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Din care pînă la 1 iulie :
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Brașov
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in Editura Politică 
a apărut broșura cuprinzînd:

Trei dintre evidențiații în întrecerea socialistă de ia Uzina 
de mașini electrice — București: monlorii Ion Enache, Aurel 

Ștefan și Gheorghe Sirbu

Uzina de mașini electrice 
București

Animat de entuziasmul care a cuprins întregul paper la aflarea 
veștii convocării celui de-al IV-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Român, colectivul Uzinei de mașini electrice București 
și-a reînnoit angajamentul asumat în întrecerea tociaktti pe acest 
an, lrotărînd să depășească indicatorii de plan cu:

— 5 500 000 Iei la producția globală ;
— 1,3 Ia sută Ia productivitatea muncii ;
— 600 000 lei economii Ia prețul de cost;
— 600 000 lei beneiicii

Din care pînă la 1 iulie :

— 4 000 000 lei la producția globală ;
— 250 000 lei economii la prețul de cost ;
— 250 000 lei beneficii.
Concomitent cu aceste realizări, muncitorii, inginerii și tehni

cienii uzinei se angajează să livreze beneficiarilor produse de ca
litate superioară cu caracteristici tehnico-economice îmbunătă
țite. In acest scop se vor asimila : o nouă serie de motoare în exe
cuție antiexplozică destinate industriei chimice și petroliere care, 
pe lingă faptul că vor avea greutatea mai redusă cu 40 la sută 
față de seria actuală, vor prezenta importante îmbunătățiri ale 
parametrilor funcționali (randamentele vor spori cu circa 3 pro
cente, iar factorul de putere cu circa 2 procente), precum și noi 
serii de motoare în execuție cu siguranță mărită, la care se va 
urmări în mod deosebit realizarea unei securități depline în con
dițiile specifice exploatării din schelele petroliere; un echipament 
îmbunătățit pentru instalațiile industriale și metalurgice de ridi
cat, prin introducerea în fabricație a rezistentelor de pornire și 
reglaj cu elemente de tablă silidoasă ștanțată.

Colectivul uzinei apelează la muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la uzinele cu care cooperează la realizarea produselor, și in 
special la tovarășii de la Fabrica de cabluri și materiale electro- 
izolante din București, Uzina metalurgică Cugir, „Elastic" Sibiu 
și Electrotehnica din Capitală, să-l sprijine în înfăptuirea anga
jamentului luat, prin respectarea cu rigurozitate a planurilor de 
cooperare și chiar prin devansarea termenelor de livrare a repe
relor.

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

a primit 
pe președintele 

sesiunii 
generale a O. N. U

Președintele
Miniștri al R.P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
joi după-amiază pe Alex 
Quaison Sackey, președintele 
celei de-a XlX-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., 
care vizitează țara noastră la 
invitația ministrului afaceri
lor externe.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului.

A fost de față E. K. Dadzie, 
ambasadorul Republicii Gha
na la București.

(Agerpres)

Adunării

Consiliului de

Însuflețiți de dorința fierbinte de a întimpma Congresul al 
IV-lea al Partidului Muncitoresc Rămân as miiriri deosebite 
în producție, constructorii de autc-camioana din Brașov și-au reîn
noit, pe baza noilor rezerve interne descoperite, angajamentele pe 
acest an în întrecerea socialistă, care prevăd să realizeze peste 
plan:

— 25 000 000 lei la producția globală, din care 
7 000 000 la piese de schimb ;

— 35 000 000 lei Ia producția mariă ;
— 3 000 000 Iei economii Ia prețul de cost

— 16 000 000 lei la producția globală;
— 30 000 000 lei la producția marfă ;
— 1 600 000 lei economii la prețul de cost
Pentru îmbunătățirea pe moi departe a calității autocamioane

lor, colectivul uzinei a imbogăbt plenul de măsuri teh-.ico-crgs- 
nizatorice prevăzute initial cu aiteie noi.

Colectivul Uzinei „Steagul rtn* >e angajează să realizeze inte
gral și la termen sarcinile din șianul de cooperare cu celelalte în
treprinderi.

G.A.S. Giarmata
In cinstea ceăn ăe-d TV-leu Congres al Partidului Munci

toresc Român, cdectizul gorpdine-. agricole de stat Gicr- 
mala fi-a reînnoit angajament-.J asumat ia întrecerea w- 
ciaintă, cbligadu-ie si depășească sardmie anuale de plan 
după cum urmeozi :

— 1 500 000 lei la producția globală;
— 1 500 000 lei la producția marfă ;
— 300 000 lei economii la prețul de cost ;
— 500 000 lei beneficii :
Pînă la siirșitul anului va livra peste plan :

— 47 tone legume și fructe ;
— 870 hectolitri de lapte ;
— 50 tone de carne ;

la 1 iulie :

HOTAR IREA

C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri 
al R. P- Române privind 
unele măsuri de îmbu
nătățire a regimului de 
valoriiicare a produse
lor vegetale și ani
male

Reduceri de prețuri 
la unele bunuri de con
sum.

