteva în
trebări tovarășului Nicolae Oancea, director general al Di
recției contractări și achiziții din Ministerul Industriei Ușoare,

— întreprinderile noastre au pre
luat vechiul meșteșug de depanare 
r țesere a mătăsii, adaptîndu-1 la 
c-erințele actuale, cu mult sporite. 
Vechea filatură de mătase din Lu
goj a fost reutilată, procesul de 
producție a fost organizat pe baze 
științifice. Aceasta a dus la sporirea 
simțitoare a producției de fire. 
Și țesătoriile au fost dotate cu utila
jele corespunzătoare obținerii unor 
produse fjnite,.de .bună' calitate. Mul
te din produsele acestor întreprinderi 
se bucură de aprecierea cumpără
torilor : țesăturile din mătase impri
mată fabricate la „Mătasea populară", 
cravatele, băsmăluțele și fularele pur- 
tînd marca fabricii „Select" și altele. 
Totuși, producția de mătase are încă 
resurse mari, insuficient folosite. 
Dispunem de condiții geografice 
prielnice și de posibilități materiale 
pentru dublarea chiar a producției 
de țesături din mătase-

— Ce măsuri se preconizează 
pentru dezvoltarea corespunză
toare a acestui sector ?

— Atenția se îndreaptă, în pre
zent,. spre asigurarea baze; de. 
materii prime — gogoșije de mă
tase — fără de care nu este po
sibilă creșterea producției de țesă
turi. în acest scop este necesară 
înființarea de plantații de dud și 
protejarea celor existențe, asigura
rea seminței de viermi de mătase 
din rase și hibrizi de mare produc
tivitate și crearea unor condiții sti
mulative pentru crescătorii care con
tractează gogoși de mătase cu uni
tățile D.C.A. Prin aplicarea unei re
cente hotărîri a Consiliului de Mi
niștri se creează condiții noi, îmbună
tățite,- care favorizează dezvoltarea 
creșterii viermilor de mătase, Pre
țul de achiziție, în funcție de 
valoarea industrială a gogoșilor 
de mătase, a fost fixat în telul 
următor : 1 kg. de gogoși de mătase 
din rasele galbene, de calitatea I, 
se plătește cu 40 lei, 1 kg gogoși 
de mătase din rase și hibrizi cu go
goși albe, tot de calitatea I — 49 
lei. Statul asigură, totodată, și alte 
importante înlesniri producătorilor 
contractanți ; se acordă, în mod gra
tuit, sămînță de viermi de mătase,

CERCUL INTIM
(Urmare din pag. I)

atît de apăsat pe caracterul sfrlct per
sonal al vieții sale particulare comite 
o dublă eroare. In primul rind, viața 
sa personală n-ar fi atras în mod deo
sebit atenfia colectivităfii attta vreme 
cît ea nu ar fi reprezentat la un mo
ment dat un paravan în spatele căruia 
se puneau la cale delicte. In al doilea 
rînd : indivizii strînși în jurul lui F. F., 
aducînd șau tolerînd necinstea și viciul 
au transformat „cercul intim" al acestuia 
într-un loc infecjios care trebuie deci sa
lubrizat în interesul sănătății generale. 
Societatea i-a suspendat increderea acor
dată. O dată cu acțiunea de salvare 
a celui în cauză, colectivitatea se apără 
pe ea însăși.

în „cercul intim" se vorbește vrute 
și nevrute, amicii își dau cu părerea 
despre una și despre alta, se „pune 
țara la cale", cum se spune. De cele 
mai multe ori aceste discuții, serioase 
sau amuzante, umplu într-un mod util, 
instructiv timpul nostru liber, Apoi, în 
divagațiile ușoare și plăcute de la 
problemele care te solicită în timpul 
orelor de muncă recunoști un minunat 
și tonic deconectant spiritual. Nu e vor
ba, firește, doar de niște clipe de a- 
muzament la domiciliu. Sînt și lucruri 
pe care le discuji cu ai tăi în toată 
gravitatea lor. Căci și în schimbul in

Luni a plecat spre Hamburg o 
delegație condusă de Cornel Hidoș, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Problemele Organizării 
Muncii și Producției și ale Salari
zării, pentru a participa la lucrările 
celui de-al VI-lea Congres european 
de ștudiu al muncii, ce va avea loc 
în perioada 15—19 mai-

★
IAȘI. — în cadrul Zilelor filmu

lui cehoslovac, care se desfășoară 
în localitate între 15 și 17 mai, la 
cinematograful „Victoria'1 a avut 
loc luni seara un spectacol de gală 
cu filmul „Doamna de pe șine11.

La spectacol au asistat membri 
ai delegației de cineaști cehoslovaci 
aflată în țara noastră și reprezen- 
tanti ai ambasadei Cehoslovaciei la 
București,

★
„Deutsches Theater" din R. D. 

Germană a sosit luni seara în Ca
pitală.

în țara noastră „Deutsches Thea
ter" va prezenta celebra dramă a 
lui Lessing „Nathan înțeleptul" și 
piesa dramaturgului sovietic Ev- 
ghenj Șvarț, intitulată „Dragonul"- 

(Agerpres)

hîrtie de așternut și perforată, desin- 
fectanți pentru camerele de creștere, 
precum și dreptul de a culege frunza 
din plantațiile proprietatea statului, 
pe baza unor legitimații emise de 
unitățile contractante. Crescătorii 
de viermi de mătase pot cum
păra cîte 250 gr, fire de bum
bac pentru fiecare kilogram de go
goși de mătase, calitatea I, vîndut 
statului prin centrele de colectare 
D.C.A. De asemenea, este în curs 
de elaborare un plan de măsuri care 
să ducă la asigurarea, într-un ter
men scurt, a bazei materiale nece
sare sporirii producției de gogoși de 
mătase. Prin punerea în aplicare a 
acestui plan se vor crea condiții pen
tru producerea materialului săditor 
destinat plantațiilor intensive de dud, 
în cantități suficiente și din soiuri de 
mare productivitate. Pentru procu
rarea materialului săditor, coopera
tivele agricole vor primi credite pe 
termen lung. Se va reorganiza 
Stațiunea centrală de apicultura 
și sericicultură în vederea pro
ducerii de sămînță hibridă și polihi- 
bridă de viermi de mătase cu gogoși 
albe care să contribuie Ia obținerea 
de producții mai mari,

Aceste măsuri vor stimula coope
rativele agricole, pe membrii coope
ratori ' și crescătorii individuali să 
încheie contracte pentru cantități mai 
mari de gogoși de mătase, așigurîn- 
du-se astfel materia primă necesară 
îmbogățirii gamei de țesături,

— In încheiere, o ultimă în
trebare ; va rezista mătasea con
curentei, din ce în ce mai se
rioase, a fibrelor artificiale și sin
tetice ?

