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Pe marile trasee

partidului și munca de pregătire

le întrecerii socialiste
îndeplinit
COMBINATUL 

CHIMIC FĂGARAȘ
p Lucrătorii Combinata?-: 
li,mic Făgăraș au îndeplinit 
nte angajamentele luate în 
frecerea socialistă pină Ia 1 
pi. Ca urmare a bunei orga- 
Lări a procesului de pro- 
icție, îmbunătățirii indicilor 
I utilizare a agregatelor și a 
[licării unor măsuri tehnico- 
panizatorice eficiente, angc- 
fnentul privind livrarea 
ste plan de produse chimice 

fost depășit cu peste 
100 000 lei, iar economiile 
țplimentare obținute la pre- 
f de cost se ridică la 
V000 lei, in loc de 
p 000 lei. Totodată, produc- 
vitatea muncii a sporit cu 
la sută. Prin introducerea 
tor perfecționări tehnice la 
ka de concentrare, automa- 
larea unor instalații, orga- 
r.area în flux tehnologic a 
celor de producție la insta- 
ția de amoniac și reorgani- 
Irea controlului de calitate, 
ncentrația în substanță ac- 
pă a azotului a fost ridicată 
l 35 la sută.

TR€J ÎNTREPRINDERI
IEȘENE

• Muncitorii Fabricii de aa- 
tibietice. Fabricii -Tesâtaro. 
Fabricii de ulei .Vuirta* din 
lași și ai Atelierelor de re
parat material rulant dia 
Pașcani, care an produs peste 
val^X de «566M lei. 56Mkc 

fire de bumbac 1 «âd tone de 
ulei comestibil, sute de bocfaj- 
uri și tampoane cilindrice an 
îndeplinit și ei angajamente
le luate pină U 1 Mat De a- 
semenea. aceste col» etice au 
depășit cu peste 1 ■Hi— lei 
angajamentul privind econo
miile suplimentase la prețul 
de cost

Obținerea acestor retaliate 
se dalorește. in mare măsură, 
îmbunătățirii permanente a 
tehnologiei de fabricație, pu
nerii în funcție a unor noi u- 
tilaje de înaltă productivitate, 
ridicării necontenite a califi
cării cadrelor.

ȘANTIERELE NAVALE GALAȚI
• 16 aprilie. Data 

a rămine consem- 
ptă in statisticile 
kntierului naval 
lalați, ca un nou 
acces de seamă pe 
pia îndeplinirii 
ngajamentelor lua- 
I în întrecerea so- 
alistă. In această 
, Ia ora 12, la flu- 
rul veteranului 
nsărilor la apă, 
aistrul Dumitru 
pzacu, laureat al 
remiului de Stat.

părintele au fost 
tăiate și în uratele 
făuritorilor ei. o 
nouă motonavă de 
2 000 tone, cea de-a 
44-a, a primit bo
tezul Dunării cu 40 
de zile mai înainte 
de termen. Lucrul 
acesta marchează. 
insă, și un alt eve
niment : îndeplini
rea înainte de ter
men a angajamen
telor stabilite în 
cinstea zilei de 1 
Mai.

La construirea s 
lansarea sa apă a 
aceste: noi motona
ve. s-au evidenția: 
in mod deosebit 
Costică Teodora ă 
Grigore Fotacbe. de 
la atelierul ajustai, 
brigada condusă de 
Gheorghe Nîstor. de 
la atelierul mecani- 
câ-montaj. și con
structorii navali din 
brigada condusă de 
maistrul Vasile Io
nesco.

Wrle âe pccpc* — Iwești 
raV <*•. -ryr- Adaâbert boOce esse 
de ±saă ei depășește pearr* de 
rid de ! Mo J-t Sac! ca^cșcnea

și promovare a cadrelor
Comitetul Central al partidului constată că sarcinile sta

bilite de Plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1M2 cu privire 
la întărirea continuă a rindurilor partidului au fost înde
plinite în întregime. Fată de 919 873 membri și candidați de 
partid existenți în aprilie 1962, la sfîrșitul anulai 1964 
partidul număra 1 377 847 membri și candidați de partid.

: Din efectivul total al partidului. 44.16 la sută sânt mun
citori. 32,98 la sută țărani, iar 22.86 la sută intelectuali, 
funcționari și alte categorii, dintre care 9,43 la sută spe
cialiști din industrie și agricultură, cadre didactice și alri 
oameni de cultură.

Plenara a relevat creșterea numărului de membri de 
partid în principalele sectoare de activitate economică, so
cială și culturală. In importante ramuri ale industries ca: 
siderurgie, mine, petrol, energie electrică și termică, con
strucții de mașini, numărul membrilor și raudidațilar de 
partid față de totalul muncitorilor reprezintă 3» 32 la 
sută.

In urma analizei rezultatelor obținute în întărirea rindu
rilor partidului, in pregătirea și promovarea cadrelor, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin hotărăște:

1. Pentru întărirea în continuare a rindurilor partidului 
este necesar să se pună și în viitor accentul principal pe 
calitățile politice, morale și profesionale ale celor care so
licită primirea in partid. Munca de primire in partid va 
fi orientată și de acum înainte spre întărirea organizațiilor 
de bază din sectoarele hotăritoare ale economiei și culturii. 
O atenție deosebită se va acorda întăririi organizațiilor de 
partid din întreprinderile intrate recent în funcțiune, de 
pe șantierele de construcții, din brigăzile de producție ale 
cooperativelor agricole, din școlile de cultură generală, din 
unitățile comerciale.

2. Organele și organizațiile de partid vor trebui să se 
preocupe permanent de ridicarea nivelului de pregătire 
politico-ideologică. creșterea combativității și a conștiinței 
partinice a membrilor și candidaților de partid, educarea 
lor in spiritul patriotismului și internaționalismului socia
list. de înarmarea lor cu cunoașterea botăririlor partidului 
și guvernului, a poziției partidului in problemele mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a politicii externe 
a statului nostru.

* £

întreaga uzină creează
• ititorul știe — fie 
din ziare, fie din 
jurnalele cinema
tografice — că 
marea uzină bra- 
șoveană este în
zestrată cu tehni

ca. cea mai modernă, că prin
cipalele operații ale produce
rii tractorului se execută au
tomatizat, că de pe banda de 
[montaj a uzinei iese, la inter
nal de 8—10 minute, un nou 
tractor.

Și totuși uzina, această ce- 
tal* Faur, te întîmpină întot- 
Ideauna cu acea atmosferă 
[efervescentă, în care preocu
parea pentru nou, pentru ca- 
llitate, e dominantă. Dovezi ? 
Răspunsul cel mai bun îl 
dau, ca întotdeauna, faptele. 
Cină, la sfîrșitul anului tre- 
cut, s-au discutat noile sar
cini ale uzinei, mai mari de-

cit cele din 1964, cuvîntul 
constructorilor de tractoare a 
fost rostit răspicat, ca de niș
te oameni care iși cunoșteau 
bine puterile : se pot realiza !

Și iată că faptele, ca în a- 
titea alte rinduri, au luat-o 
înaintea cuvîntului. Bilanțul 
întrecerii, la sfîrșitul trimes
trului I, este convingător. în 
dreptul fiecăruia din princi
palii indicatori ai planului 
s-au rotunjit depășiri vizibile: 
producția globală — 0,17 la 
sută, producția marfă — 3,14 
la sută, productivitatea mun
cii — 0,21 la sută.

Dacă întrebi în uzină ce a 
stat la baza obținerii acestor 
rezultate, ți se răspunde în- 
tr-un singur fel: „Hotărîrea 
noastră de a înfăptui sarcinile 
trasate de partid, de a per
fecționa tehnica de care dis

punem, de a o folosi cit -vai 
bine*.

Cum se traduc in fapte <- 
ceste cuvinte 7 Va trebui să 
vorbim despre ritmul cu care 
se introduce aici tehnica nouă 
în producție. Proporțiile aces
tui ritm vor fi ușor înțelese, 
arătînd că numai in trimes
trul întii s-a însușit integral 
tehnologia de la liniile auto
mate ale blocului motor și ia 
un număr de 3 secțiuni la li
nia de chiulase ; s-au intro
dus patru noi instalații de că- 
lire prin curenți de inducție 
și 2 cuptoare electrice de tra
tament termic; s-a reorga
nizat hala veche șasiu, fiind 
dotată cu 6 agregate speciale, 
de mare productivitate.

Am putea enumera și alte 
asemenea măsuri pentru in
troducerea tehnicii noi. Ne o-

pm «se. arâriud ce fuseum- 
ni, de pildă, iurroducerta ce
lor 6 agregate. Un singur *- 
preget — cel de alezat ebeș 
longitudinal a carteraizî 
transmisiei — a coutribiux ia 
reducerea manoperei pe trac
tor cu 47 de minute. Un ci: 
egrege: — cel pentru alezez 
f-zețiunea carterului — a re
dus manopera pe tractor, la 
operația respectivă, cu 39 de 
minute.

Tehnica modernă iși spune 
mereu cuvîntul aici. Și nu 
intîmplător, în marea urină, 
întregul colectiv de muncă, 
de la proiectant pină la mun
citor, este angrenat într-o conti-

C. PRIESCU

(Continuare in pag. a H-a)

Pag. a Il-a

• în anul I Ia 
școala muncii.

• Sport.

Pag. a IlI-a

• Acum se hotă
răsc recoltele 1

• Carnet cultural 
studențesc.

• Cronică drama
tică : „Anna Chris
tie' de E. O Neill.

Succese însemnate au fost obținute în întărirea rinduri
lor partidului la sate. Față de situația din aprilie 1M2, 
numărul de membri și candidați de partid țărani a crescut 
de peste două ori. Aceasta a dus la crearea unui număr 
însemnat de organizații de partid și la întărirea considera
bilă a forțelor partidului la sate.

Faptul că în ultimii ani au fost primiți in partid valoroși 
oameni de știință și cultură, ingineri și tehnicieni, cadre 
didactice universitare, profesori și învățători, cercetători 
științifici, scriitori și artiști are o deosebită importanță 
pentru creșterea competenței organizațiilor de partid in 
rezolvarea problemelor tehnico-științifice ale producției, in 
dezvoltarea activității in domeniile științei, artei și culturii.

Compoziția națională a partidului reflectă compoziția 
națională a populației țării. Din totalul membrilor și can
didaților de partid 87,33 la sută sint romini, 948 la sută 
sint maghiari și 3,39 la sută germani, sîrbi și alte naționa
lități.

A crescut nivelul pregătirii politico-ideologice și s-a lăr
git orizontul de cultură al masei membrilor și candidaților 
de partid. Covirșitoarea majoritate a membrilor și candi
daților de partid urmează diferite forme ale invățămintu- 
lui de partid. Dintre lucrătorii de partid peste 96 la sută 
au absolvit școli de partid centrale și regionale sau uni
versități serale de marxism-leninism.

Organele de partid s-au preocupat permanent de promo
varea in aparatul de partid. în conducerea organizațiilor 
de masă și in funcții de răspundere in aparatul de stat și 
profesional și politic, cu autoritate și prestigiu. Mai mult 
de 76 la sută din totalul activiștilor au un stagiu in munca 
de partid mai mare de 5 ani. Peste 67 la setă din directori 
ma» aa — stagiu în producție de mai mult de 10 ani. 
Toate acestea reflectă preocuparea organelor de partid 
pentru asigurarea stabilității cadrelor cu • bogată expe
riență tu munca de partid și in conducerea unităților eco- 
oeeeiee. pentru creșterea calificării și competenței lor.

La adunările și conferințele pentru dări de seamă și ale
geri. ce an avut ioc in perioads octombrie 1964 — ianuarie 
IMS an participat Ml la sută din totalul membrilor și 
candidaților de partid, iar la dezbateri au luat cuvîntul 
63* M* coanuiști. ceea ce reprezintă o treime din totalul

A:.-.ir.:* MBferințele au evidențiat con
tinua dezvoltare a activității politico-organizatorice și a 
rwiniui conducător al partidului in toate domeniile, preo
cuparea comuniștilor pentru rezolvarea problemelor esen
țiale din sectoarele lor de activitate, întărirea răspunderii 
in indtpimirrs sarcinilor. Adunările și conferințele au re
liefat îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, aplicarea cu consec
ventă in activitatea lor a principiului muncii colective.

Desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri a fost un nou prilej de afirmare a uni
tății rindurilor partidului, de manifestare a hotărîrii mem
brilor și candidaților de partid de a-și concentra toate 
eforturile pentru aplicarea in viață a liniei politice a parti
dului.

In comitetele raionale și orășenești de partid, in birou
rile și comitetele organizațiilor de bază și ca organizatori 
ai grupelor de partid au fost aleși 276 630 membri de 
partid. Mai mult de jumătate dintre membrii vechilor or
gane și aproape două treimi din secretarii organizațiilor 
de bază și ai comitetelor de partid au fost realeși. în ace
lași timp au fost promovați 122 000 membri de partid care 
n-au mai făcut parte pină acum din organe de conducere 
ale partidului. Aceasta asigură atît continuitatea în mun
că și transmiterea experienței ciștigate, cit și împrospăta
rea organelor de partid cu noi cadre. Plenara a apreciat 
pozitiv faptul că o dată cu menținerea la un nivel cores
punzător a ponderii muncitorilor, in noile organe de partid 
au fost aleși un număr mai mare de țărani și alți lucrători 
din agricultură, ingineri și tehnicieni, economiști, oameni 
de cultură.