Măsuri 
pentru 
ducției

32 pag.
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Ia producția globală ; 
la producția mariă ; 
economii la prețul de cost; 
beneiicii:

Din care pînă

— 750 000
— 750000
— 150000
— 250 000
Pină la aceeași dată se cor preda in plus față de sarcinile pla

nificate următoarele produse ■
— 280 tone griu
— 32 tone legume și fructe
— 400 hi lapte
— 40 tone carne
Pentru îndeplinirea acestui angajament s-au stabilit o serie de 

măsuri tehnico-organizatorice: ' ' •
în sectorul vegetal au fost administrate îngrășăminte chimice 

și naturale pe o suprafață de 2 200 ha însămînțate cu culturi de 
toamnă și primăvară, au fost asigurate semințe de malta produc
tivitate fi sînt pregătite mașinile agricole necesare lucrărilor de 
întreținere a culturilor, în vederea obținerii unor producții cit mai 
mari la hectar.

în sectorul zootehnic s-a asigurat o bază furajeră echilibrată și 
se ca aplica in continuare furajarea diferențiată și rațională în 
funcție de producția obținută pe cap de animal.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii gospodăriei agricole de stat 
consideră o datorie de onoare realizarea întocmai a angajamen
tului luat ți iyi exprimă convingerea că fi colectivele de muncă 
din celelalte unități agricole de stat ișt cor respecta cuvintul dat 
partidului, licrind cantități tot mai mari de produse vegetale și 
animale.

*
importante 

creșterea pro- 
agricole.

0^0 lei

Cu 40 de zile

înainte de termen

ORADEA (de la coresponden
tul nostru).

In munții Pădurea Craiului s-a 
terminat construcția funicularului 
lung de 5 km ce leagă gurile 
de exploatare a bauxitei de la 
Lunca Sprie cu stația de prepa
rare de la Dobrești. Capacitatea 
anuală de transport a funicularu- 
hii este de >50 000 tone bauxită. 
Constructorii antrenați in întrece
rea socialistă au raportat cu 40 
de zile înainte de termen execu
tarea acestei lucrări.

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Joi. 20 mai 1965, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audientă pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. la București, 
I. K. Jegalin, la cererea aces
tuia.

La primire a participat mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Române, Corneliu Mă- 
nescu.

La Școala tehnică agricolă 
din Turda a început planta
rea intensivă a diieritelor 
soiuri superioare de meri și 

peri.
Foto: AGERPRES

Tudor Arghezi
a împlinit 85 de ani

TELEGRAMA
Tovarășului TUDOR ARGHEZI

Iubite tovarășe Arghezi,
La cea de-a 85-a aniversare a zilei de naș

tere, Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Român, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri vă transmit dv., reprezentant de sea
mă al culturii românești, expresia sentimen
telor de înaltă stimă și prețuire, cele mai cal
de felicitări, urări de sănătate și de viață 
lungă.

Vasta și multilaterala operă pe care ați 
creat-o în cei aproape 70 de ani de intensă 
activitate literară și publicistică, expresie a 
inepuizabilelor virtuți creatoare ale poporului

Comitetul Central
al

Partidului Muncitoresc Român

z

român, ocupă un loc important în dezvoltarea 
literaturii noastre. Cunoscut și prețuit de mili
oane de cititori din țară și de pește hotare, 
scrisul dv., străbătut de o fierbinte dragoste 
de țară, de adeziune Ia idealurile de progres 
social, de mîndrie pentru cuceririle poporului 
pe drumul construirii socialismului, reprezintă 
un model de exigență artistică, de îmbogățire 
continuă a tezaurului limbii și literaturii ro
mânești.

Vă urăm, tovarășe Arghezi, ani mulți și 
putere de muncă pentru a adăuga noi și ne
pieritoare frumuseți unei opere care dă pres
tigiu și strălucire culturii noastre socialiste.

Consiliul de Stat 
al

Republicii Populare Române ..