-— Fără îndoială că acești concu- 
renți nu sînt neglijabili. Dar firul 
de mătase naturală, prin finețea, re
zistența, elasticitatea și higroscopi- 
citațea șa, continuă să dețină un loc 
de frunte în clasamentul fibrelor tex
tile. Pe lingă țesăturile atît de cău
tate de cumpărătoare, mătasea natu
rală se folosește la o serie de țesă
turi tehnice —- site pentru mori, ață 
cizmărească, izolații de precizie la 
instalații electrice eta,

Rodica ȘERBAN După încheierea probei de în- 
demînare, concurenții au părăsit

tim de păreri se comunică cumva un 
crimpei din opinia generală fajă de 
ceva. Lucrurile se schimbă cînd pro
blemele care trebuie hotărîle într-un 
anumit loc și într-un anumit cadru se 
stabilesc de cei de acasă. Răspunzi, 
să spunem, de alcătuirea unei echipe 
pentru o întrecere sportivă și în vir
tutea acestei răspunderi stabilești ca
drul necesar, măsurile organizatorice, 
îți selecționezi oamenii, Mulțumii de 
treaba făcută, aștepți ultima verificare, 
Acasă, bineînjeles, vine vorba despre 
lucrul dumitale. Sînt de față și nelip- 
siții prieteni ai familiei, „Ei, cum mer
ge treaba ? La ce formulă fe-ai gîn- 
dit „Aha I Să vedem și noi..." A-
cesia ar fi începutul nevinovat al ma
relui păcat, Căci după „să vedem și 
noi cum stau lucrurile" se trag conclu
ziile ; „Uite, dragă, gluma e glumă, 
dar să n-o văd pe aia (pe ăla) în e- 
chipă. Doar nu vrei să-ți iasă vorbe. 
Și în general ar trebui să renunți la 
formația asta care te îneîntă atîta pe 
tine, și nu înțeleg de ce..." lată cum, 
cicăleala intimilor se poate întîmpla 
să-ți zdruncine hotărîrea și, cedînd pre
siunilor, să te lansezi într-o acțiune ar
bitrară și dăunătoare în esență.

Presupunerile acestea ar putea doar 
eu greu să reziste la întrebarea : E 
oare tipică situația aceasta în care

S P O
România-Spania

„Cupa D a v i s“Ai n
Vineri, sîmbătă și duminică pe te

renul Progresul din Capitală va 
avea loc întîlnirea de tenis Româ
nia-Spania, contînd pentru turul II 
al „Cupei Davis". Meciul este aștep
tat cu interes deosebit, dată fiind va
loarea recunoscută a ambelor forma
ții, cît și faptul că jucătorii spanioli 
evoluează pentru prima oară în țara 
noastră. Dip rîndurile lor se deta
șează Manuel Santana, care după se
zonul internațional trecut a fost de
clarat al doilea jucător din lume, dar 
de un bun renume se bucură și Jose 
Arilla, Juan Gisbert, Manuel Oran- 
teș. în ediția din 1965 a „Cupei Dg- 
Viș", echipa Spanjei a ocupat locul II 
fiind învinsă în finală de cep a Aus
traliei,

La ora actuală, selecționata Româ
niei prezintă, de asemenea, jucători 
apreciațj pe plan international, în 
frunte cp ion Tiriac, multiplu cam
pion al tării șl protagonist al «nor 
puternice turnee internaționale dip 
ultimii ani. La începutul acestui an, 
în turneul fulger de Ia New York 
Tiriac l-a învins pe Saptana în două 
seturi (6—3, 6—2). La rîndul său, tînă- 
rul Ilie Năstase a progresat simțitor,

Meciuri 
international© 
amicale 
de fotbal

Două echipe din R. D. Germană, 
Dynamo Berlin și Dynamo Dresda, 
vor susține în țara noastră cîte trei 
meciuri amicale după cum urmea
ză: DYNAMO BERLIN; 18 mai, în 
nocturnă, pe Stadionul Republicii 
din Capitală (ora 19), cu selecțio
nata României care se pregătește 
pentru întîlnirea cu Elveția (24 mai) 
din cadrul Campionatului european; 
21 mai, la Brașov, cu Steagul roșu; 
24 mai, la Craiova, cu Universita
tea; DYNAMO DRESDA; 18 mai, 
la Suceava, cu Chimia; 21 mai, la ț 
lași, cu C.S.M.S.; 24 mai, la ploiești, 
cu Petrolul,

Selecționata Cubei, va întreprin
de, de asemenea, un turneu amical, '■ 
în cadrul căruia va susține patru, 
meciuri, in zilele de 25, 28, 31 mai 
și 4 iunie. La 25 și 31 mai fotba
liștii oaspeți vor întâlni reprezen
tativa română de tineret și, res
pectiv, pe cea olimpică; celelalte 
echipe, precum și locurile de desfă
șurare urmează a fi stabilite.

„Raliul transbalcanlcss
Din localitatea balneară Nisipu

rile de Aur (Bulgaria) s-a dat star
tul duminică în prima ediție a Ra
liului transbaloanic, competiție or-
gqnizată de Auțpruohil-Pluburile 
din Bulgaria, Iugoslavia și Româ
nia. Participă 13 echipaje iugo
slave, 10 bulgare și 13 româpe. în 
aceeași zi, concurenții qy intrgț îp 
țara noastră pe la Negru Vodă, în- 
dreptîndu-se spre București, unde 
au spsit seara. Ieri dimineață, în 
Iqța Pavilionului Expoziției Econo
miei Naționqle s-a desfășurat pri
ma dintre cele trei probe de în- 
demînare ale raliului. La clasq 
1 000—1 400 cmc victoria a revenit 
echipajului român Soresau Gheor- 
ghe — Bîră Eugen (pe o mașină 
„Renault 10"), la clasa pînă Ia 
1 000 cmc echipajului iugoslav Pe- 
drag Popovici — Nadejda Po- 
povici (pe o mașină „Fiaț 750"), 
iar lq clasa pește 1 400 cmc echi
pajului iugoslav Gegrge Toinici și 
Dragan Vucikovici (pe o mașină 
Taunus 17 M.),

prietenii și familia să aibă atîta influ
ență asupra treburilor de serviciu ale 
cuiva îneît să-l împingă spre abuz, 
incorectitudine, necinste ? Nu, bineîn
țeles că nu. De cîte ori nu s-a vorbit 
despre adevăratele prietenii, despre 
înălțătoarele pilde de într-ajutorare 
familială. Nu, nu sînt tipice situațiile 
arătate dar se mai întîmpla. De aceea 
ne-am propus ca aici să discutăm mai 
mult despre ceea ce trebuie reparat.

Care va să zică, relațiile și influ
ențele inter familiale și interamicale te 
pot ajuta, după cum, uneori, ele te 
pot împinge spre cine știe ce faptă 
urîtă. Ce trebuie să faci atunci, să 
te ferești, să te izolezi de ai tăi ? Ar 
fi o stupiditate. Un singuratic, cu atît 
mai mult un mizantrop sînt departe de 
a fi agreați. Nu e vorba de firile 
mai timide sau melancolice sau triste 
și care rămînînd cu inima între oameni, 
preferă să stea mai retrași. Cu mizan
tropul e altceva ; el e ostil semenilor 
săi, este asocial. Omul, omul normal 
trăiește în relații normale cu alți oameni 
și cu atît mai mult cu rudele și prietenii. 
Lor le spui ce ai pe suflet, le ceri 
sau le dai sfatul, îi crezi și îi asculți. 
Vechi înțelepți au spus : „Un bun 
prieten este mai fidel decît oglinzile" 
și „Nu poți fi în același timp prieten 
și lingușitor". 

obținind în ultima vreme o serie de 
succese remarcabile. Ceilalți compo
nent ai echipei sînt Petre Mărmu- 
reapu și Gunther Bosch.