4. Organele și organizațiile de partid aa datoria de a 
ajuta cu grijă și răbdare cadrele, îndeosebi pe cele de 
curind promovate in funcții de răspundere, pentru per- 
fecționarea stilului și metodelor Iar de muncă, pentru in-

LQcredLnițdt^
5. Organele ți organizațiile de partid vor analtia perio

dic activitatea de primire in partid, de pregătiră și promo- 
vue a cadrelor, stihii și metodele de muncă ale organelor 
de partid, activitatea de pregătire palitira ideaiagaeă a

principiului muncii colective în întreaga Iar activitate ; să 
asigure activa participare a tuturor membrilor și candida
ților de partid la dezbaterea și rezolvarea practică a sarci
nilor care stau in fața organizațiilor de partid, întărirea 
rolului conducător al partidului in toate domeniile de acti
vitate.

O deosebită importanță pentru rezolvarea cu succes a 
sarcinilor construcției socialiste, pentru întărirea continuă 
a muncii de partid și ridicarea nivelului ei reprezintă dez
baterea în organizațiile de partid a problemelor funda
mentale ale activității economice și social-culturale, a prin
cipalelor acțiuni ale partidului și guvernului în domeniul 
politicii interne și externe.

II. Cu privire la rezultatele 

alegerilor de deputați 

in Marea Adunare Națională 

și in sfaturile populare
Comitetul Central apreciază că alegerile de deputați în 

Marea Adunare Națională și în sfaturile populare au pri
lejuit o puternică afirmare a democratismului orînduirii 
noastre de stat, a înaltei conștiințe patriotice și cetățenești 
a tuturor celor ce muncesc din patria noastră.

Alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare au demonstrat unitatea de nezdrunci
nat a întregului popor în jurul partidului și guvernului. 
Votul aproape unanim dat de alegători candidaților FD.P. 
a însemnat aprobarea deplină de către poporul nostru a 
politicii interne și externe a Partidului Muncitoresc Romin 
și a guvernului Republicii Populare Romine, încrederea 
nestrămutată a maselor in justețea acestei politick

In perioada alegerilor a fost desfășurată o intensă acti
vitate politică și organizatorică, care a cuprins milioane 
de oameni ai muncii. In toată țara, la întilnirile cu candi- 
dații au participat circa 9,5 milioane de cetățeni, care au 
făcut peste 170 mii propuneri, cele mai multe însoțite de 
angajamentul de a contribui la înfăptuirea lor. In sfaturile 
populare au fost aleși 141 884 deputați, dintre care 44 la 
sută au fost aleși pentru prima dată.

Organelor centrale și locale ale puterii de stat le revine 
sarcina să asigure soluționarea practică a numeroaselor 
propuneri valoroase făcute de cetățeni cu prilejul alegeri
lor. Organele de partid au sarcina să sprijine sfaturile 
populare în îmbunătățirea continuă a activității lor, să 
ajute deputății în îndeplinirea obligațiilor mari ce le revin, 
să generalizeze experiența valoroasă obținută în munca de 
masă în perioada alegerilor, pentru întărirea continuă a 
legăturilor partidului cu masele.

Complexitatea sarcinilor construcției socialiste cere dez
baterea sistematică în sesiunile Marii Adunări Naționale 
a problemelor principale ale activității economice, social- 
culturale și ale vieții de stat. Deputății au datoria să păs
treze o strînsă legătură cu cetățenii, să prezinte periodic 
dări de seamă în fața alegătorilor din circumscripțiile res
pective.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin iși 
exprimă convingerea că muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toți cetățenii patriei noastre, în intimpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, iși vor înmulți eforturile 
pentru obținerea de noi victorii în desăvirșirea construcției 
socialiste, spre înflorirea patriei noastre dragi, spre bi
nele întregului nostru popor, al cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.



/I ANULI
Ai împlinit 18 ani, ai terminat 

cursurile școlii profesionale și cu 
diploma în buzunar pășești pra
gul uzinei în care vei lucra de 
acum încolo.

Cite probleme se pun în fața 
ta, ca tînăr absolvent! Ce vei 
face cu prima leafă ? Ce vei face 
în timpul liber, după ce ieși din 
uzină ? Cu ce fel de preocupări 
să-ți completezi universul activi
tății zilnice ? In ce fel trebuie să 
evolueze relațiile dintre tine și 
membrii colectivului în care lu
crezi și dintre tine și familia în 
care de acum nu mai ești soco
tit un elev, un puști, ci un om 
în toată puterea cuvîntului ?

Cu siguranță că asemenea pro
bleme și-au pus, cu un an și 
ceva în urmă, și tinerii absolvenți 
ai Școlii profesionale I.M.U. Me
dgidia, Dumitru Erlic și Petre 
Gorgan. Dar întîiul lor gînd cu 
care veniseră în fabrică era să 
afle mai adine tainele meseriei 
pe care și-o aleseseră. In aceeași 
toamnă s-au înscris la cursurile 
de ridicare a calificării și în cla
sa a opta la liceul seral. Acești 
doi tineri au reușit ca, încă de 
la început, să se situeze în rîn- 
dul celor mai buni muncitori din 
atelierul de strungărie al secto
rului 52. Timpul și-l împart între 
uzină, școală (acum sînt în clasa 
a IX-a) și activitățile culturale 
de la club pe care le frecven
tează.

Ilie Gîri, în schimb, un alt ab
solvent, n-a găsit la început și 
poate nici n-a căutat soluțiile a- 
cestor probleme. Fusese reparti
zat să lucreze în același sector și 
tot la strung. Cu primul salariu 
pe care l-a primit s-a oprit la 
primul restaurant. Acolo și-a gă
sit și un soi ciudat de prieteni, 
care, atunci cînd a dat să plece 
să se odihnească și să intre a 
doua zi cu mintea limpede în 
uzină l-au sfătuit: „Ce te o- 
mori atîtI Lasă că nu-ți ridică 
nimeni statuie. O viață ai!“ In 
fine, tot repertoriul de care dis
pun asemenea oameni. A încercat 
să urmeze sfatul acestor „prieteni" 
cu care din ziua aceea se întîlnea 
mereu. Rezultatul ? De atunci 
încolo, în sectorul 52 s-a născut 
cazul Ilie Gîri. Intr-o ședință a 
organizației U.T.M. s-a discutat 
aproape în exclusivitate cazul lui.

Pe șeful de echipă nu-l asculta, 
venea obosit la lucru și cînd lu
cra în schimburile II sau 111 dor
mea în vestiar. Muncitorii mai in 
vîrstă căutau să-i dea sfaturi, 
să-l ajute. Cu toate acestea, în
tr-o bună zi a dispărut din uzi
nă. S-a întors după cîteva luni 
fără bani, fără haine, cerind cu 
capul plecat să fie primit din nou 
la lucru.

Probleme de acestea s-au irit 
și se ivesc la I.M.U.M. — ne spu
nea Petre Doman, secretarul co
mitetului U.T.M. pe uzină. Prin
tre absolvenții fiecărei promoții 
care vine din școala profesională 
se află și asemenea excepții. De 
aceea, comitetul U.T.M. și-a pro
pus ca un obiectiv important in 
munca sa întărirea muncii de 
educație în rîndul proaspeților 
absolvenți. Promoția de anul tre
cut a fost primită în uzină in mod 
festiv. Cei 72 de absolvenți s-au 
întîlnit, apoi, cu conducerea în
treprinderii, cu secretarul comite
tului de partid, secretarul U.T.M. 
și președintele comitetului de 
sindicat care le-au vorbit despre 
răspunderile pe care le au, des
pre perspectivele care li se des
chid și despre ceea ce se așteaptă 
de la ei. Pentru a-i stimula 
să-și însușească noi cunoștințe 
profesionale, s-au organizat con
cursuri „Cine știe meserie, cîști
gă" — la care au fost antrenați 
majoritatea lor. La cursurile de 
ridicare a calificării au fost cu
prinși aproape toți cei 900 de ti
neri din uzină, deci și noii absol
venți. Cei mai buni tineri din 
uzină sînt recomandați să urmeze 
cursurile serale ale școlii medii 
(în prezent în uzină sînt 216 ti
neri seraliști).

Majoritatea tinerilor absolvenți 
de anul trecut au fost repartizați 
să lucreze la o linie nouă, 
înființată de cîteva luni. Tot aici 
au fost repartizați să lucreze ca 
reglori, muncitori vîrstnici, cu o 
înaltă calificare ca Florin Drăgu- 
șin, Stoican Gheorghe, Pințea Ion, 
iar la mașini, oameni ca Radu 
Iliescu, cu o bogată experiență 
de viață, fruntaș în întrecerea 
socialistă.

La sfîrșitul anului trecut, din 
inițiativa comitetului U.T.M. s-a

organizat pe uzină o consfătuire 
cu toți tinerii absolvenți la care 
au fost invitați și maiștri și șefi 
de echipe și în care s-a analizat 
activitatea acestora în producție.

Și totuși cazuri de indisciplină 
au continuat să existe. Printre cei 
care le erau autori se afla și Ilie 
Gîri care, după ce dispăruse o 
vreme se întorsese în uzină.

Căutînd să afle mai îndeaproa
pe preocupările personale ale lui 
Ilie Gîri, comitetul U.T.M. a tri
mis o invitație tatălui său, ru- 
gîndu-l să vină în uzină. Cînd 
acesta s-a prezentat, s-a aflat că 
familia lui nu cunoștea nimic 
despre purtările tînărului. lntîl- 
nirea aceasta, a tatălui cu fiul, în 
fața faptelor petrecute, a avut un 
efect neașteptat. Ilie Gîri și-a re
cunoscut greșelile, iar tatăl a 
încredințat organizația U.T.M. 
că se va ocupa mai îndeaproape 
de viața lui personală, de preo
cupările lui.

Acum, de cîteva luni de zile 
Ilie Gîri e unul dintre cei mai 
sîrguincioși muncitori din atelie
rul de strungărie al sectorului 52 
și un artist amator talentat în 
echipa de dansuri a uzinei.

De la acest caz, cunoscut a- 
cum aproape în întreaga uzină, a 
pornit ideea de a se ține legă
tura mai strînsă între uzină și 
familiile tinerilor absolvenți. La 
începutul anului s-a organizat o 
întîlnire a tuturor absolvenților 
tineri, cu părinții lor, la care a 
participat și conducerea întreprin
derii. Cu acest prilej, tineri mun
citori ca Ion Despa și Abdula 
Sebadin au fost premiați de că
tre conducerea întreprinderii pen
tru rezultatele bune obținute în 
producție, iar părinți ca Nicolae 
Stănescu, Vasile Badea, Gheorghe 
Belu și alții au fost felicitați 
pentru succesele dobîndite de fiii 
lor care sînt exemplu în produc
ție și în viața de toate zilele.

Toate aceste activități contri
buie ca primul an petrecut de 
absolvenți la școala producției să 
fie în același timp un an de bo
gate învățăminte și frumoase re
zultate în producție.

care se referă la modificarea 
constructivă a axelor cutiei 
de viteze. Inovația fiind bună,

NICOLAE COZLOVSCH 
tehnician, Uzina de piese 

auto Colibași

Inovatorii noștri
Tinărui Mărăcineanu Ale

xandru lucrează de mai mulți 
ani in uzina noastră ca meca
nic. Deseori, cutia de viteze de 
la camionul Bucegi ne dădea 
mult de lucru. De aceea, pe 
tinărui Mărăcineanu Alexan
dru l-a preocupat această pro
blemă. Experiența de la lo
cul de muncă, cărțile tehnice 
studiate l-au ajutat să găsea
scă o nouă soluție pentru con
struirea acestui reper.

Astfel, el a depus la cabine
tul tehnic al uzinei o inovație

a fost aplicată în procesul 
producție.

Ca el sînt mulți tineri în 
zina noastră. Rădulescu 
dor, Drăgan Ion, Ivan Ilie s 
numai cîțiva dintre tinerii i 
vatori.

De la înce;WUl anului 
pînă acum au fost aplicate 
procesul de producție 9 ino 
ții. Economiile post calcul 
realizate prin aplicarea a 
stora, se cifrează la suma 
176 988 lei.

GEORGE MIHĂESCU

Echipa de doborîlori compusă din maistrul Candrea Gh-, și ajutorul său Candrea Nicolae 
se numără printre echipele de doboritori evidențiate In sectorul Coșna

Foto: L. SANDU

SPORT. SPORT
• în sala sporturilor din Liubli- 

ana au continuat vineri campiona
tele mondiale de tenis de masă. 
După desfășurarea jocurilor preli
minarii ale competiVe-. feminine 
pentru „Cupa Corbii-on‘ au fost 
aicătuite grupele semifinale ale 
căror întreceri vor avea loc sim- 
bătă și duminică

Echipa feminină a R. P Romîne. 
alcătuită din 
Ella Constantinescu 
Mihalca 
întrecînd

ias<

Maria Alexandru, 
s: Eleonora 

a repurtat două victorii 
cu același scor: 3—0

echipele Indoneziei si Franței. Re
prezentativa noastră a obținut ast
fel calificarea in grupa B a semi
finalelor alături de echipele R. P. 
Chineze. R. F. Germane și R. P 
Polone. In grupa A joacă repre
zentativele Japoniei, R. P. Ungare. 
Angliei și R. S. Cehoslovace.

Numeroase intîlniri spectaculoa
se au urmărit cei peste 5 000 de 
spectatori în preliminariile compe
tiției masculine dotată cu „Cupa 
Swaythling". După ce a învins 
India cu 5—0, echipa țării noastre

Crosul

«-a calificat în grupele semifinale. 
Cele două grupe ale semifinalelor 
se prezintă astfel: grupa A: R. P. 
Chineză, R. P. Romînă, R. F. Ger
mană, Iugoslavia, R. S. Cehoslova
că, U.R.S.S., grupa B: Japonia, 
Suedia, R.P.D. Coreeană, R. P. 
Ungară, Anglia. Iran.

In primul meci al semifinalelor, 
echipa R. P. Romine a fost învin
să cu 5—4 de echipa R. F. Ger
mane la capătul unui meci pasio
nant, un adevărat „maraton 
pongistic", care a durat 3 . 
25 de minute.

Vineri seara în cel de al 
rneci al grupei semifinale i

i ping- 
ore și

doilea 
echipa 

masculină a Iugoslaviei a întrecut 
cu 5—1 echipa R. P. Romîne.

99 intimpinăm
1 Mai66

sate electrificate
Lumina strălucitoare a becurilor electrice a pătruns încă 

12 sate din raioanele Videle, Titu, Alexandria și Urziceni. Bi 
ficiarii, membri cooperatori și diferitele instituții, sînt mul 
miți de calitatea lucrărilor executate de muncitorii, ingineri 
tehnicienii întreprinderii regionale de electricitate Bucure 
Același colectiv a realizat și extinderea electrificării în alte 
de sate ale regiunii. 3

IONEL PROTOPOPESC1 
activist cultural

întîlnire cu creatorii filmului 
„Gaudeamus igitur“

La 
tură 
din 
vut 
cu

Casa de cul- 
a studenților 

București, a a- 
loc o intîlntre 

creatorii filmului 
.Gaudeamus igitur" : 
regizorul Gheorghe 
Vitanidis, operatorul 
Nicolae Girardi, ac
torii Ileana Dună- 
reanu, Șerban Can- 
tacuzino.

După prezentarea 
succintă a modulul 
cum au rezolvat pro
blemele de creație ri
dicate de scenariul 
lui V. Rebreanu și 
Mircea Zaciu, invi
tații au ascultat im
presiile și sugestiile di- 
feriților participanți.

Mulți studenți

și-au exprimat , 
rința de a vizii 
pe ecran noi prodi 
ții care să redea 
mai veridic prob 
matica majoră a t 
ții studențești, asp 
tele ei complexe.

BÎRLIBA 
DAN MIHAI 

student

Hidrocentrala Buhuși (vedere exterioară)

3 ooo ooo

Festival Dante
CLUJ (de la coresponden

tul nostru)
Sărbătorind 700 de ani de la 

nașterea poetului Dante-Ali- 
ghieri, Universitatea „Babeș- 
Bolyai", Conservatorul „Ghe- 
orghe Dima“ și Filarmonica 
de stat din Cluj au prezentat 
vineri după-amiază un festi
val Dante. Festivalul a cuprins

melodii inspirate din opera 
poetului, recitări din sonete 
traduse sau în limba italiană, 
fragmente din Divina Come
die etc. Tot în cadrul manife
stărilor prilejuite de aniversa
rea poetului italian, Faculta
tea de filologie și Biblioteca 
centrală universitară au des
chis o expoziție comemora
tivă.

în ultimii ani arhitectonica 
lașului s-a îmbogățit cu noi 
construcții date în folosință în 
cartierele Socola-Nicolina, Co- 
pou. Tudor Vladimirescu și în 
Piața Unirii. în fiecare primă
vară. horticultorii adaugă și ei 
noi frumuseți orașului. Și în 
acest an, o dată cu sosirea pri- 
măverii, mina harnică a celor 
care gospodăresc cele 100 hec
tare de zonă verde se vede 
peste tot în momentul de față, 
în noul cartier Socola-Nicolina 
se lucrează la crearea a încă 
20 de hectare zonă verde. In 
Grădina Copou și în parcul ex
poziției se apropie de sfîrșit 
lucrarea de retușare a bosche
telor și arbuștilor, peluzelor cu 
flori și însămînțarea ierburilor 
perene. Sute de floricultori, 
peisagiști, pomicultori, lucrează 
intens la amenajarea zonelor 
verzi și a locurilor recreative 
dintre blocuri. Astfel, se apro
pie de sfîrșit plantarea celor 
45 000 arbori și arbuști decora
tivi, 1 500 m.l. garduri vii etc. 
S-au procurat și se plantează 
15 000 trandafiri. Ei vor împo
dobi în special marginile noi
lor străzi Republicii, Dimitrie 
Cantemir și altele din cartie
rul Socola-Nicolina.

De cîteva zile orașul a în
ceput să fie împînzit cu flori. 
Acum, la începutul sezonului 
vor domina panseluțele și ci
neraria. După panseluțe, locul 
rezervat florilor va fi luat de 
zambile, lalele, tufănele, petu
nii etc. Pentru aceasta, în se
rele orașului au fost pregătite 
răsadurile pentru aproape 3 
milioane de flori în 50 de spe
cii și varietăți decorative. în 
fiecare zi, sute de cetățeni, ti
neri și vîrstnici, din Iași par
ticipă la amenajarea locurilor 
dintre blocuri, pregătesc ron
durile de flori, plantează pomi 
și flori, făcînd orașul tot mai 
frumos.

CORNELIU MANOLIU

Zilele 
puri de 
îndreptat spre pădu
rea Brănești (raonuî 
Lehliul unde emu 
programate intrt- erile 
crosului de masi _S4 
intimpinăm 1 Mai". 
Această competiție 
se bucură fi ckî de 
o frumoasă tmhție. 
La actuala ediție. 
inaugurată in pr.-m 
parte a lunii aprilie, 
s-au -prezentet 1( 
start ■■mrmri tiaeri 
din «—«.-rfie Brm 
nești ‘unde amcenzd 
4 mocteța iportice >. 
Dor Mărunt, FiAi 
tea, Gurâcnerti ete.

La start se aflau ti
nerele de la asociația 
sportivă „Tehnica* 
(Centrul profesional 
de contabilii dtn Bră- 
nețti. Printre concu
rente, o serie de cro- 
siste mai cunoscute, 

tint tinerele:

trecute, gru- 
tineri s-au

Viorica Ghena, Floa
rea Neaga, Ioana A- 
râfetmu etc., ciftigă- 
toere a mai multor 
competiții de masă. 
Alături de sportivele 
emmtăe, la con- 
cunul de cros au 
participat la aceste 
penoncnte întreceri 
ciitigate de Viorica 
Ghena fi tinere care 
te afli la prima com
petiție de atletism.

In zilele urmă
toare, alte iute de ti
nere fi tineri dat co- 
msma. Brănești if> 
cor isicrie ramele 
pe Urteie de concw.

Inieecerie st de»- 
jâfoari pe md multe 
grupe șpc-rtKt, la 
care cor fi cuprinși 
circa 240 de concu- 
renți. Sportivii claiați 
pe primele 3 locuri 
cor participa la finala 
pe ațoeiafia sportivă

iar cei mai buni vor 
reprezenta, apoi, co
muna Brănești la ul
tima etapă, faza raio
nală a crosului de 
masă „Să intimpinăm 
1 Mai". Cu acest pri
lej, tinerele concu
rente tor trece și 
normele pentru cuce
rirea „Insignei de 
polisportiv". Astfel 
după concursul de 
cros, tinerele de 
la asociația spor
tivă „Tehnica"-Bră- 
nești vor partici
pe ie probele de să- 
ritvri și aruncări, la 
întrecerile de gim
nastică, etc. In luna 
Aprilie, este prevăzut 
ca un număr de 120 
de tinere să treacă 
toate normele din re
gulamentul acestei 
competiții.

• Vineri la Rotterdam au 
ceput campionatele mondiale 
scrimă pentru tineret. Proba 
floretă (masculin) a revenit austria
cului Losert. Pe locurile 5—8 la 
egalitate de victorii s-au clasat M. 
Tiu (R. P. “ 
glia), Noel 
Ungară).

Astăzi se 
de floretă, 
sportivele noastre Ileana Drîmbă, 
Marina Stanca și Ecaterina Iencic.

în
de 
de

Romînă), Breckin (An- 
(Franța) și Szabo (R.P.

dispută proba feminină 
la care participă și

Tinerii legumicultori
în brigada legumicolă a 

cooperativei agricole de pro
ducție Tulucești, regiunea Ga
lați, lucrează un mare număr 
de tineri. în tot timpul iernii 
ei au muncit la toate lucrările 
din grădină și la răsadnițe — 
unde, pe 3 000 de metri pă- 
trați, ș-au produs sute de mii 
de fire de roșii, varză și altele.

TELEVIZIUNE
SÎMBĂTĂ 17 APRILIE

li).00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru copii : „Soarele 
și omuleții de zăpadă", po
vestire de Mioara Cremene, 
după Herta Wilk. 19,30 Tine
rețe, ani de aur !. 21,00 Tea
tru în Studio : „Medeea“ de 
Euripide. în încheiere : Bule
tin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.

DUMINICĂ 18

8,50 Gimnastica 
la domiciliu.

APRILIE

de înviora
și,00 Rețeta

gospodinei. 9,30 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. 
11,00 Emisiunea pentru sate. 
După amiază — fotbal: 
Transmisiune de la stadionul 
„23 August“ a întîlnirilor din
tre echipele Progresul — Cri- 
șul Oradea și Steaua — Stea
gul roșu-Brașov. 19,00 Jurna
lul televiziunii. 19,20 Aventu
rile lui Robin Hood (XXI) 
„Castelul Thorkil". 19,45 „Um
brelele din Cherbourg". 21,15 
Muzică distractivă. 22,15 Te- 
lesport. în încheiere : Buletin 
de știri. Buletin meteorologic.

la lucru
lucrează la repic

Informații
In zilele de 29 și 30 aprilie va 

avea loc în Întreaga fără ultima 
etapă din campania de vaccinare 
antlpoliomielitică. Cu această ac
țiune se încheie programul de vac
cinare antipoliomielitic din acest 
an, care a însumat aproximativ 2 
milioane de revaccinări la copii 
Intre 1 și 1 ani și 250 000 de vacci
nări ia cei sub 1 an. Totodată, 
continuă acțiunea de imunizare 
antitetanică și împotriva febrei ti
foide, care va totaliza circa 9 mi
lioane de vaccinări și revaccinări. 
ln cursul acestui trimestru va în
cepe în întreaga tară vaccinarea 
și revaccinarea antidilterică a co
piilor de peste 3 luni și a tineri
lor pînă Ia 18 ani.

Toate vaccinurile folosite sînt 
realizate de Institutul „Prof.. dr. I. 
Cantacuzino’ din Capitală.

■ir

între- 
violo- 
Debot

Cu prilejul turneului 
prins în țara noastră, 
nistul belgian Marcel 
a concertat joi și vineri la
Iași. El a interpretat împre
ună cu orchestra simfonică a 
Filarmonicii din localitate, di
rijată de Eugen Pricope, con
certul pentru vioară și or
chestră de Mendelssohn Bar- 
tholdy.

(Agerpres)

Acum ei
Printre cei care se evidenți 
ză în mod deosebit se numă 
Iancu Bratu, Ilie Andriși 
Sofia Angheluță, Ruxand 
Bratu, Malache Mîndru și a 
tineri.