Se apreciază că meciul România- 
Spania va genera o dispută echili
brată, deschisă oricărui rezultat, țn 
ambele tabere s-au făcut pregătiri 
foarte atente. Jucătorii români, de 
pildă, au participat în ultimele zile 
la două puternice concursuri : Tiriac 
și Năstase la campionatele interna
ționale ale Italiei Mărmureanu și 
Bosch )a turneul din Berlinul oc
cidental; aici a fost prezent și spanio
lul Santana, care ieri, în finala pro
bei de șjmpiu, l-a întilnit pe austra
lianul Roy Emerson, Jocul s-a întl’P- 
r«pt din pauza ploii la scorul de 
fi—-4, 7—9, 6—4, 3—2 în favoarea lui 
Emerson, Santana a renunțat să con
tinue partida pentru a ajunge din 
țimp la București, unde colegii săi 
au venit de sîmbătă, Manuel San
tana a sosit aseară în Capitală, As
tăzi șînt așteptați și jucătorii români 
care au luat parte la campionatele 
internaționale ale Italiei, Duminică 
seara, partida de dublu Țiriac, NăS- 
tase => i’ietrangelii (italia), Mulligan 
(Australia) s-a întrerupt din cauza 
întunericului la scorul de 5—? în fa
voarea sportivilor români, Ieri, semi
finala de simplu Tiriac — Mulligan 
s-a întrerupt, de asemenea, la scorul 
de 5—2 pentru Mulligan, din cauza 
unei ploi care a făcut imposibilă des
fășurarea tuturor partidelor.

în Sala Floreasca

DISPUTE
ATRACTIVE 
DE VOLEI

După spectaculoasele întâlniri 
Dinamo—Rapid din recenta finală a 
„Cupei campionilor europeni", a- 
maforii de volei vor putea urmări 
o noua dispută atractivă, progra
mată pe parcursul a cinci zile în 
Sala Floreasca din Capitală : 
turneul final al campionatului mas
culin, In urma căruia va fi cunos
cută campioana fării in acest an. 
Participă formațiile Steaua, Politeh- 
nica Gajajh Dinamo București, Ra
pid, Viitorul Bacău și tractorul Bra
șov, clasate fn-sceastă -ordine la 
sfîrșitul ■ returului. Etapa inaugurală, 
programată astăzi, cuprinde urmă
toarele partide : Viitorul—Dinamo, 
Steaua—Tractorul, Politehnica—Ra
pid. In fiecare zi, primul meci în
cepe la ora 16,

Bucureștiul îndieplîjidu-se spre 
Brasov pe ruta Pitești — Rîșnov —- 
Predeal.

Cînd sfaturile celor din jur sînt 
strîmbe șl cînd n-ai puterea de a 
rezista îndemnurilor vicioase, se pro
duce inevitabilul decăderea, I N. 
din Creiova a început cu „un ou". 
Dus de treburi prin sate și cooperative 
agricole, nu uita niciodată de micile 
atenții pentru rude și prieteni — cîteva 
păsări, un purceluș de lapte, o blăniță 
de miel, Nimic pe gratis, Ar fi însem
nat de-a dreptul mituiala. Cu plată, 
dar la un preț „ca pentru oameni 
simpatici" cum i se spunea cîteodată. 
Cînd a fost analizată comportarea 
acestuia, s-a aflat că de freaba asta 
știau mai toți, dar, de asemenea, mai 
toți au declarat că nu le-ar fi putut 
trece prin cap că de la acele mărun
țișuri N. I, avea să ajungă la deturnări 
de fonduri, intervenționisme și acte 
imorale. Se pune întrebarea : sîntem 
în stare ca alunei cînd ne-ar îndemna 
careva, oricît de apropiat ar fi, spre 
o faptă necinstită, abuzivă, spre căpă
tuială, să-l luăm de guler și să-l 
zgîlfîim ca să-i intre mințile în cap? 
Căci orice „îndemn" spre o faptă sau 
alta devine implicit un test de încer
care a moralității și conștiinței.

Dacă, deținînd un post oarecare, să 
spunem în administrația de stat, s-ar 
putea ca sfătuit de vreun „amic" să-i 
freacă doar prin gînd cuiva posibili
tatea unei căpătuieli sau a evaziunii de 
la răspunderile profesionale și cetățe
nești ce le are și ar fi destul pentru 
ca acel cineva să nu aibă dreptul 
moral la funcția încredințată. Cîntarul 
faptelor nedemne nu trebuie să fie 
bascula ci talgerul medicinal, iar mă

Viața
internațională
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Congresul 
Frontului Patriei 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 15 (Agerpres). — în sala 
„Universiada11 din Sofia au început 
luni dimineața lucrările celui de-al 
6-lea Congres al Frontului Patriei 
din Republica Populară Bulgaria, 
în prezidiul congresului au luat loc 
Todor Jivkov, Gheorg'hi Traikov 
și alți conducători de partid și de 
stat bulgari. La lucrările congresu
lui participă peste 1 700 de delega
ți și reprezentanți ai unor orga
nizații democratice din 17 țări, Din 
țara noastră participă o delegație 
condusă de Nicolae Tăbîrcă, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Ploiești.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de Eneio gtaikov, președin
tele Consiliului național al Fron
tului Patriei, în după-amiaza ace
leiași zile au început discuțiile pe 
marginea raportului prezentat,

■ ■ ; i i ii ■■■........................................ . ..IU.?*

Vizita lai 
Antonin Novotny 
in Canada

OTTAWA 15 (Agerpres). — An
tonin Novotny, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, aflat 
în Canada, a fost vizitat de primul 
ministru al acestei țări, Lester Pear
son, cu care a avut o convorbire. 
Au fost abordate unele probleme 
internaționale, precum și probleme 
ale relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări. La convorbire a fost de 
față Vaclav David, ministrul afa
cerilor externe al R.S.C.

CUBA

Important obiectiv 
industrial 
în construcție

HAVANA 15 (Agerpres). — In 
I; zona industrială din vestul golfu

lui Matgnzas se află în construcție 
cea mai mare întreprindere pentru 
prelucrarea pieilor din Cuba, Pen
tru construirea acestui obiectiv in
dustrial, care urmează să fie dat 
în exploatare spre sfîrșitul anului, 
s-au alocat 7,5 milioane pesos. Lu- 
crînd eu întreaga sa capacitate, în 
trei schimburi, întreprinderea va 
putea rgaliza o producție anuală 
de aproximativ 2 500 000 mp de 
piele.

sura nu trebuie să fie analiza senti
mentală, ci intoleranța, Ambiția, do
rința insului de a trăi mereu mai bine, 
de a se afirma, constituie în general 
imbolduri pozitive. Ele nu te lasă să 
bați pasul pe loc, le împing înainte pe 
suișul anevoioasei spirale a vieții. Este 
vorba, firește, de ambiția de a învăța, 
de a șfi mai mult, de a fi stăpîn pe 
meserie, de a fi cel mai bun soț și pă
rinte, de a avea casa cea mai bine 
gospodărită, de a realiza lucruri care 
să-ți atragă răsplata, aprecieri și stima. 
Felul cum înțelegem aceste năzuințe 
depinde în exclusivitate de fiecare din
tre noi, de conștiința și răspunderea 
noastră civică. Pentru că în cercul in
tim indiferent cine și ce te în
deamnă să faci, dumneata ești sin
gurul judecător și răspunzător pen
tru faptele săvîrșite sau pe cale să 
le săvîrșești.