JANA POPA
corespondent voluntar

CINEMATOGRAFE
NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 

cinemascop (ambele serii) rulef 
la Patria (orele 9, 12, 15, 18, 2 
GAUDEAMUS IGITUR rulează 
Republica (orele 9, 11, 13, 15, " 

21), Victoria (orele 10; 12; : 
18,15, 20,30), Floreasca (ore 
18, 20), Grivița (orele 10, 1
16, 18,15, 20,30). SCAR

19; 
16: 
16;
14; ... ____ _____ _____
MOUCHE — cinemascop — rul< 
ză la Luceafărul (orele 8: 10: ' 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucure 
(orele 9; 11 ,13, 15: 17: 19; 2
Excelsior (orele 9,30; 11,30; 13,4 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (or< 
8,30; 10,30: 12,30; 14,45; 17; 19,1
21.30) , Melodia (orele 9S 11; 1
15; 17; 1,9; 21), Modern (orele 
11; 13,15; 17; 19; 21). PARIS, 
VESEL rulează la Capitol (or< 
9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,45; 2
Bucegi (orele 9,30; 11,45; 1
16,15; 18,30; 20,45). UCIGAȘII 1 
FEMEI rulează Ia Festival (or« 
10; 12, 14; 16,15; 18,30; 20,45), 1 
frățirea între popoare (orele 10.5 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 1 
12; 14, 16; 18,15; 20,30). MISTER 
LE PARISULUI — cinemascop 
rulează la Central (orele 9,< 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). UNI 
EȘTI ACUM MAXIM ? — clnem 
scop — rulează la Lumina (ore 
9,45; 11,45; 14, 16,15, 18,30: 20.4. 
Aurora (orele 10, 12, 14, 16a|i|3.1
20.30) . UN ENORIAȘ * CI'
DAT rulează la Uniori (orele 14,3

ln laboratorul Institutului de medicină și iarmacie din Tg. Mureș

Întreaga uzină creează
(Urmare din pag. I) Dascălu, de a se construi un agregat pentru

nuă activitate creatoare pentru însușirea acestei tehnici, 
pentru perfecționarea ei. Și nu întimplător, aici s-a născut 
o inițiativă. (La fiecare fază de operație — o înaltă tehni
citate — care e pe cale de a se extinde în toată regiu
nea). Inițiativa — prin îndemnul ei direct, de a se aplica la 
fiecare operație cea mai înaltă tehnicitate — a declanșat, 
în uzină, o reacție generală pentru nou. S-au pus în apli- 
'care — în timpul care s-a scurs de la nașterea acestei 
inițiative — peste 1 000 de propuneri pentru îmbunătă
țirea procesului de producție. Întreaga uzină gindește și 
creează. De la muncitor pînă la inginer. De la tînăr, pînă la 
veteranul uzinei.

Să ne oprim numai în secția motor — de unde a pornit 
inițiativa. Evidența pe care o ține inginerul Matei Dascălu, 
tehnolog principal, arată că numai in trimestrul I s-au fă
cut peste 40 de propuneri. Intilnim, in această evidență, și 
multe propuneri ale tinerilor. Numele inginerului Ion Du- 
mitrașcu, apare de mai multe ori. „Dumitrașcu. ne poves
tește Dascălu, e plin de idei" Tinărui acesta a terminat 
facultatea abia acum 2—3 ani. Un neastimpăr creator — 
am adăuga înțelegerea matură, că lucrează ca specialist în
tr-o uzină foarte modernă — îl îndeamnă să citească me
reu, să-și pună probleme și să caute soluții. Ultima pro
blemă rezolvată de el este punerea la punct a unui agregat 
de prelucrare a cilindrilor.

Agregatul — de altfel foarte modern — funcționa destul 
de bine. Dar la rampa de ungere mai apăreau motoare gri
pate. Inginerul Ion Dumitrașcu și-a dat seama că totul por
nește de la acest agregat. Și atunci, a propus echiparea a- 
cestuia cu noi scule și dispozitive pentru operațiile cele mai 
importante. Reușita a fost deplină. Ca și la propunerea fă

cută de Matei
frezarea fețelor la carterul ambreiaj, ca și la cea făcută de 
tinerii Aurel Nichifor și Ion Tudor, de a tăia burghielor 
pentru filetatul culbutorului cinci canale în loc de 3, ca și 
și la toate cele peste 40 de propuneri aplicate în trimestrul 
intii.

Să ne oprim și la serviciul proiectări unde se lansează 
noul m tehnica uzinei. Aflăm că în timp ce în secții se mai 
comentează succesul lui U 650 la Tirgul Internațional de la 
Leipzig (ciștigarea medaliei de aur și a diplomei de onoare), 
proiectanții au început o nouă fază a modernizării proaspă
tului medaliat.

„Pe U 650 — ne spune tovarășul ing. Teodor Marcu, ad
junct al serviciului constructor șef — îl așteaptă și alte 
competiții tehnice. Faima cîștigată la Leipzig îi cere să fie 
mereu în frunte". în timp ce, la Leipzig, vizitatorii admirau 
pe U 650, proiectanții uzinei gîndeau alte și alte îmbunătă
țiri constructive. Ce urmăresc noile îmbunătățiri ? Tovară
șul inginer Marcu le sintetizează cu logica specialistului: 
„O estetică mai mare. Un randament mai bun în exploa
tare. Pentru aceasta, vom modifica osia din față prin mă
rirea diametrului roților, vom adapta la tractor un redactor 
de viteză sub 2 km. (Ne-au cerut beneficiarii externi a- 
ceastă modificare. Sînt lucrări care au nevoie de viteze 
sub 2 km. Tractorul nostru dezvoltă o viteză și pînă la 
24 km pe oră). O altă modificare se referă la adaptarea la 
tractor a unei instalații de aer comprimat. (Tractorul are 
multiple utilizări și o asemenea instalație este necesară mai 
ales în cazul remorcilor cuplate, pe drumurile cu pante)".

Noul în tehnică se naște de la o zi la alta în marea uzină 
brașoveană. In angrenajul acesta general, care acționează 
pentru perfecționarea producției, unii trebuie să treacă, mai

întii, prin etapa cunoașterii acestei tehnici, pentru a o putea 
folosi cit mai deplin. Și iată că uzina — această cetate a teh
nicii — devine, în fiecare zi, și o școală. Nicolae Petcu, se
cretarul comitetului U.T.M. de la secția sculerie I, ne vor
bește tocmai despre acest lucru. „Aveam cîțiva tineri —• 
povestește el — care nu reușeau să execute la nivelul tehnic 
cerut sculele ce se fabrică în sectorul nostru. Trebuia să-i 
ajutăm. Tinerii terminaseră școala profesională doar de un 
an. Iar munca în sculerie este foarte pretențioasă. De aici 
se dă — ca să mă exprim așa — tonul în tehnică".

Ce a făcut organizația U.T.M. de la sculerie ? A organizat 
o consfătuire la care au fost invitați și cei mai buni mun
citori din secție. Comuniștii și utemiștii prezenți la consfă
tuire au hotărît ca fiecare dintre ei să se ocupe de crește
rea profesională a acestor tineri. Primul care a avut acea
stă idee a fost Petcu. Exemplul lui a fost urmat și de cei
lalți. De Dumitru Furnică, de Gheorghe Văsîi. De toți. Și 
azi, nu mai miră pe nimeni faptul că Mihai Opriș se men
ține evidențiat în întrecerea socialistă de trei luni, că 
Gheorghe Năftănăilă știe să lucreze la mașinile de găurit 
prin coordonate la fel de bine ca și maistrul său. Și aceasta 
pentru că, în marea uzină, drumul spre însușirea tehnicii 
noi este deschis fiecărui muncitor. Am reținut de la comi
tetul U.T.M. cîteva cifre. In uzină învață la cursurile de ri
dicare a calificării peste 2 500 de muncitori. Alte cîteva 
sute urmează cursuri de specializare pe agregate. Unii ti
neri (cei de la secția montaj general, și exemplul lor ar tre
bui urmat și de ceilalți tineri) iau parte de două ori pe săp
tămână la un concurs public de verificare a cunoștințelor 
tehnice. Lunar, în fiecare secție a uzinei, au loc concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă". Concursurile — și acesta este 
elementul cel mai important — încep de la faza pe organi
zații U.T.M. pe linie automată, atelier, secție și continuă 
pînă la faza pe uzină. In această perioadă sînt antrenați 
intr-o mare competiție pentru însușirea tehnicii noi toți 
tinerii care fac parte din meseria respectivă.

Am înțeles astfel, de unde își trag seva și numeroasele 
propuneri pentru îmbunătățirea calității, și numărul mare 
de inovatori, și numărul mare de tineri care se mențin lună 
de lună evidențiați în întrecerea socialistă, și distincțiile și 
medaliile pe care le cîștigă produsele uzinei în marile com
petiții tehnice.

16.30, 18.45), Munca (orele 14,3C
16, 18,30, 20,30). PĂDUREA SPll 
ZURAT1LOR — cinemascop (amb 
le serii) — rulează la Tomis (or 
le 9,30; 13, 16,30, 20), Giule?
(orele 10,30, 15,15, 19,15). VR' 
MEA PAGINILOR rulează la Cu, 
tural (orele 15; 17; 19; 21). TOVJ 
RĂȘII rulează la Dacia (orele 9,4: 
12,30; 15,15; 18, 20,45), Vitan (or. 
le 16, 18,15, 20,30). REGINA CU 
TECELOR rulează la Buzești (orei 
11, 14, 16,15; 18,30; 20,45
SOȚII ÎN ORAȘ rulează la Cr’t 
gași (orele 16; 18,15; 20,30
MOFTURI 1900 rulează la Co: 
mos (orele 16; 18; 20), Ferenta 
(orele 14; 16,15; 18,30; 20,45
LEGEA ȘI FORȚA rulează 1 
Unirea (orele 16; 18,15; 20,30
Volga (orele 10; 12,30; 15,30; 18
20.30) . NEVASTA nr. 13 ruleaz
la Flacăra (orele 10; 15,30; 18
20.30) , Popular (orele 10,30 , 16
18.30, 21). PROGRAM PENTRI
COPII — rulează la Doina (orei 
10). STRIGĂTUL CORLEI ruleaz 
la Doina (orele 12, 15,30, 18
20.30) , Cotroceni (orele 15,30, 18
20.30) . SPĂRGĂTORUL rulează 1 
Arta (orele 15, 17.45, 20,30), Dru 
mul Sării (orele 16, 18,15; 20.30) 
UN PUMN DE NOTE rulează I 
Moșilor (orele 16, 18,15, 20,30). SO 
TIE PENTRU UN AUSTRALIAI 
— cinemascop — rulează la Co 
lentina (orele 16, 18,15, 20,30). C 
STEA CADE DIN CER rulează 1; 
Viitorul (orele 15, 17, 19, 21). CA 
PIT ANUL FRACASSE - cinema 
scop — rulează la Rahova (oreh
15, 17, 19, 21). CARTOUCHE -
cinemascop — rulează la Proc e 
sul (orele 11, 14, 16.30, 19, 2t ' 
ARMATA CODOBATURILC •• ;
lează la Flamura (orele 10, : î
16, 18,15 20,30). ELENA DIN T ‘
IA — cinemascop — raleatl i 
Lira (orele 10.30, 15,30: 18, 203? 
CÎNTÎND IN PLOAIE ralett» a 
Pacea (orele 16, 18, 20 '•’??»
DIK rulează la Carpat; tor*a
9.30, 11,45, 14, 16,15).
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Primul festival de artă

recoltele!
PE DEPLIN PREGĂTIȚI

^Mecanizatorii de 
li- S.M.T. Gorneni, 
Aonul Drăgănești- 
Vlașca. au folosit 
toate zilele bune de 
lucru ale acestei 
primăveri. In acest 
fel au reușit să pu
nă la vreme sub 
brazdă sămînța 
pentru toate cultu
rile din prima epo
că, dintre care, pe 
1317 hectare floa
rea soarelui. Pen
tru că în acest an 
cooperativele agri
cole de producție 
din raza lor de ac
tivitate și-au mărit 
suprafețele cu lu- 
cerniere, la peste

1000 de hectare, 
mecanizatorii au 
pregătit la vreme 
terenul și, cind tim
pul a permis, au în- 
sămînțat. Dar cea 
mai mare atenție 
s-a acordat pregăti
rii patului germina
tiv pe cele aproape 
8 000 de hectare 
care vor fi semăna
te cu porumb. Pe 
fiecare tarla s-au e- 
xecutat lucrări di
ferențiate cu grapa 
și discul. La coope
rativele agricole din 
Bulbucata, Letca 
Nouă, Novaci și al
tele, pe terenuri mai 
ridicate s-a trecut la

semănatul porum
bului cind tempera
tura din sol a per
mis. S-a pus sub 
brazdă sâmința pe 
1 500 de hectare. Zi
lele din urmă au 
fost ceva mai rec 
și umede și semăna
tul n-a putut fi con
tinuat Acum se fac 
sondaje de cite 2—3 
ori pe zi în fiecare 
unitate. Temperatu
ra in sol se aproțăe 
de cea corespunză
toare și din nou me
canizatorii vor tre
ce la semănat 
toate forțele.

N. BĂRBI

v Mai multă operativitate
Cu toate că timpul a fost ploios in ultima vreme, ta -» 

Cluj au continuat să se desfășoare în ritm susținut lucrăr 
agricole. Pină la mijlocul acestei luni au fost executate arătau 
pentru insămințările de primăvară pe 93 la sută dm nipnja|a 
planificată și s-a pregătit terenul pentru (nsdmmțări pe S la 
sută. în raioanele Gherla, Dej, Zalău și Huedin, floarea-soa- 
relui s-a ir. ămînțat pe întreaga suprafață, iar semănatul sfe
clei de zahăr se apropie de sfîrșit. In întreaga regin^ catarfle 
din prima epocă sînt însămînțate pe 90 la sută «fia sapr^ața 
planificată. în unele cooperative agricole die ■■■ogari» Măsăad, 
Huedin, Dej, Bistrița mecanizatorii nu folosesc insă toate orele 
bune de lucru. în aceste zile, se impune termiaarea graăaică 
a arăturilor. Apoi să se identifice cu mai mu’?« ojMfMiaălate 
porțiunile de teren zvîntate unde pot tatra truetaarcla. î« 
unele raioane, insămințarea unor culturi este iatirzâată ăia 
lipsa de sămînță. Cooperativele agricole de prodacție ăia raio
nul Bistrița, de pildă, mai au nevoie de circa 3W tone cartofi 
care urmează să fie cultivate zilele acestea.

L RUS

In „ferestrele"
>A.

ituat 
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; CULTURAL
STUDENȚESC

r-onstrează o continuă preocu
pare pentru satisiacerea ce
rințelor publicului căruia i se 
adresează. Cenaclu! dramatic 
îcrnnțat devine in telul acesta 
ații un laborator de creație cit 
și o trambulină de dezbateri 

Studemli;. care după orele de 
curs «m semir.arti muncesc cu 
tragere de mimă Ia punerea in 
seea< a pieselor „Moartea a- 
■tu artist". -Steaua iără nu- 
■r*. Anu spectacole cu ..Băr
bierul din Sevilla^ și „Omul 
care aduce ploaia'. au pus bâ
tele unul adevărat secretariat

VALENTIN HOSSU

Din nou
sugestii

în zona de 
a regiunii 

Oltenia, raionul 
Oltețu are condi
ții de climă și sol 
diferite de cele 
ale raioanelor din

sudul și centrul regiunii : Co
rabia, Calafat, Băilești, Craio
va. Datorită zonei deluroase, în 
raionul Oltețu, timpul se în
călzește mai tîrziu, începutul 
lunii aprilie fiind, de obicei, 
ploios și rece. In primăvara a- 
ceasta însă, timpul a permis 
încă de la sfirșitul lunii mar
tie deschiderea campaniei de 
primăvară. Aceste condiții, 
specifice raionului, au impus 
luarea unor măsuri organiza
torice care să asigure termi
narea lucrărilor de pregătire 
a solului și însămînțatul în 
timpul cel mai scurt. Pentru 
aceasta au fost asigurate, încă 
de la începutul campaniei, 
două schimburi la majoritatea 
brigăzilor de tractoare ce de
servesc cooperativele agricole 
de producție. Astfel, s-a reu
șit ca, folosind fiecare oră 
bună de lucru în cimp, încă

de acum 5 zile sd fie termina
te de însămînțat suprafețele 
prevăzute pentru culturile din 
prima epocă : mazăre, floarea 
soarelui, plante furajere. Aco
lo unde a fost posibil, tractoa
rele au lucrat paralel și la 
pregătirea patului germinativ, 
în vederea semănatului po
rumbului. Așa, de pildă, la 
Fărcașu, întreaga suprafață 
care urmează să fie insămin- 
țată cu porumb a fost arată, 
discuită și grăpată, pregătin- 
du-se bine patul germinativ. 
Aici, brigada de tractoare con
dusă de Ștefan Petrache și-a 
organizat activitatea în două 
schimburi pe fiecare tractor, 
reușind ca întregul parc de 
utilaje și mașini agricole să fie 
folosit fără întrerupere tot 
timpul, cit sa putut lucra în 
cimp, ziua și noaptea.

In ultimele zile, precipitați
ile căzute și vremea rece au 
făcut imposibilă munca meca
nizatorilor în cimp. Cu toate 
acestea, activitatea pe ogoare
le cooperativelor agricole de 
producție din raionul Oltețu 
nu a încetat. In „ferestrele'

bune de lucru. X’S’ia ctxxpe- 
rttcn ga arttrnuct arătările 
și pregătirtu terenului ca aju
torul atelajelor. p-oprieta:e 
obștească, ir. deosebi pe tere
nurile în pantă. Astfel, in ziua 
de 14 aprilie 440 atelaje au e- 
fectuat arătură pe o suprafață 
de peste 120 hectare. La Mur- 
gașu. Balota și Bulzești cu 
fost folosite dm pirn toate ate
lajele cu întreaga lor capaci
tate. executind în această zi 
arături pe o suprafață de 35 
hectare.

Datorită condițiilor speci
fice, în raionul Oltețu, perioa
da optimă pentru semănatul 
porumbului este a treia deca
dă a lunii aprilie. Consiliul a- 
gricol raional și consiliile de 
conducere ale cooperativelor 
agricole au luat o serie de mă
suri în vederea terminării 
pregătirilor necesare pentru 
însămînțat. Toate unitățile au 
fost asigurate cu cantitățile 
necesare de sânunță. Fiecare 
brigadă și-a pregătit semănă- 
torile reglindu-le și probîn- 
du-le în cimp, corespunzător 
cu norma de insămînțare, gra

dul de feralizcte g soiului și 
dtfereazm: pe somn. In vede
rea asigurăm unor lucrări de 
calitate, a aruz ioc la SJf.T. 
Bălcesn o instr u»e cu toți «a- 
giaerir ș> tehnicienii agronomi. 
Mecanizatori n o pregătire 
superioară au explicat teoretic 
și practic, iu mod amănunțit, 
folosirea și reglarea tuturor ti
purilor de mașini agricole din 
dotare și îndeosebi a semă
nătorii 2 SPC 2. La rindul lor, 
participanții la aceste pregă
tiri au organizat tn cadrul fie
cărei cooperative agricole de 
producție o instruire practică > 
cu toți brigadierii de cimp și I 
însoțitorii permanenți care vor ■ 
lucra pe semănători. Avînd în _ 
vedere, că majoritatea celor ce I 
lucrează pe semănători sînt ti- I 
neri, organizațiile U.T.M., la 
indicația comitetului raional 
al U.T.M., i-au antrenat pe toți 
la instruirea și demonstrațiile 
practice.

M. DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului* 
pentru regiunea Oltenia

I 
I

Detaliu pe Valea Bistriței

LA BRASOV

Un nou cartier de locuințe

in construcție

X-

Întrebarea „Ce părere aveți 
despre activitatea cultu- 
ral-artistică desfășurată în 

ăuttfut ?*, adresată spre sfirșitul 
primului semestru al anului uni
versitar unui mare număr de 
«radeoți de la Institutul de mine 
dm Petroșani, a fost pentru foar
te mulți dintre cei întrebați un 
peflej pentru a-și mărturisi insa-' 
irtfarți» fxță de sărăcia manifes- 
tărilor cultural-artistice din in
stitut, față de conținutul și for
mele ei de organizare.

O vizită făcută recent la Pe
troșani ne-a prilejuit constatarea 
că nu toate sugestiile făcute a- 
tunci au găsit receptîritate la cei 
szzați. Au rămas în afara preocu
părilor organizatorice cineclu- 
bui, cercul de inițiere în ar
ta plastică, atragerea studen
ților din anii I și EL.™ 
mafiile
m^rsa 
cultură literară. Și . . 
sibuități există. O bună coordo
nare a muncii fiecărui membru 
din comisiile culturale, atragerea 
tuturor studenților pasionați (și 
sînt foarte mulți) pentru un do
meniu sau altul la organizarea 
activității culturale, stimularea 
inițiativelor la nivelul anilor și 
grupelor de studii, (activitățile 
de club pot fi organizate perio
dic pe ani și grupe de studii) 
vor determina îmbogățirea vieții 
culturale în institut

Nu’ este însă mai puțin ade
vărat faptul că pentru desfășu
rarea unei activități culturale la 
nivelul exigențelor studențești, 
se simte la Petroșani nevoia unui 
sprijin mai substanțial din par
tea Comisiei culturale a Comi
tetului executiv U.A.S.R., mai a- 
les pentru reorganizarea activi
tății clubului, pentru asigurarea 
unor schimburi culturale cu alte 
centre universitare din țară și 
organizarea unor întîlniri cu oa-_ 
meni de știință, scriitori, actori, 
regizori etc. De asemenea, spri
jinul acesteia, dar mai ales al 
A.C.I.N.-ului este necesar pentru 
organizarea cineclubului atît de 
dorit de studenți.

Pe de altă parte este nevoie de. 
sprijinul Comitetului regional 
pentru cultură și artă și al 
O.S.T.A. pentru organizarea mai 
judicioasă a turneelor artistice 
din Valea Jiului, în așa fel încât 
spectacolele date la Petroșani șă- 
fie eșalonate pe tot parcursul ai 
nului, în număr mai mare și de 
calitate, iar formațiile artistice 
venite în turneu să nu ignore 
existența unui centru universitar 
cu 1 600 de studenți, refuzînd să 
dea spectacole pentru ei (așa 
cum au făcut Teatral de estradă 
din Deva și Filarmonica din 
Cluj).

institutului, 
cenaclului în

II în for- 
transfor- 
cerc de 

totuși po-

Peste puțin timp, va începe 
primul festival de artă stu
dențească din Centrul V- 

mversitar București. Pentru prima 
«lată tradiționalul concurs anual 
al (nrnuțiîlnr artistice studențești 
va imbrîca hainele festivalului, 
uimind ca, în afara ansamblurilor 
artistice imitare care își vor dis
puta intiietatea, să participe și for
mații artistice din institutele de 
artă bucureștene.

Festivalul va întruni pe scenele 
casei de cultură a studenților și 
a Palatul™ ponieriior. in serile ce
lor două săptămmi de desfășura
re — 17—30 aprilie — peste 
1000 de soliști vocali și instru
mentiști, dansatori, recitatori și 
actori de teatru, care se vor pro
duce tn cadrul a 44 de formații 
artistice prezentate la sărbătoarea 
artei studențești din Capitală.

Spectatorii vor putea urmări in 
acest concurs echipe de dansuri 
și grupuri folclorice vocale, for
mații de muzică ușoară și colec
tive de recitatori, brigăzi artisti
ce și spectacole de teatru, progra
me de gimnastică artistică și a- 
crobatică susținute de studenți 
din Institutul pedagogic și din In
stitutul de cultură fizică.

Prima zi a festivalului va în
semna și deschiderea expozițiilor 
organizate la casa de cultură cu 
lucrări originale ale studenților 
din Institutul de artă plastică și 
din Institutul de arhitectură.

7 institute vor prezenta ansam
bluri artistice unitare : Institutul 
politehnic, Universitatea, Institu
tul agronomic, Institutul pedago-

gic, I.M.F., Institutul de construc
ții, I.S.E., iar I.P.G.G. și I.C.F. se 
vor prezenta în concurs cu un 
număr redus de formații artistice.

Juriul pentru echipele de teatru 
va trebui să stabilească cea mai 
bună formație de teatru dintre 
cele 8 înscrise pe lista concuren- 
ților. „Ploaia*, „Grădina cu tran
dafiri*, „Secunda 58“, „Pisica de 
pe acoperișul fierbinte* (premie
ră pe țară), sînt doar jumătate din 
numărul pretendentelor la primul 
loc.

Repetițiile nu s-au sfîrșit încă. 
Se mai stăruie asupra fiecărei 
mișcări, fiecărui cuvînt, fiecărei 
note. Peste puțin timp bătăile de 
gong vor anunța începerea celui 
dintîi festival de măiestrie artis
tică studențească.

în zona de sud-est 
a orașului Brașov au 
început zilele acestea 
lucrările de organi
zare a șantierului 
noului cartier de lo
cuințe „Steagul Roșu 
3*. Se face instalarea 
rețelelor de apă, de 
combustibil și ener
gie electrică. în con
strucția noului cartier 
se acordă o mare a- 
tenție asigurării ți
nui confort mai bun

locatarilor, ca și exe
cutării de către con
structori a unor lu
crări de cea mai bună 
calitate, incepind de 
La turnarea betonului 
pină la finisajele in
terioare și exterioare. 
La cele peste 700 a- 
partamente care vor 
fi date în folosință 
anul acesta se vor 
folosi larg masele 
plastice. îndeosebi la 
pardoseli

Noile clădiri com-

pletează cartierul 
Steagul Roșu, cu cele 
peste 6 000 de apar
tamente ale sale, cu 
parcurile și zonele 
sale verzi. Populația 
acestui cartier numă
ră azi peste 20 000 de 
locuitori. La dispozi
ția acestora se află 
școli, un spital și po
liclinică. dispensare, 
unități comerciale, 
bulevarde largi asfal
tate. linii de troleibu-

ze și autobuze 
fac legătura cu 
trul orașului și cu ce
lelalte noi cartiere 
brașovene. printre 
care Tractorul. Pri
măverii Partizanul 
Roșu etc. Potrivit da
telor statistice, în ul
timii 15 ani, la Bra
șov s-au construit tot 
atitea locuințe cît în 
decursul unui secol 
înainte de eliberarea 
țării

care 
cen-

H•A';

» -A

•t

In sala de lectură a clubului întreprinderii de construcții și mon
taj Nr. 1 din Capitală

Foto : N. STELORIAN

CRONICA DRAMATICĂ

EMIL GHIȚULESCU
student ION TRONAC

Artiști străini pe estradele 

noastre de concert
Calendarul Oficiului de turnee 

artistice se anunță bogat și inte
resant și în următoarele săptămîni 
ale lunii aprilie.