Este, desigur, menirea sociologilor 
să aprecieze însemnătatea acestor lu
cruri în complexitatea raporturilor so
ciale și să recomande pedagogilor pe
dagogia ce se impune. Măsurile educa
tive în această privință ar trebui să con
țină, alături de altele : a) referiri Ia 
șirul nesfârșitelor pilde de adevă
rate și brave prietenii dătătoare de 
noi puteri și virtuți b) sublinierea 
necesității de a subordona întot
deauna relațiile de prietenie, rube
denie și căsnicie principiilor etice 
generale, fundamentale c) insistarea 
pe necesitatea permanentizării sim
țului de răspundere al individului, 
ca parte a colectivității, chiar și în 
anturajul său cel mai intim.

Orientarea externă 
a stingii socialiste 
nordice
(Urmare din pag. I)

După război, în sinul partidelor 
social-democrate s-a produs o anu
mită radicalizare, clar numai pen
tru o perioadă scurtă. Promisiunile 
social-econpmice făcute de Partidul 
social-democrat din Norvegia în 
1945 s-au metamorfozat imediat 
după acceptarea plapului Marshall 
.și aderarea țg n,A-T.-O. în timpul 
războiului rece, șppjaj-demp.qrgții 
s-au „americanizat11 din ce în ce mai 
mult, părăsind un numai’ tot mai 
mare de principii și soluții șppjgj- 
economice și incluzînd în politica 
lor militarizarea, După 20 de ani de 
regjm șociai-demperat, muiți spe
cialiști și-au dat seama că forțele 
capjtaiișțe conti’oipa^ă statul mai 
mult decîț viceversa. Caraelerjș- 
tio este faptul că, în prezent, după 
aproape dpj ani de guvern burghez 
în Norvegia, e greu șjLți dai seama 
cu ce se deosebește în reglitgte po
litica npului guvern de politica ce
lui precedent, spciaLdeinpcrat.

In ciuda unei economii prospere, 
în țările nordice continuă să fie 
neașigurate o serie de necesități 
publice : nu se construiesc sufi
ciente școli și universități, nu se 
acordă atenția cuvenită formării 
de cadre științifice, construcției de 
locuințe, de drumuri .șj spitale și, 
în special, nu șînt rezolvate pro
blemele crescînde ale regiunilor 
m.al puțin dezvoltate din țările 
respective.

Asemenea probleme sînt vin 
dezbătute în opinia publică, mai 
ales de către tinerii socialiști, Ele 
constituie o bază pentru elaborarea 
politicii și strategiei „noii stingi",

In special în Norvegia, însă, pro
blemele politicii externe au jucat 
rolul cel mai important în desprin
derea de social-democrație a unor 
forțe ce s-au grupat în noul partid 
și în obținerea de către acesta a 
unui sprijin crescînd în rîndul 
populației.

După cum este cunoscut, Norve
gia, Danemarca și Islanda au in
trat în N.A.T.O. încă de la înfiin
țarea sa în 1949, în vreme ce Sue
dia a rămas neutră. Finlanda a 
promovat, de asemenea, o politică 
de neangajare.

Pe măsură ce a devenit clar că 
motivele invocate la crearea 
N.A.T.O. au fost lipsite de o bază 
reală, împotriva blocului atlantic 
s-a creat o opoziție crescîndă atît 
în Danemarca, cît și în Norvegia. 
Din ce în ce mai multi oameni își 
dau seama astăzi că N.A.Ț.O. nu 
înseamnă „luptă pentru libertate", 
pi împotriva libertății, că pericli
tează și nicidecum nu asigură 
securitatea. Scopul principal al 
noii slîngi este, după părerea mea, 
de a scoate Norvegia, Danemarca 
și Islanda din N.A.T.O. creînd ast
fel bazele unei mai strînse colabo
rări între statele nordice,

Europa anului 1966 esle diferită 
de Europa anului 1949, care fușese 
divizată de „cortina de fier" in
ventată de cercurile militariste. 
Așa numitul „pericol din partea 
țărilor socialiste" a predominat vre
me îndelungată asupra oricăror 
dezbateri politice în cercurile ofi
ciale din țările occidentale. In pre
zent nici un politician serios din 
Norvegia, nici chiar cel mai con
servator, nu mai consideră că exis
tă vreun pericol de agresiune din 
Răsărit.

Cu toate acestea, în politica ex
ternă șț militară a Norvegiei se 
mal păstrează numeroase elemente 
bazate pe considerații învechite. 
Apărarea noastră mijitară este 
concentrată în special la gt ani (ele 
sovietice dinspre nord, în timp ce 
apărarea sudului Norvegiei este 
încriidlnțată parțial forței militare 
crescinde a Germaniei occidentale. 
Este important de subliniat faptul 
că Norvegia, cu o populație de nu
mai 3,5 milioane locuitori, are o 
suprafață care o situează pe lo
cul al șaselea în Europa ,și că gra
nițele estice aJe țării noastre re
prezintă un sfert din „granițele 
N.A.T.O," spre răsărit, Aceasta în
seamnă că Norvegia joacă un rol 
fundamental în întreaga strategie 
a N.A.T.O, și a S.U.A,

Politica oficială norvegiană în 
cadrul N.A.T.O. este că în timp de 
pace staționarea de trupe străine, 
adică de trupe americane, și depo
zitarea de focoase atomice nu sînt 
permise pe teritoriul norvegian. 
Dar de la crearea N.A.T.O., în 
1949, s-a desfășurat o activitate in
tensă de construcții militare în 
părțile nordice ale țării, fiind con
struite mai multe aeroporturi, care 
depășesc cu mult necesitățile reale 
de apărare ale Norvegiei. Granițe
le noastre reprezintă un lanț, com
plet de stații radar pentru de
tectarea eventualelor avioane și 
racliete „inamice". Au fost con
struite numeroase alte instalații 
pentru N.A.T.O., iar în prezent sînt 
în curs lucrări pentru o mare bază 
de radar la țărmul nordic, cons
trucții ce se ridică la circa 100 mi
lioane coroane norvegiene. Minis
trul norvegian al apărării pretinde 
că aceasta ar avea doar misiunea 
de a ține legătură cu submarinele 
N.A.T.O. dotate cu armament con
vențional. Dar adevărul este că 
submarine atomice echipate cu ra
chete nucleare „Polaris" operează 
în părțile nordice ale oceanului, 
care de altfel sînt zonele lor prin
cipale de operație.