Reputați dirijori, violoniști, pia
niști, cîntăreți vor continua să ți
pară pe estradele noastre de con
cert, permițînd iubitorilor muzici’ 
din țara noastră cunoașterea unor 
noi valori interpretative.

Spre sfirșitul lunii va concerta 
astfel la Tg. Mureș și București 
pianista poloneză Barbara Hessa 
Bukowska. Tenorul bulgar Todor 
Kostov va cînta la 24 aprilie la 
Constanța, la 27 aprilie la Galați 
și la 29 aprilie la Iași.

în zilele de la sfirșitul lunii, pe 
scenele lirice din Brașov, Galați și 
Constanța va cînta în ,,Boema" și 
„Traviata" soprana bulgară Valen
tina Alexandrova.

în zilele acestea violonistul so
vietic Miroslav Rusin continuă să 
colaboreze cu orchestrele simfoni
ce din Galați și Tg. Mureș inter
pretând Concertul de Beethoven.

O cunoscută cîntăreață belgiană,

Christianne Griselle, va interpreta 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet roluri principale din Lakm£ 
și Manon (spectacolul va fi condus 
de dirijorul belgian Edgar Do- 
neux).

în zilele celei de a treia decade 
a lunii, la Iași, Timișoara, Cluj și 
București, iubitorii teatrului liric 
o vor mai putea asculta pe sopra
na Medeea Amiransvilli, artistă a 
poporului a R.S.S. Gruzine, în 
spectacole cu ,,Faust", .Trubadu
rul" și „Boema".

în cursul acestei luni mai apar 
pe estradele de concert cu forma
ții orchestrale din țară, violonistul 
belgian Marcel Debat și dirijorul 
englez Anatole Fistoulari care va 
dirija, printre altele, și concertele 
Filarmonicii bucureștene din 24 și 
25 aprilie avînd în program Sim
fonia a Vil-a de Beethoven, Fran
cesca da Rimini de Ceaikovski și 
Variațiunile simfonice ale lui Cesar 
Franck (solist Valentin Gheor
ghiu).

I. s.

■ ramaturgia lui O’
Neill dăruiește un 
moment de o deo
sebită importantă 
teatrului dintre 
cele două războa
ie mondiale. El 

este acela care cu forța unui 
tragic grec redescoperă valo
rile de mit ale realității, care 
pune în circulație personaje 
prin a căror soartă reconsti
tuie datele luptei cu suferința 
și murdăria, pricinuite de re
lele întocmiri ale societății, 
în opera sa un element aproa
pe permanent este marea, 
față de care personajele au 
atitudini dintre cele mai va
riate. Ea se personifică obți- 
nînd forța unui simbol uriaș 
— umanitatea in multitudinea 
relațiilor sale — și cretnd oa
menilor ce o întilnesc senti
mentul participării la o luptă 
apăsătoare și peste puterile 
lor La început, fiecare se do
rește și se speră învingător, 
dar concluzia finală, de obicei. 
este aceeașii marea șterge cu 
valurile sale orice vis de vic
torie asupra ei, indreptind as
pirațiile în altă direcție. Acea
stă mare stirnește în fiecare 
personaj alte încrederi și alte 
atitudini: pentru Robert Ma
yo din „Dincolo de zare* e 
prilej de poezie, pentru mari

narii din piesele intr-un act 
o ființă brutală cu care tre
buie să lupți fără încetare, al
tora le trezește o permanentă 
spaimă. Marea constituie cel 
ce-al doilea pol, alături de pă- 
mint, pe care se înalță viziu
nea mitică a lui O’Neill des
pre realitate.

însănătoși. Amîndoi vor să se 
salveze, fără a mărturisi, unul 
prin altul. Anna este prima 
care află adevărul: tatăl ei a 
rămas tot marinar fără nici o 
cameră in afară de cabina de 
pe șlep. Chris o cheamă pe 
„frumoasa lui corabie" pentru 
a-i arăta „frumusețea fiecărui 
lucru". Acolo, pe mare, se va 
simți ea descătușată de viciile 
care i le impusese traiul pe 
uscat. Desprinsă de obligația 
de a-și cîștiga existența care 
determină toate compromisu
rile în societatea burgheză, ea

tracție pentru ea. Chris în
cearcă să i-o interzică, deoa
rece pentru el marea înseam
nă dușmanul esențial, crezînd 
că doar pămîntul permite des
coperirea fericirii. Anna care 
vine de acolo fără a o fi găsit, 
speră să i-o ofere contactul cu 
marea. Ambii greșesc, cauzele 
suferinței fiind mult mai a- 
dinci. Pămîntul și marea, vă
zute ca realități independente 
de acțiunile umane și rezulta
tele lor, nu pot produce decît 
eșecuri ale idealurilor. Doar 
apariția lui Mat îi va salva, el

trecute impuse de „fericita" 
viață pe pămînt. Pentru mo
ment adevărul crud îi zdro
bește pe cei doi bărbați. A- 
ceastă scenă obține o deose
bită tensiune, căci fiecare in
terpret emană puterea luptei 
din interiorul său. Anna este 
extrem de simplă, Chris poar
tă pe figură semnele înfrîn- 
gerii. Șt. Sileanu, cu un rar 
simț al compoziției, va realiza 
aceeași mască în final, cind 
eroul se crede înfrînt de mare. 
Profunzimea și continuitatea 
interpretării constituie calități

„Anna Christie^ de E. O’Neill
Marea determină aproape 

continuu acțiunile eroilor din 
piesa de tinerețe „Anna Chris
tie*. Această lucrare este dru
mul către victoria prin încre
dere și tenacitate asupra de
formărilor produse de viața 
trăită, indiferent dacă pe pă- 
mint sau pe mare. Primul 
contact dintre tată și fiică 
ascunde un nespus tragism, 
fieca.e a vi nd o imagine falsă 
despre celălalt. Chris și-o în
chipuie pe Anna întruchipare 
a cinstei. sosită pentru a-l sal
va din singurătate, iar ea spe
ră să găsească la părintele său 
un cămin în care să se poată

își regăsește puritatea către 
care tindea sufletul ei obosit 
(„parcă m-am întors acasă 
dintr-o lungă călătorie, după o 
lungă ședere prin străini**). 
Anna s-a eliberat nu datorită 
mării, ci mulțumită afecțiunii 
lui Chris și a propriei tării 
interioare. Momentele de pe 
coverta șlepului sînt dintre 
cele mai impresionante. Cei 
doi interpreți — S. Năstase și 
Șt. Sileanu — descoperă 
nuanțat bucuria de a se fi re
găsit, de a se fortifica moral 
prin noua viață. Anna vede 
în mare sursa biruinței sale și 
de acea simte o puternică a-

fiind singurul care întruchi
pează ideea luptei acolo unde 
se află, văzind numai în per
severența îndărătnică, unicul 
drum către reușită. Evident, 
nu e vorba de o luptă con
știentă ci doar de una indivi
dualistă, în realitate și ea fără 
șanse de succes real. Cei trei 
vor să înceapă o viață nouă, 
la care nu se poate ajunge de
cît punînd la temelia ei totala 
sinceritate și încredere reci
procă. Acest vis îi impune 
Annei o completă și perfectă 
integritate morală, fără de 
care nu putea renaște. De ace
ea își destăinuie toate viciile

remarcabile ale tînărului ac
tor. Celălalt bărbat Mat (P 
Paulhofer) trăiește sentimen
tul că Anna „i-a omorît sufle
tul". Intr-adevăr, i-a fost 
spulberată ultima speranță de 
a reîncepe „altceva". Momen
tul blestemului mi se pare cel 
mai izbutit din spectacol. Ri- 
dicîndu-i ușor părul și parcă 
mîngîind-o, din adîncurile 
ființei. Mat îi aruncă cele mai 
dureroase prevestiri. Antiteza 
dintre căldura gestului și sen
sul cuvintelor, emană o rară 
emoție. Cei doi marinari vor 
înțelege, pînă la urmă, că au 
avut nevoie de adevărul aflat,

că fără el totul ar fi fost o 
iluzie. Numai , astfel pot trăi 
cu sentimentul certitudinii. 
Acești oameni, aparent „eșu
ează" în circuitul cotidian im
pus de viața pe mare, în rea
litate ei fiind învingători, da
torită adevărului pe care reu
șesc să-l pună la baza relații
lor dintre ei, datorită înffîn- 
gerii singurătății și a găsirii 
acelui „altceva". înfăptuirea 
unirii lor, ca expresie a unor 
asemenea victorii, le dă con
vingerea trăinicie! și calității.

Montarea piesei este sobrași 
unitară, evitînd soluții osten
tative și spectaculoase. Aten
ția principală a prof. G. Dem. 
Loghin și asistent A. Florescu- 
Piteșteanu care semnează re
gia, s-a îndreptat spre desci
frarea și aprofundarea roluri
lor. Atît această preocupare, 
cît și talentul studenților, con
feră personajelor o’neillene 
contururi viguroase și bine 
delimitate. Spectacolul relevă 
și spiritul de echipă al clasei, 
el permițînd o unitate de stil 
în interpretare Contribuția 
scenografului Tr Nițescu este 
prezentă printr-un decor ce 
reușește o unitate între valo
rile realiste și cele poetice ale 
textului. Acest spectacol con
stituie un îndemn adresat tea
trelor în care sosesc absol
venți ai Institutului de teatru 
de a-i privi și utiliza cu o 
sporită încredere.

GEORGE BANU



In legătură cu situația Cu prilejul Zilei

libertății Africii
Nou atac aerian asupra

din Cipru
Declarația lui Ihsan Aii

NICOSIA — Cunoscutul po
litician cipriot turc, Ihsan Aii, 
a adresat un apel liderilor ci
prioți turci pentru a accepta 
raportul mediatorului O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza, raport 
care, după cum se știe, a fost 
respins de guvernul turc și de 
liderii ciprioți turci. In apel 
se subliniază că raportul lui 
Galo Piaza conține o serie de 
concluzii care pot duce la ob
ținerea independenței depline 
și a integrității teritoriale a 
Ciprului.

In continuare, Ihsan Aii 
subliniază că, în vederea re
întoarcerii la o situație nor
mală în insulă, guvernul ci
priot trebuie să elaboreze o 
nouă constituție care să exclu
dă tendințele separatiste și 
care să mențină cele două 
comunități în strînse relații. 
In acest sens este necesar ca 
ciprioții greci și turci să re
nunțe la orice manifestare de 
șovinism pentru beneficiul lor 
reciproc.

Ihsan Aii i-a acuzat apoi pe 
liderii ciprioți turci că ar fi 
responsabili de asasinarea li
derului sindical Dervish Ka
vazoglu care se pronunța, ca 
și el, pentru coexistența între 
cele două comunități cipriote 
opunîndu-se politicii de dezbi
nare a acestora.

Referindu-se la aceste acu
zații, un purtător de cuvînt 
al ciprioților turci a declarat 
că comunitatea turcă din Ci
pru neagă că ar avea vreo le
gătură cu uciderea lui Kava
zoglu și a lui Costas Mishaou
lis, ambii partizani ai coexi
stenței între cele două comu
nități cipriote. El a subliniat

că liderii ciprioți turci conti
nuă să se pronunțe pentru so
luționarea problemei cipriote 
prin mijloace pașnice și nicio
dată nu au recurs 
ca un instrument 
lor.

La Nicosia s-a 
guvernul cipriot 
premiu de 5 000 lire sterline 
pentru acela care va furniza 
orice fel de informații menite 
a duce la arestarea ucigașului 
lui Kavazoglu și Mishaoulis.

la violență 
al politicii

anunțat că 
a oferit un

MONROVIA. — Cu prilejul 
Zilei libertății Africii, guver
nul Liberiei a dat publicității 
o declarație în care mențio
nează că această țară continuă 
să sprijine lupta de eliberare 
și își exprimă solidaritatea cu 
toți africanii ce năzuiesc spre 
înfăptuirea idealurilor de la 
întrunirea istorică a statelor 
africane din 15 aprilie 1958.

Exprimîndu-și admirația fa
ță de succesele obținute pe 
calea autodeterminării și in
dependenței 
țări, altădată 
guvernul și 
declară din 
neabătut acele țări de pe con
tinentul african lipsite încă de 
dreptul lor legitim la liberta
te și autodeterminare.

de către unele 
dependente — 
poporul Liberiei 
nou că sprijină

teritoriului R. D. Vietnam

... ......

încheierea vizitei
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Viet-

PAKISTAN. Vedere a clădirii Băncii Naționale din Car aci

Conferința de presă a ministrului
de externe

capitala

într-o scrisoare a misiunii 
de legătură adresată Comisiei 
internaționale de supraveghe
re și control se arată că, la 
13 aprilie, unități de artilerie 
ale armatei sud-vietnameze au 
atacat regiunea de vest a zo
nei demilitarizate. Numeroase 
obuze au explodat în zona 
Ben Tat, la nord de riul Ben 
Hai. pe teritoriul 
nam.

HANOI. — După cum trans
mite agenția V.N.A., șeful mi
siunii de legătură a înaltului 
comandament al Armatei 
populare vietnameze a trans
mis președintelui Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control un mesaj în care 
protestează împotriva bom
bardării la 15 aprilie a insu
lei Con Co de către nave mi
litare americane și sud-viei- 
nameze. Insula Con Co se află 
în zona demilitarizată, în ape
le teritoriale nord-vietname- 
ze. în aceeași zi, se arată în 
mesaj, numeroase formații de 
avioane americane, printre 
care avioane „B-57", au 
trims în spațiul aerian 
Vietnamului de nord și 
bombardat satul Xuan Niem, 
din provincia Ha Tinb și sa
tul Muong, provincia
Nghe An.

In cursul zilei 
vioane militare 
sud-vietnameze au bombardat 
din nou insula Con Co, pre
cum și așezările din provinciile 
Quang Binh. Na Tinh și Nghe 
An. Unitățile armatei populare 
vietnameze, precizează agenția 
V.NA, au doborit șapte avioa
ne americane și au avariat alte 
citeva.

de vineri, 
americane si

pă- 
al 
au

R. P. CHINEZA. Vedere parția

PRAGA. — La Praga s-a în
cheiat conferința Organizației 
Internaționale pentru Radiodi
fuziune și Televiziune 
(O.LR.T)., la care au participat 
delegați ai țărilor membre ale 
O.I.R.T. Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Mongolia, 
Polonia, Romînia. Ungaria și 
U.R.S.S. în calitate de observa
tori au participat reprezentanți 
ai Iugoslaviei.

în timpul lucrărilor confe
rinței au fost discutată pro
blema emisiunilor radio pentru 
copii.

Al treilea front
chii ageri ai tînă- 
rului nianja pri
veau cu încordare 
în jos, pe firul tu
multuos al fluviu
lui Zambezi, urmă- 
rindu-1 pină depar

te, la cataracte, unde se spărgea 
tunînd și bubuind, intr-o pulbe
re de apă ca o ploaie fină. A- 
tenția ii fu atrasă brusc de o 
coloană ce înainta anevoios pe 
drumul ce urcă paralel cu flu
viul. Este o coloană militară 
portugheză, care se îndreaptă 
spre regiunile din munți, con
trolate de forțele de eliberare 
națională din Mozambic. La 
primul semnal, patrioții au și 
ocupat șanțurile adinei de a- 
proape doi metri, săpate de o 
parte și de alta a șoselei. Sol- 
dații portughezi avansau, cople
șiți de sentimentul că se află 
mereu în primejdie și că sint 
cu totul izolați. Prima împușcă
tură provoacă derută și panică 
în rîndurile coloanei portughe
ze. Urmează o a doua și apoi 
multe altele. Portughezii răs
pund cu focuri răzlețe. Vor să 
se întoarcă, dar între timp dru
mul a fost barat cu arbori pre
gătiți din vreme. Ambuscada a 
reușit. Un mare număr de sol
dați și ofițeri portughezi au 
fost omoriți sau au fost făcuti 
prizonieri -, a fost capturată o 
cantitate însemnată de arme și 
muniții.

In altă parte a Mozambicu- 
lui, Ia Tacuana, partizanii au 
luat cu asalt închisoarea locală 
și au eliberat 40 de patrioți 
care se aflau întemnițați de mai 
multe luni. Numeroase alte 
grupuri au atacat centrele ad
ministrative ale autorităților 
portugheze, provocînd mari pa
gube materiale și capturînd im
portante cantități de arme și 
provizii.

Comunicatele oficiale date 
publicității de agenția de știri 
portugheză „LUSITANIA", în 
ciuda zgîrceniei lor, nu reușesc 
să ignoreze total succesele ob
ținute de forțele patriotice. Nu 
poate fi contestată nici intensi
ficarea activității militare a 
răsculaților, mai ales în regiu
nile din nordul țării, unde ei 
atacă unități ale armatei por
tugheze, trenuri militare, do
boară avioane, aruncă în aer 
podurile peste care trebuie să 
treacă unitățile portugheze, a- 
tacă convoaiele colonialiste 
care transportă arme.

Insurgenții, care inițial dis
puneau doar de cîteva arme 
automate și de foarte puține 
muniții, luptînd adesea cu drugi 
de fier sau pietre, folosesc azi 
in mare măsură arme moderne, 

. capturate de Ia portughezi. 
Trupele colonialiste sint înzes
trate cu automate grele, grena
de, aruncătoare de mine, avia
ția lor folosește tot mai des 
bombele cu napalm. Efectivul 
trupelor trimise de Salazar în 
Mozambic crește continuu, fiind 
evaluat, în prezent, la 40 000 
de soldați și oiițeri. Din vasele 
ce acostează în porturile colo
niei debarcă mereu noi și noi 
contingente. Este vorba, după 
cum observa săptămînalul ame
rican „NEWSWEEK", de „tru
pe pregătite pentru războiul de 
junglă, echipate cu jeepuri, ca-

mioane, elicoptere și cîini po
lițiști". Se construiesc într-un 
ritm febril baze navale, aero
dromuri, drumuri strategice, se 
extind cazărmile. Unitățile colo
niale au împînzit regiunile din 
nordul țării, pentru a crea un 
adevărat „cordon sanitar" de-a 
lungul frontierei cu Tanzania, 
țară care a oferit adăpost unui 
număr de peste 10 000 de refu- 
giați din Mozambic.

După deschiderea acestui nou 
front de luptă, cel de-al treilea 
din coloniile portugheze, gu
vernul de la Lisabona a comu
nicat că intenționează să pă
streze Mozambicul „cu orice 
preț". Hotărîrea nu este suprin- 
zătoare dacă se ține seama de 
importanța intereselor pe care 
le au colonialiștii în această 
țară, de resursele naturale de 
care dispune pămîntul bogat al 
Mozambicului. Pe țărmul întins 
unde bat musonii Oceanului In
dian, cresc palmieri de cocos. 
Intre Zambezi și Limpopo, se 
succed plantațiile de trestie de 
zahăr, lanurile galbene de grîu, 
timpurile de orez și bumbac, 
dealurile acoperite cu tufișuri 
de ceai. Subsolul Mozambicu
lui este bogat în cărbune și pe
trol, dar și acestea, ca de altfel 
toate bogățiile țării, iau drumul 
Lisabonei. Pe plantații și con
cesiuni lucrează negrii, în timp 
ce portughezii dețin posturile 
de conducere. Salariul africani
lor este ridicol de mic și nu 
ajunge nici pentru satisfacerea 
celor mai elementare cerințe. 
Discriminarea rasială este ace
eași ca și în alte țări unde la 
putere se află guverne rasiste. 
Deși nicăieri nu se întîlnesc 
inscripții care să interzică in
trarea negrilor, potrivit unei 
legi nescrise, băștinașii (chiar 
dacă ar dispune de mijloace) nu 
pot intra niciodată în hotelul 
„Poiana", în elegantele cofetă
rii „Scala* și „Continental" din 
Laurenco Marques, în cinemato
grafe sau baruri. Pentru a-și 
perpetua dominația, portughe
zii au instituit în întreaga țară 
o atmosferă de teroare, de re
presiuni împotriva populației 
băștinașe. Satele africane sint 
bombardate cu napalm, iar lo
cuitorii lor arși de vii. Negrii 
care locuiesc în „Cida de Ca- 
nigo" — fetidul „oraș de paie' 
— situat la o aruncătură de băț 
de zgîrie-norii și bulevardele 
largi ale capitalei, sint perse
cutați cu brutalitate pentru a 
nu se alătura forțelor patrio
tice.

Dar 
sorile 
setea 
din Mozambic. Noi grupuri de 
africani se alătură detașamen
telor patriotice care luptă în 
nordul țării. Frontul de elibe
rare națională (FRELIMO) care 
coordonează acțiunea forțelor 
patriotice de guerilă, duce o 
intensă activitate de organi
zare, de realizare a unității tu
turor forțelor patriotice care 
luptă împotriva stăpînirii co
loniale portugheze. „Nu vom 
înceta lupta — se spune într-o 
declarație a FRELIMO — pînă 
nu vom scutura definitiv jugul 
colonialiștilor portughezi".

lă a Uzinei cocso-chimice din
cadrul oțelăriilor Taeynan

HELSINKI. — In orașul fin
landez Jyvaskyla au avut loc 
o serie de manifestări cultu
rale rominești care s-au bucu
rat de succes. Astfel, a fost 
deschisă expoziția .Jlominia în 
plin progres". care prezintă 
panouri grafice și fotografii 
ilustrînd aspecte ale realiză
rilor în domeniul economic și 
social obținute de țara noastră 
în ultimii 20 de ani. Sint ex
puse, de asemenea, o serie de 
obiecte de artă populară romi- 
nească.

In sala de festivități a uni
versității din aceasta localitate, 
artistul poporului Ion Voicu a 
susținut ultimul concert din 
turneul pe care l-a întreprins 
in Finlanda.

WASHINGTON. — Primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, și-a încheiat joi 
seara vizita sa în S.U.A. Vi
neri el s-a înapoiat la Londra. 
Premierul britanic a purtat 
discuții cu secretarul general 
al ON.U., U Thant, cu pre
ședintele S.U.A., Johnson, și 
cu alte oficialități ale guver
nului american. Atît în con
vorbirile pe care le-a avut la 
New York, cît și la Washing
ton. au fost abordate o serie 
de probleme internaționale. 
Printre acestea un loc impor
tant l-au ocupat situația din 
Asia de sud-est și Orientul 
apropiat, precum și probleme
le economice.

Referindu-se la întrevederile 
dintre Wilson și Johnson, a- 
genția France Presse, scrie că 
cei doi interlocutori nu au pu
tut ajunge la sfirșitul discuții
lor lor ..la nici o hotărîre im
portantă".

COPENHAGA. In 
Danemarcei a avut loc o con
ferință de presă în cursul că
reia ministrul de externe da
nez Haekkerup s-a pronunțat 
pentru schimbarea politicii 
agrare în cadrul A.E.L.S. (Aso
ciația Europeană a Liberului 
Schimb). El a declarat că Da
nemarca va cere la conferința 
ministerială a țărilor A.E.L.S., 
care va avea loc în mai la 
Viena, să se țină seama de 
problemele agrare ale Dane
marcei. Haekkerup a arătat că 
danezii nu vor putea accepta 
în continuare ca produsele in
dustriale să fie liberalizate, în 
timp ce produsele agrare să 
rămînă pe mai departe sub 
un regim protecționist. Potri
vit părerii lui Haekkerup, 
principalele probleme care 
stau în fața A.E.L.S. în dome
niul politicii agrare se referă 
la perspectivele dezvoltării a- 
griculturii țărilor membre, și

la subvenționarea exporturi
lor de produse alimentare.

Referindu-se la taxele va
male britanice, Haekkerup a 
explicat că A.E.L.S. s-ar fi 
dizolvat dacă britanicii nu ar 
fi redus taxele vamale spe
ciale cu 5 la sută. El și-a ex
primat părerea că acest pe
ricol nu este înlăturat dacă 
restul de 10 procente va con
tinua să fie în vigoare mai 
mult timp.

Sărbătorirea lui Henri

de France

la

Referate rominești

Conferința științifică

de la Moscova

MOSCOVA. — La 16 aprilie 
s-au încheiat la Moscova lu
crările Conferinței științifice 
consacrate celei de-a 20-a ani
versări a victoriei asupra Ger
maniei fasciste, organizată de 
Academia de Științe a U.R.S.S., 
Ministerul Apărării alU.R.S.S. 
și Institutul de marxism-leni
nism. In cadrul ședințelor pe 
secții au prezentat referate nu
meroși participanți și invitați 
din străinătate. Din partea de
legației romîne au fost expuse 
următoarele referate: „Studiu 
asupra istoriei mișcării de re
zistență antifascistă în Romî- 
nia“ (prof. univ. Valter Roman, 
Vladimir Zaharescu, cercetă
tor științific, și colonel Aurel 
Petri) ; „Studiul arhivelor cu 
privire la participarea armatei 
romîne, cot la cot cu armata 
sovietică la războiul antihitle
rist" (general-maior C. Popa și 
locotenent-colonel L. Loghin) ; 
„Rezultatele cercetărilor știin
țifice asupra contribuției eco
nomice a Romîniei la războiul 
antihitlerist (N. N. Constanti- 
nescu).

Vineri seara, în cinstea învi- 
taților străini a fost oferită o 
recepție.

PEKIN. — După cum anun
ță China Nouă, la 15 aprilie 
un avion militar a
pătruns în spațiul aerian al 
R. P. Chineze, în regiunea 
insulei Iunsin. din largul 
coastei provinciei Guandun. In 
aceeași zi, un avion militar 
american a pătruns de două 
ori în spațiul aerian al regiu
nilor Șeian, Iencen și Duntai, 
din provincia Țziansu.

BUDAPESTA. — La 15 a- 
prilie, Vaclav David, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, și-a încheiat vizita 
în Ungaria și s-a înapoiat în 
patrie. După cum relatează a- 
genția M.T.I., în Ungaria el 
a avut un schimb de păreri Cu 
ministrul de externe, Janos 
Peter, în legătură cu dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și în legă
tură cu situația din Vietnam 
și asigurarea securității euro
pene.