O parte a forțelor aeriene norve
giene se află chiar și în timp de 
pace subordonată unor comanda
mente străine, iar pe teritoriile 
nordice se fac tot mai multe ma
nevre cu participarea a mii de 
soldați străini din așa-numita „bri
gadă de pompieri" a N.A.T.O.

Muiți norvegieni șînt îngrijorați 
de angajarea țărji noastre — in 
calitatea sa de bază a S.U.A. — în 
cadrul „strategiei atomice". Pre
ședintele Finlandei a lansat ideea 
de a șe întreprinde măsuri ce ar o- 
fer| p garanție de neagresiune din 
parlea țăi-jlpr nordice în cazul iz
bucnirii unui război general. A- 
ceașță propunere, repetată de mai 
multe ori, a polarizai atenția opi
niei publice, dar nu a primit nici 
un răspuns'oficial din partea tării 
noastre. în legătură cu aceasta, pot 
dpar să repet ceea cp a.m spus 
atunci în cadrul dezbateriipr din 
parjamentuî norvegian; „cîpd 
cineva nu eșțp Șțăpîn. jn propria 
sa casă, nu poate promite pace ve- 
cinilor săi", îp ciuda aceștpr fapte, 
aspirațiile spre destindere prese 
din zi îp zi. Chiar și ministrul 
nostru de externe se pronunță în 
cuvinte călduroase pentru necesi
tatea unor relații bune cu u.R-iS.s. 
și celeialte țărj socialiste, și a vizi
tat măi multe dintre acestea.

După părerea mea, cele mai im
portante motive care pledează în 
favoarea creării unei zone neutre 
și independente în nordul Europei, 
ar fi următoarele:

1. Acumularea de arme ale 
N.A.T.O. (a se cjti S.U.A..) îp Islan
da și Norvegia a transformat nor
dul într-una din zonele periculoase 
ale lumii. Nordul a devenit unul 
din factorii fundamentali ai strate
giei N.A.T-O., și un lucru este si
gur : dacă ar izbucni un război, 
această regiune ar fi printre pri
mele afectate. De aceea, politica 
de favorizare a planurilor N.A.T.O. 
expune Noryegia și regiunea nor
dică în general unui pericol grav.

2. „Cortina de fier" care a îm
părțit Europa timp de 20 de ani, 
s-a acoperit cu rugină. între țările 
din est și vest își croiește drum 
colaborarea politică, economică și 
culturală. N.A.T.O. este un element 
de menținere a condițiilor războ
iului rece și a barierelor în calea 
rezolvării principalelor probleme 
ale continentului, acționează în 
direcția perpetuării divizării Ger
maniei, împiedică normalizarea re
lațiilor dintre cele două state ger
mane, prăbușirea doctrinei Hall
stein, garantarea definitivă 'a 
granițelor apusene poloneze. 
N.A.T.O. a împiedicat pînă acum 
realizarea a numerous,e idei pozi
tive pentru crearea in .Europa a 
unui climat de pace și securitate. 
Perpetuarea hegemoniei S.U.A. 
prin intermediul NlA.T.O. consti
tuie principala fr.înă în calea în
făptuiri; aspirațiilor europenilor 
spre o largă colaborare între ță
rile din vestul și estul continentu
lui, Cei mijloc de asigurare a păcii.

3. In spatele „revoltei": franceze 
în N.A.T.O., precum și a tendințe
lor tot mai largi în favoarea pro
movării unei politici independente, 
stă teama aliâillor S.U.A. de a fi 
atrași .în conflicte de război în 
care nu ar fi interesați. Acest fac
tor joacă un rol crescînd și îp o- 
poziția nordică fată de N/A.T.O, 
Statele Unite pretind din parte® 
membrilor N.A.T.O. contribuții toț 
mai mari în războiul brutal împo
triva poporului vietnamez-. N.A.T.O. 
este.bazat pe principiul după care 
daeă un membru al blocului este 
afectat de război. în zona de ac
țiune a tratatului, ceilalți membri 
ar fi obligați să intervină alături 
de el, S.U.A. ar dori să extindă 
acest gen de obligație șl în cazul 
unor conflicte de război ale unui 
membru al N.A.T.O. în alte zone 
ale Jumii decît în aceea atlantică, 
zone desemnate de către guvernul 
american. Franța a opus un cate
goric „nu“ acestei încercări, ceir 
lalfi membri ăi N.A.T.O. spun și 
ei „nu", e drept, deocamdată, doar 
cu jumătate de voce. în orice caz, 
popoarele europene nu vor să fie 
răspunzătoare pentru agresiunea 
americană în Vietnam, ca și pentru 
intervențiile S.U.A. în alte părți 
ale lumii.

Forțe sociale și politice din ce în 
ce măi largi din țările nordice, în 
special tineretul își manifestă ac
tiv opoziția față de politica ameri
cană și proamericană. Aceasta se 
reflectă în frecventele demonstrații 
din fața ambasadelor americane, 
în așa-numitele „teach-in“ (adu
nări și discuții care durează toată 
noaptea), la care participă în spe
cial tineri.

Statele Unite, cu o populație de 
6 la sută din întreaga populație a 
globului, controlează 60 la sută din 
resursele economice ale lumii. 
Pentru a-și păstra aceste privilegii, 
S.U.A. investesc anual 70 miliarde 
dolari în armament. Mii de mili
tari au fost postați în toate părțile 
lumii ca forță polițienească pentru 
protejarea intereselor americane, 
în scopul împiedicării luptei po
poarelor pentru progres. Opinia 
unei opoziții crescînde, din care 
face parte și partidul nostru, este 
că nu poate sprijini o politică ce 
face Norvegia părtașă la politica 
de dominație a S.U.A.

Zilele negre ale războiului rece 
au trecut, sperăm, în Europa. Po
sibilitățile coexistenței pașnice și, 
depășind chiar aceasta, ale unei 
colaborări largi între țările și po
poarele din est și vest sînt de 
stringentă actualitate. O astfel de 
colaborare ar crea posibilități pen
tru o dezvoltare mai rapidă a țări
lor europene, ar aduce o contribu
ție fundamentală la crearea unui 
climat de pace și securitate pe con
tinent, iar Europa, în întregul ei, 
ar deveni un factor puternic de 
pace în întreaga lume.

Aceasta este viziunea cea mai 
înaltă care însuflețește partidul 
nostru, ca și alte forțe politice și 
cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice din țările scandinave,
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viața internațională
Efectele bombardamentelor

asupra zonei industriale a Hanoiului

IN COMUNICATUL AMERICAN

fabrici de bunuri de consum

de interdicție

au fost făcute inofensive bombele 
aviația americană in urmă cu 48

Duminică după-amiază, ziariștii au vizitat zona complexului in
dustrial al orașului Hanoi, după ce 
cu explozie intîrziată, aruncate de 
de ore.

cazărmi și amplasamente militare
ÎN REALITATE -

Demisia 
guvernului 
sudanez

Ziariștii au putut constata că în timpul 
raidurilor din 5 și 12 mai au fost lovite 
șase fabrici, dintre care cinci fabrici de 
bunuri de consum, precum și centrul de 
cercetări al produselor industriale și un 
institut superior de învățămînt. Aceste 
obiective au fost denumite în comuni
catul american, transmis de radio 
Saigon, „cazărmi și alte amplasamente 
militare". Asupra unei suprafețe de 
aproximativ 1 km pătrat fuseseră lansa
te, numai în cursul celui de-ai doilea 
atac aerian, peste 40 000 de mici 
bombe cu bile și circa 50 explozive, 
unele de 2 000 livre greutate.

Tot în timpul atacului din 12 mai a 
fost grav avariată școala centrală a 
naționalităților. Asupra sa, a fost lansată 
o mare cantitate de bombe, printre care 
și numeroase bombe cu bile. Agenția 
V.N.A. amintește că aviația amaricană 
a bombardat pînă în prezent aproxi
mativ 300 de școli din R. D. Vietnam.

ricani au fost obligați să se re
tragă.

La Saigon au iost date publici
tății luni o serie de comunicate 
privind operațiunile de duminică, 
într-unul din aceste comunicate, 
referitor la puternicul atac declan
șat de patrioți la baza de rachete 
de la Da Nang, se precizează că 
au lost distruse 12 rachete de tipul 
„Hawk" și 36 rampe de lansare. 
Au lost, de asemenea, uciși și ră
niți mai mulți soldați americani.

KHARTUM 15 (Agerpres). — A- 
dunarea Constituantă a Sudanului 
a refuzat luni să acorde .votul de în
credere premierului Sadîk El Mah
di. Potrivit agenției France Pfesse, 
112 deputați au votat împotrivă, 86 
pentru și cinci s-au abținut. în 
urma refuzului Adunării Constitu
ante de a acorda guvernului vot de 
încredere, premierul a,prezentat de
misia cabinetului, 
mierului Sadîk El Mahdi a 
format-la 4 august 1966.

a Comitetului
Executiv

al P.C. din Spania

Adrian IONESCU

AL 1893-LEA

,,Femeile sînt împotriva 
acestei vărsări de smge“

în capitala Statelor Unite a avut 
loc duminică o mare ..demonstrai.ie 
a femeilor americane împotrivă a- 
gresiunii din Vietnam. Participan
tele au adresat o scrisoare președin
telui S.U.A. în care cer să se pună 
capăt agresiunii. „Avertizăm pc cei 
care poartă răspunderea 
războiul din Vietnam că 
americane sînt împotriva
vărsări de singe" — se spune în 
scrisoare. Coloana demonstrantelor 
s-a îndreptat spre cimitirul Arling
ton, unde sînt înhumați soldații a- 
mericani care și-au pierdut viața în 
Vietnam. Manifestația femeilor 
americane a fost organizată în ca
drul mișcării „Mobilizarea de pri
măvară împotriva războiului din 
Vietnam".

pentru 
femeile 
acestei

Guvernul pre-

Vieforie în condiții

AVION DOBORIT
HANOI 15 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 14 mai, uni
tăți ale Armatei populare vietna
meze din zona Hanoiului și provin
cia Thanh Hoa au doborît ș'apte 
avioane americane,- dintre care 
două fără pilot. Numărul total al 
avioanelor americane doborîte pînă 
în prezent pe teritoriul R. D. Viet
nam este de 1 893.

KHARTUM 15 (Agerpres). 
Partidul Comunist din Sudan - 
tualmente interzis printr-un.a.men- 
dament adus la constituție.'.lă 'cere
rea guvernului — a obținut un nou 
mandat în Adunarea Constituantă 
a țării cu prilejul alegerilor parția
le care au avut loc Ia sfîrșitul săp- 
tămînii trecute într-o circumscrip
ție rămasă fără deputat prin moar
tea secretarului Partidului național 
unionist. Ahmed Suleiman nu va . 
putea să-și ocupe locul în adunaț'e 
din cauza interdicției guvernamen
tale care i-a lipsit de acest drept și 
pe cei opt deputați comuniști de
semnați în cursul alegerilor gene
rale. Cu toate acestea, Comisia, elec
torală a declarat victoria sa ca fiind 
legală, deoarece Curtea Supremă a 
Sudanului a dat, începînd din de
cembrie 1966, două decizii prin care 
interzicerea P.C. din Sudan și ex
cluderea deputaților comuniști, din 
Adunare este apreciată ca ilegală.

Alegerea deputatului comunist 
este considerată, în același timp, ca 
o înfrîngere a Partidului național 
unionist, învins în această circum
scripție electorală, unde de obicei 
deținea întîietatea. I

în numeroase 
forme variate.

In sud—ATACURI
ALE FORȚELOR 
PATRIOTICE

Co-
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țâri ale lumii manifestațiile de protest împotriva loviturii de stat militare din Grecia îmbracă 
în fotografie : o mare demonstrație de protest" prin ședere in fata consulatului Greciei din 

Amsterdam

de a interzice zborurile

Avioanele engleze continuă zborurile

GIBRALTAR 15 (Agerpres). — La 
cîteva ore de la intrarea în vigoare

a hotărîrii guvernului spaniol de a 
interzice toate zborurile avioanelor în 

J zona Algesiras de la frontiera coloniei

CUVlNTARU

4 LUI LUIGI

aspecte ale 
care, după 
agravat în 
cu Vietna-

SAIGON 15 (Agerpres). •— 
respondenții agențiilor occidentale 
de presă transmit că luni, în pro
vinciile situate în nordul Vietna
mului de sud, au continuat lupte 
violente între patrioți și trupele a- 
mericano-saigoneze. Atacul lansat 
de patrioți în provincia Quang Tri, 
a declarat un purtător de cuvînt 
militar american, a iost atît de pu
ternic, incit pușcașii marini ame-

CRIZA
POLITICĂ

Fără a fi pierdut vreun 
meci pe ring, cunoscutului 
boxer american Cassius Clay 
i s-a retras titlul de campion 
mondial la categoria grea.

Fiind încorporat în armata 
americană, Clay a refuzat să 
depună jurămintul de recrut 
deoarece — după cum decla
rase în repetate rînduri — 
nu vrea să plece pe frontul 
din Vietnam și să sprijine în 
acest fel agresiunea S.U.A. 
Tinărul boxer negru a hotă- 
rît să procedeze în acest fel, 
deși era conștient că își pune 
în joc cariera și, în plus, tre
buie să se aștepte la o sanc
țiune severă.

Primii care au reacționaf la 
gestul său au fost Comisia 
atletică din statul New York 
și Asociația mondială de box 
(W.B.A.), care i-au retras ti
tlul de campion mondial, nu
mind alfi opt boxeri care ur
mează să dispute trofeul con
fiscat.

TROFEUL CONFISCAT
Pentru Clay, urmările nu 

se opresc însă aici. . Agenția 
U.P.I. informează că la Hous
ton, statul Texas, împotriva 
lui a fost deschisă o aejiune 
judiciară ; totodată, Clay ,a 
fost obligaf să depună o cau
țiune de 5 000 dolari pentru 
a nu fi pus sub stare de 
arest. Procesul propriu-zis 
urmează să înceapă la 5 iu
nie. Ziarele occidentale pre
cizează că Clay este pasibil 
de o pedeapsă de 5 ani în
chisoare sau o amendă de 
10 000 de dolari.