CIUDAD DE MEXICO. — De 
mai multă vreme, lilieci uriași te
rorizează pe ' 
munte din 
Chihuahua 
persoane se 
într-un spital din oraș, pentru ceea 
ce denumesc „mușcături de vam
pir'. In mod obișnuit, „liliecii 
vampir' atacă omul numai cînd a- 
cesta doarme. Unul dintre cei spi
talizați a declarat însă că a fost 
atacat de un liliac uriaș pe în
serate, cînd se întorcea de Ia cîmp. 
Cazul, ieșit din comun, preocupă 
nu numai autoritățile locale, ci și 
pe unii oameni de știință. A fost 
trimisă o expediție care va cerce
ta grotele unde se presupune că 
trăiesc acești lilieci.

locuitorii satelor de 
apropierea orașului 

(Mexic). Mai multe 
află sub tratament

Ședință a Comisiei permanente C.A.E.R
pentru industria carboniferă

VARȘOVIA — La Varșovia 
avut loc ședința Comisiei 

C-A.E.R. pentru
a
permanenre 
industria carboniferă.

La ședință au participat de
legațiile Bulgariei, Cehoslo
vaciei, R. D. Germane, Polo
niei, Romîniei, Ungariei și 
U.R.S.S. La ședință au partici
pat în calitate de observatori 
reprezentanți din partea 
R.P.D. Coreene.

Comisia a examinat unele 
probleme legate de coordona
rea planurilor de dezvoltare 
a industriei carbonifere din 
țările membre ale C.A.E.R. în 
anii 1966—1970 și a examinat 
raportul cu privire la activi
tatea desfășurată de comisie 
în anul 1964.

Au fost examinate, de ase
menea, unele problemele pri
vind progresul tehnic și în
deosebi problemele privind 
mecanizarea și automatizarea 
complexă a proceselor de ex
tracție a cărbunelui în carie
re, metodele și mijloacele 
care asigură extracția canti
tății maxime de cărbune în 
abataje, condiționarea aerului 
în minele adînci, precum și 
problemele privind mijloa
cele cele mai economicoase de 
preparare a cărbunelui.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

După fuzionarea
executivelor

PARIS — In prezența mi
nistrului informațiilor, Alain 
Peyrefitte, a președintelui 
Consiliului de administrație a 
Radioteleviziunii franceze, 
Vladimir D’Ormesson, și al
tor oficialități a avut loc joi 
seara sărbătorirea inginerului 
Henri de France, inventatorul 
procedeului de televiziune în 
culori Secam, adoptat de ma
joritatea participanților la 
conferința de la Viena a Comi
tetului consultativ internațio
nal de radiocomunicații. Cu 
acest prilej, ministrul infor
mațiilor Alain Peyrefitte a 
remis sărbătoritului crucea le
giunii de Onoare în 
ofițer, cea mai înaltă 
ție franceză.

Festivitatea a fost
de prezentarea pentru prima 
dată în public în Franța a 
procedeului Secam, în fața a 
250 de spectatori, în marea 
sală a Casei radiofoniei, unde 
au fost instalate opt ecrane de 
televiziune în culori.

In același timp Alain Peyre
fitte a anunțat că toate efor
turile au fost depuse pentru 
ca televiziunea în culori după 
procedeul Secam să fie pusă în 
exploatare în Franța începînd 
din anul 1967.

grad de 
distinc-

urmată

upă ce și-a asigurat 
„alegerea’ în frun
tea statului guatema
lez, colonelul Enri
que Peralta Azurdia, 
șeful juntei militare. 
a trecut la elabora
rea unei „constituții' 

care să permită perpetuarea actua
lei situații din țară.

Săptămînalul mexican „S1EM- 
PRE" scria recent, referindu-se la 
nc.ua constituție a Guatemalei, că 
aceasta tinde să satisfacă dolean
țele Jui Azurdia pentru introduce
rea în țară a „unui regim tipic 
fascist". Potrivit publicației citate, 
în baza prevederilor noii constitu
ții, la Ciudad de Guatemala a fost 
creat un „consiliu superior’ din 
care fac parte în mod direct sau 
sint reprezentați marii proprietari 
de plantații de cafea, industriașii, 
marii comerciant! și înalții demni
tari ai ierarhiei catolice. Această 
„cameră superioară’ va avea drep
tul constituțional de a opune 
„veto' la toate hotărîriie adoptate 
de Camera reprezentanților. Rezul
tatul va fi accentuarea regimului 
antidemocratic cu toate consecin
țele pentru majoritatea populației 
guatemaleze. Peralta Azurdia în
cearcă, deci, să fie prudent și 
să-și asigure controlul deplin asu
pra tuturor factorilor „legali’ prin- 
tr-un sistem tipic pentru regimuri
le dictatoriale.

In Guatemala, lipsa drepturilor 
politice este însoțită de continua 
înrăutățire a condițiilor de trai 
ale populației. Cei peste 700 000 
șomeri sint numai o ilustrare a 
unei tragice situații. Agenția 
„PRENSA LATINA’ remarca faptul 
Că „Guatemala se înscrie în rîndul 
țărilor cu cel mai scăzut nivel de 
trai din America Latină".

Actualului regim i se opun pă
turi tot mai largi ale populației. 
Forțele patriotice au trecut la or
ganizarea mișcării de partizani 
care, cu arma în mină, întreprinde 
acțiuni împotriva regimului dicta
torial al lui Azurdia. In urma unuia 
din ultimele atacuri ale partizani
lor, Azurdia a declarat „stare de 
asediu’ (pentru a cita oară în de
curs de un an ?).

In ciuda noilor măsuri, faptele 
arată că mișcarea antiguvernamen
tală din Guatemala este în conti
nuă creștere. Prudența, probabil 
nu-i va ii de folos dictatorului.

IOAN TIMOFTE

nici teroarea, nici închi- 
nu au reușit să stingă 

de libertate a poporului

V. URSU
R. P. POLONĂ. — Vedere parțială de pe șantierele navale din

vest-europene

Gdansk

el puțin în principiu, discu
țiile care se poartă de mai 
bine de un an cu privire la 
fuzionarea „executivelor" — 
adică a forurilor conducă
toare ale celor trei orga
nisme vest-europene — Piața 

comună, Euratomul și C.E.C.O. — pot fi 
în prezent considerate încheiate. Săptă- 
mîna trecută, la Bruxelles, a fost semnat 
acordul potrivit căruia în locul celor trei 
executive — Comisia 
misia Euratom-ului și
Comunității europene a cărbunelui și o- 
țelului (C.E.C.O.)
ință o Comisie europeană unică. Acordul 
va intra în vigoare la începutul anului 
viitor, după ce va fi ratificat de parlamen
tele naționale ale țărilor membre.

Potrivit documentului, recent semnat, 
viitoarea comisie unică — al cărui sediu 
va fi, provizoriu, la Bruxelles — va avea 
în primul său stadiu 14 membri (Franța, 
Germania occidentală și Italia vor fi re
prezentate fiecare de către trei comisari, 
Belgia și Olanda de către doi, iar Luxem
burgul de unul). In faza următoare comi
sia unică își va reduce numărul membri
lor la 9 (cîte doi reprezentanți din par
tea țărilor mari și cîte unul din partea 
țărilor mici).

Multă vreme discuțiile cu privire la 
fuzionare au bătut pasul pe loc. Realiza
rea unui acord era împiedicată mai ales 
de următorii doi factori: acuzația de ar
tificios, adusă de unii participanți la 
tratative și împotrivirea Luxemburgului.

Pieței comune, Co- 
Inalta autoritate a

urmează să ia fi-

Teza primă a fost susținută cu tărie de 
președintele înaltei autorități a Comuni
tății europene a cărbunelui și oțelului. El 
a apreciat ca o „erezie" fuzionarea exe
cutivelor fără o fuzionare concomitentă a 
organismelor însăși, a ființei celor trei 
organizații: C.E.E., Euratom și C.E.C.O. 
înlocuirea celor trei executive, adică a 
celor trei conduceri, prin una singură, or
ganizațiile continuîndu-și existența de 
sine stătătoare, i se părea președintelui 
înaltei autorități a C.E.C.O. o operație 
identică cu punerea a trei vase sub co
manda aceluiași căpitan, fiecare vas a- 
vînd de îndeplinit o misiune diferită. Or, 
înaltul funcționar al C.E.C.O. era de pă
rere ca cele trei echipaje să fie îmbarcate 
pe un singur vas, mai mare, și care să 
preia misiunile celor trei vase inițiale din 
care să-și alcătuiască propriul său pro
gram. Abia după aceasta se putea vorbi de 
un singur căpitan.

Obiecția a fost, bineînțeles, luată în 
considerație, dar nu ad literam. Propune
rea fuzionării organismelor concomitent 
cu a executivelor presupunea contopirea 
tratatelor de la Roma și Paris. Or, în loc 
de contopire, s-a promis pe viitor „armo
nizarea clauzelor" tratatelor amintite 
(prin care s-au înființat Piața comună, 
Euratomul și C.E.C.O.). In urma acestei 
promisiuni partizanii „artificiosului" au 
cedat.

Mult mai mari dificultăți a creat vetoul 
Luxemburgului. Guvernul ducatului s-a 
împotrivit cu tărie noului aranjament în- 
trucît acesta presupunea desființarea înal
tei autorități a C.E.C.O . cu sediul în ca
pitala Luxemburgului, și de pe urma că
ruia statul realizează beneficii însemnate. 
Cînd s-a pus problema compensațiilor, 
Luxemburgul a insistat ca acestea să fie 
substanțiale. In cele din urmă i s-a dat sa
tisfacție. Astfel, pe măsură ce instituțiile 
C.E.C.O. se vor instala la Bruxelles, anu
mite servicii vor fi transferate de la Bru
xelles la Luxemburg, astfel îneît acesta 
din urmă va primi tot atîția funcționari 
cîți urmează să plece prin mutarea institu
ției găzduite pină acum. Dintre acestea 
enumerăm: Banca europeană și toate ser
viciile ce i se vor adăuga pe viitor; orga
nisme de jurisdicție care se vor alătura 
Curții de justiție aflată deja în Luxem
burg ; oficiul comun de statistică; ofi
ciul de mecanografie ; serviciul de tradu
ceri ; serviciu de securitate și igienă al 
Euratomului. Pe de altă parte, Secretaria
tul Parlamentului european (deși acest

parlament va continua să-și convoace se
siunile plenare la Strasburg) își va 
muta sediul la Luxemburg. In sfîrșit, con
siliul ministerial al „celor șase", organ 
care va funcționa paralel cu Comisia eu
ropeană unică, se va întruni în fiecare an, 
timp de trei luni, în capitala Marelui 
Ducat (și nu la Bruxelles unde își va a- 
vea sediul provizoriu Comisia unică).

Reacțiile la fuziunea celor trei execu
tive au fost diferite în însăși țările sem
natare. în Franța acordul a fost comentat 
cu prudență. Presa belgiană nu și-a as
cuns însă temerile în legătură cu soarta 
Bruxelles-ului în calitatea de capitală a 
organismelor vest-europene. Ziarul „La 
LIBRE BELGIQUE", de pildă, scria: „A- 
ceastă fuziune duce la confuzie și la 
noi complicații inutile. Avantajul ei prac
tic trebuie să fie concentrarea executive
lor. în același loc. Dar, în fapt, ele se îm
prăștie și mai mult. Este oare rezonabil 
să separi serviciile bancare și cele de 
traducere, de statistică, de securitate și 
igienă, de restul administrației care va 
avea sediul Ia Bruxelles ? Va rezulta un 
permanent du-te-vino de hîrtii și de func
ționari, între capitala Belgiei și cea a 
Luxemburgului, într-o dezordine 
și cu cheltuieli suplimentare".
alte considerații de același fel, ziarul 
socoate că pune, în sfîrșit, punctul pe 
i scriind : „Franța știe unde vrea să a- 
jungă. Grija ei este pregătirea candida
turii Parisului Ia titlul de capitală. Pen
tru a ajunge aici 
Bruxelles-ul să-și piardă 
care a cucerit-o 
privește sediul 
pene".

gravă
După

trebuie, evident, ca 
întîietatea pe 

de-a lungul anilor în ce 
instituțiilor vest-euro-

_ t
întrucît R.F.G. s-a plasat în afara cursei 

pentru adăpostirea sediilor, ziarul vest- 
german „HANDEKSBLATT" consideră că 
poate evidenția unele deficiențe de 
structură. El scrie : „Cele trei comunități 
vor trebui să ducă pînă la capăt lucrările 
pregătite în comun, pentru ca trecerea la 
fuziunea propriu-zisă să se desfășoare 
fără fricțiuni. Deocamdată, însă, nu se 
observă asemenea situație... Este, cum 
s-ar spune, o situație ca între frați învrăj
biți*. Datorită acestei situații, conchide 
ziarul, s-ar putea ajunge la „o fază de 
inactivitate administrativă".

Desigur că pe parcurs prevederile 
recentului acord de la Bruxelles ar putea 
fi amendate. In unele cercuri se vorbește 
de posibilitatea unor „ajustări" chiar îna
inte de 1 ianuarie 1966.

ION ». GOIA
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