Măsurile luate împotriva 
campionului mondial de box 
au provocat o reaejie ne
gativă atît în S.U.A., cît și 
în străinătate. Astfel, la Hous-

Ion și Cincinnati au avut loc 
manifestafii de simpatie pen
tru Clay, iar la Mexico, pre
ședintele Consiliului mondial 
al boxului, Luis Spota, a de-

clarat : „Cred că poziția 
W.B.A. și a Comisiei atlefice 
din statul New York nu a fost 
justă. Noi respectăm atitudi
nea sa (a lui Clay). Există nu
mai două căi de a retrage 
unui campion titlul său — 
fie că pierde pe ring, fie că 
încalcă regulile sportului".

Or, Clay nici 
pe ring, nici n-a 
gulile sportului, 
doar curajul să
milioanelor de oameni care-și 
ridică glasul de protest îm
potriva războiului' dus de 
S.U.A. în Vietnam și între 
care există și mulji americani 
care nu vor să moară într-un 
război nedrept, pentru 
cauză murdară.

DIN
ECUADOR

Criza politică și socială care 
zdruncină Ecuadorul continuă, 
transmitea luni dimineața a- 
genția France Presse. Grevele 
și manifestațiile 
fără întrerupere, 
ra, președintele 
adresat un apel 
populației, chemînd la calm. 
El a anunțat că guvernul va 
dispune rezolvarea revendică
rilor lucrătorilor de Ia căile 
ferate care se află în grevă de 
două săptămîni. Dar în cursul 
aceleiași zile ceremonia în
mormântării celor trei tineri 
uciși în timpul maniiestațiilor 
care au avut loc joi la Duran 
s-a transformat într-o demon
strație antiguvernamentală. Cu 
această ocazie, reprezentanți 
ai studenților și lideri sindicali 
au cerut desființarea tuturor 
organelor represive înființate 
încă în timpul juntei militare 
care a fost înlăturată de la 
putere anul trecut.

se succed 
Sîmbcttă sea- 
Arosemena a 

radiodifuzat
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Numărul pe aprilie al ziarului 
„MUNDO OBRERO" publică declara
ția politică a Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania. După ce face o ana
liză a situației politice din ultimele 
luni din țară, declarația arată : „E- 
sențial în prezent este instaurarea li
bertăților democratice pentru toți 
spaniolii. Noi, comuniștii, sîntem dis
puși să colaborăm cu un guvern de 
tranziție chiar fără a face parte 
din acest guvern — care să aplice în 
mod loial, fără reticențe, programul 
expus în recentul document semnat 
de 565 intelectuali de cele mai dife
rite convingeri ideologice și anume : 
eliberarea tuturor deținuților, și repri
mirea lor — precum și a tuturor ce
lor care au suferit represiuni — la 
locurile de muncă sau studiu ; crește
rea salariilor și scară mobilă a sala
riilor ; libertate sindicală și dreptul la 
grevă ; libertatea întrunirilor și cuvîn- 
tului ; libertăți politice ; amnistie pen
tru deținuții și exilații politici.

TELEVIZATA

LONGO
cercare de lărgire a conflictului să 
fie evitată.

Vorbind despre problemele in
terne, el a spusYcă profiturile ca
pitaliste au sporit față de 1964 cu 
26,6 la sută, dar salariile rămîn la 
un nivel neacceptabil. Un nou curs 
al politicii externe și interne tta- 
liene nu poate apărea, șjfttne 
Longo, decît prin depășirea centru- 
lui-stînga, prin întîlniri și înțele
geri, sub formele cele mai variate, 
ale tuturor forțelor cu adevărat 
progresiste, democratice și de pace, 
de la comuniști la socialiști și ca
tolici, de la muncitori la țărani și 
intelectuali, de la femei la tineret.

britanice Gibraltar, un avion englez 
„Cornet", avînd la bord 83 persoane, 
a aterizat luni la baza britanică din 
Gibraltar. Se știe că măsura adoptată 
de oficialitățile de la Madrid este in
terpretată de autoritățile britanice ca 
o nouă presiune a guvernului Spaniei 
care urmărește trecerea Gibraltarului 
sub jurisdicția sa.

Potrivit unor surse autorizate, avio
nul civil britanic „Cornet", care de
servea înainte de anunțarea hotărîrii 
guvernului spaniol, linia Londra-Gi- 
braltar, a ajuns în colonia britanică 
fără să pătrundă în zona interzisă. 
Aceleași surse menționează că, în 
scopul de a evita pe cît posibil sur
volarea acestei zone, avionul și-a 
schimbat itinerarul său obișnuit, tre- 
cînd prin Malaga.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
alte două avioane britanice au pără
sit luni aerodromul Gibraltar, îndrep- 
tîndu-se spre Tanger și Maroc.

I

ROMA 15. — Corespondentul A- 
gerpres Giorgio Pastore transmi
te: Vorbind la posturile de televi
ziune italiene,' secretarul general al 
P.C.I., Luigi Longo, s-a referit în 
primul rînd la unei» 
situației internaționale, 
cum a afirmat el, s-a 
ultimele luni începînd
mul — unde se extinde escalada
rea agresiunii americane — și con- 

' tiriuîrid cli 'situația din Grecia, 
: unde lovitura de stat a anulat li

bertățile democratice. Noi cerem, a 
spus el; ca guvernul italian să 
ceară încetarea escaladării și a 
bombardamentelor și ca orice în-

/

n-a pierdut 
încălcat re- 
El a avut 
se alăture

H Vizita ministrului de externe al Italiei la Moscova
E INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN ÎN CONSILIUL ECONOMIC

Și SOCIAL H Acord de cooperare franco-polon în domeniul energeticii

Vizita Iui Rmintore Fântâni în U.R.S.S. Ministrul de ex
terne al U.R.S.S. Andrei Gromîko și Amintore Fanfani, ministrul de ex
terne al Italiei, aflat într-o vizită oficială la Moscova au avut luni. un 
schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor sovieto-italiene, pre
cum și la unele probleme internaționale. In aceeași zi, Amintore Fanfani a 
fost primit de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. (TASS).

Guvernul grec a hotărît să 
anuleze acordul cu privire la trafi
cul de frontieră încheiat în 1959 
între Iugoslavia și Grecia. (Taniug).

Lucrările Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. 
In intervenes sa, reprezentantul român, 
Constantin Arnăutu, după ce a apreciat 
în mod pozitiv concluziile și recoman
dările raportului secretarului general a! 
Nafiunilor Unite consacrat problemei 
dezvoltării transporturilor, a arătat că 
România înțelege pe deplin atenția care 
se acordă acestei ramuri vitale în cadrul 
economiilor naționale. Relevînd preocu
pările comune ale României și altor țări 
în rezolvarea problemelor ridicate de 
dezvoltarea transporturilor, vorbitorul a 
menționat că la eforturile proprii depuse 
de fiecare țară pe plan național se pot 
adăuga posibilitățile izvorîte din coope
rarea bilaterală precum și multilaterală 
în cadrul organismelor O.N.U.

Un acord frcmco-polon în 
domeniul energeticii a fost 
semnat la Paris. încheiat pe un 
termen de 5 ani, acordul prevede 
exploatarea, construirea și proiec
tarea în comun a unor centrale e- 
lectrice și rețele energetice. (P.A.P.).

Mineralierul românesc 
„Oltul" a fost lansat la apă la 
șantierele de construcții navale ale 
companiei japoneze Hitachi Zosen. 
Nava, cu o capacitate de 25 400 tone, 
are o lungime de 172 de metri 
și o lățime de 24,8 metri. Puterea 
motoarelor de 11 500 CP 
mite ca nava să dezvolte 
de 29 kilometri pe oră.

va per
ei viteză

Uni tz zi ea„Cosmos-158". 1,1
Sovietică a fost lansat luni satelitul ar
tificial al Pământului „Cosmos-158“ la 
bordul căruia este instalat aparaiaj 
științific destinat continuării cercetări
lor în spațiul cosmic.

note

//VOTEAZĂ DA,
AU ST RALIA"
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CONVORBIRE PRIETENEAS-
' CĂ. Kimilr Sen,, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea', președintele Cabinetului de 

' Miniștri, a ; primit, pe ■ Ichiryo Su- 
j nama,'membru supleant al .Prezi

diului C.C. al Partidului, Comunist 
din Japonia, care întreprinde o<vi- 
zităl în .R.P.D. Coreeană. Cu acest, 
prilej a avut loc o convorbire prie- • 
tenească

Seri dedicate Româ- 
țțjgj au acut loc în mai multe 
orașe italiene, printre care Fio? 
rența, Arezzo, Pistoia, Siena', și 
Prato.-Cu acest prilej, aii fost ți
nute conferințe arând: ca temă 
aspecte cariate din România, ur
mate de proiecții de filme docu
mentare românești de aftăișLțfbl- 
clor. Aceste manifestări^ flti' fost 
organizate de Asociafid de prie
tenie Italia-RomâTiia, în colabo
rare cu Centrul național didactic 
de studii și doc'timențăre al Mi
nisterului. Învățământului Public 
al Italiei. (Agerpres).

Auditoriul, format din oameni de 
culoare, ascultă cu atenție : „Timp 
îndelungat nu ni s-a oferit nici o 
șansă de a duce o viață demnă. Sîn
tem tratați de parcă am fi o rușine 
națională. Avem nevoie de o organi
zație puternică pentru a ne cîșiiga 
drepturile...". Cuvintele oratorului 
negru sînt aspre, acuzatoare, 
prezenti la adunare le primeșp 
aplauze puternice. -Ț

Scena de mai stts, deschisă de 
rul vest-german „Frankfurter Rund- 
schau", nu s-a petrecut în Statele 
Unite sau Africa de Sud, ci într-o 
rezervație de aborigeni din Austra
lia și ea marchează un fenomen nou 
pentru cel de-al 5-lea continent : lo
cuitorii băștinași ai Australiei se or
ganizează în vederea luptei pentru 
obținerea drepturilor civile.

Un imbold pentru desfășurarea a- 
cestei acțiuni l-a constituit hotărirea 
guvernului de la Canberra de a or

ganiza la 27 mai.un, referendum pri- 
: Vihd viitorul statut' al aborigenilor, 
în vederea'unei ameliorări a situa
ției, acestor, oameni. Pînă acum, pro- 
biemele. privind aborigenii se aflau în 
competenta statelor federale austra
liene, care au întocmit în acest sens 
o legislație ce poartă amprenta a- 

, partheidului. Astfel, de pildă, un 
băștinaș poate fi deținut șase luni la 
cererea patronului sau a judecăto
rului de pace pe motive de „încăl
care a disciolihei". pentru părăsirea

Cei
cu

zia-

fără autorizație a rezervației sau 
pur și_ simplu pentru tentativa de a 
o părăsi. Muncitorii băștinași sînt 
constrînși să muncească pentru un 
salariu -mult mai mic decît al celor 
albi,.fiind „frustrați în acest fel de mi
lioane de dolari" — după cum a de
clarat Jim McGines, președintele or
ganizației australiene „Consiliul pen
tru progresul aborigeijilor".

Condițiile îji care trăiesc acești 
oameni au‘ provocat, în ultimul timp, 
numeroase proteste pe scară inter
națională. Autoritățile de la Can
berra au hotărit să organizeze refe
rendumul amintit, pentru a aduce 
unele schimbări Constituției, care 
să permită scoaterea aborigenilor de 
sub jurisdicția statelor federale și 
adoptarea unui nou statut pentru ei.

Ca aceasta să devină însă posibil, 
din cei 6,2 milioane de cetățeni cu 
drept de vot, 2.8 milioane trebuie să 
voteze --da». De aceea, din inițiativa 
unor organizații progresiste, în în
treaga tară a fost inițiată o caihpa- 
nie care se duce sub lozinca „Votea
ză «da». Australia — ochii întregii 
lumi sînt îndreptați spre noi 1“

G. D.

t.

&

Sâ nu zici hop...
Desen de Eupen TARU

La închiderea ediției
------ -----------------7ii numi .■ ■>

Votul din Camera'Comunelor nu a încheiat seria 
obstacolelor în , calea intrării Angliei în' Piața co
mună. Altele ■ noi sînt de așteptat'o ,'dată cu înce- 
p.erea-negocierilor dintre Londra și „cei .șase",

(Ziarele)

Ore hotăritoare

Prof, universitar Ivan Citi- 
vilo, directorul laboratorului 
marilor energii de la Institutul 

■. unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna, care a vizitat recent 
România, a declarat într-o con
vorbire cu un corespondent al 
agenției TASS. că vizita făcută 
în laboratoarele oamenilor de 
știință români i-a lăsat o impre
sie deosebită. El a adăugat că în 
România se lucrează mult pen
tru dezvoltarea cercetărilor de 
perspectivă în domeniul fizicii 
marilor energii. Ivan Ciuvilo a 
relevat, de asemenea, că oame
nii de știință români folosesc cu 
succes posibilitățile industriei 
naționale a țării. „Am văzut la 
fizicienii din București noi apa
rate tehnice originale care pot 
fi folositoare la Dubna, precum 
și în laboratoarele altor țări“. 
(TASS).

-

la „runda Kennedy1*
GENEVA 15 (Agerpres). — Pre

lungite și peste ultimul termen li
mită — 14 mai — negocierile'tari
fare ale rundei Kennedy de la Ge
neva au continuat pînă tîrziu luni 
noaptea. încercările de a sfcâjunge 
la o înțelegere au eșuat ain nou. 
Directorul executiv al G.A-Ț.T. (A- 
cordul general pentru tarife și co
merț), E. White, a elaborat un pro
iect de compromis vizîiyȚ, reduce
rile tarifelor vamale.-: Acest proiect 
a și fost prezentat luni seara mai 
întîi celor patru delegații princi
pale ale Statelor Unite, Pieței co
mune, Japoniei și Marii Britanii. 
Din surse apropiate G.A.T.T. s-a 
aflat că reprezentantul Pieței co
mune a făcut obiecții proiectului. 
Urma ca în cursul nopții proiectul 
să fie supus spre aprobare sesiunii 
plenare a delegațiilor.
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