Consiliul de Miniștri 
al 

Republicii Populare Române

Cum pregătiți recoltatul ?
Pe Întinsele cîmpii ale regiunii București, lanurile bogate de 

griu vâluresc sub soare și In adierea viatului. Cooperativele agri
cole au semănate cu această cultură 438 000 de hectare. Precipi
tațiile mari din această primăvară, căldura din ultima vreme au 
iăcut ca lanurile să crească armonios, dese ca peria. Se apropie 
tot mai mult timpul ciad in holdele aurii vor intra combinele. 
Toate lucrările de recoltare a păioaselor se vor face mecanizat. 
Va ii nevoie ca mecanizatorii să pregătească temeinic mașinile, 
să ia cele mai corespunzătoare măsuri incit, cind se va da sem
nalul începerii recoltatului, să se treacă cu toate forțele la lucru. 
Pentru a vedea in ce stadiu se ailă lucrările de reparare a ma
șinilor agricole și în special a combinelor, am adresat cîteva În
trebări tovarășului TEODOR NIȚĂ, inginer principal la sectorul 
de întrețineri și reparații din serviciul regional S.M.T.-București.

• Repararea combinelor - la timp!
• De ce lipsesc piese de schimb?

ECR
Pentru merite deosebite in activitatea literară și în opera de construire a socialismului, 
Cons:l:ul de Stat al Republicii Popnlare Române decretează:

ART UNIC. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Popu
lară Română-* și medalia de aur „Secera și Ciocanul", academicianului Tudor Arghezi.

Președintele Consiliului de Stat 
CHIVU STOICA

Solemnitatea inminării înaltei distincții
tuie o mîndrie 
toți".

în încheiere. 
Consiliului de ! 
Române a urat 
nulul Tudor Arghezi sănătate 
deplină și putere de a conti
nua prodigioasa sa activitate 
creatoare, spre satisfacția ne- 
număraților săi admiratori.

Răspunzînd, acad. Tudor 
Arghezi a exprimat adînca sa 
recunoștință gloriosului partid 
și guvernului pentru aprecie
rea activității sale și înalta 
distincție acordată.

(Agerpres)

— Ce măsuri s-au 
luat pentru a asigura 
piesele de schimb ne
cesare ?

în ce stadiu se află 
și 
Și 
a-

reparatul combinelor 
al celorlalte mașini 
cum este organizată 
ceasta lucrare ?

— Stațiunile de mașini 
tractoare din regiunea noas
tră sînt dotate cu un impor
tant parc de mașini agricole. 
Numărul combinelor cu care 
vom recolta grînele în aceas
tă vară se ridică la peste 4400 
iar al preselor de balotat paie 
la 647. Avem, de asemenea, un ’ 
însemnat număr de combine 
pentru siloz, cositori mecanice

Și

și altele. în unele unități re
paratul acestor mașini a înce
put chiar de la terminarea re
coltării păioaselor din anul 
trecut. Printre „ferestre", me
canizatorii care n-au lucrat la 
reparatul tractoarelor ori în 
cîmp, la semănat, au conti
nuat reparatul combinelor. 
Așa s-a întîmplat la S.M.T.- 
Tăndărei, Cuza Vodă, Făcăeni, 
Fetești și altele care au termi
nat sau sînt gata să încheie a- 
ceste lucrări. în aceste unități 
reparațiile se află într-un sta
diu avansat și la celelalte ma
șini care vor fi folosite în cam-

pania agricolă de vară. La 
S.M.T. Urziceni, Ciulnita, Ha- 
gieni și altele reparațiile s-au 
organizat în flux tehnologic 
ceea ce a dus la scurtarea tim
pului de lucru. O altă măsură 
care s-a luat pe plan regional' 
a fost aceea a chemării de la 
brigăzi a tutpror mecanizatori
lor care nu execută lucrări de 
întreținere a culturilor prăsi
toare. Cu aceștia s-au format, 
în ateliere, echipe mixte pen
tru urgentarea procesului de 
reparații. Pînă la data de 20 
mai au fost reparate și recep
ționate 2 125 de combine, 306 
prese de balotat paie, 90 de 
cositori mecanice și altele. Fi
rește, față de condițiile 
care dispun unitățile din

de 
re

giune, se putea mai mult. în 
unele S.M.T., însă, pregătirea 
mașinilor pentru recoltarea 
păioaselor a fost lăsată pe un 
plan secundar. Așa se face că, 
pînă la data amintită, un nu
măr de 37 din cele 47 de 
S.M.T. din regiune nu execu
taseră reparațiile la combine 
decît în proporție de sub 50 la 
sută. La Ulmulețu, Ulmeni, 
Călugăreni nu s-au repa
rai decît cîteva combine, iar 
la Titu această lucrare nici 
n-a început. Cauzele acestor 
serioase rămîneri în urmă vor 
fi analizate la ședința care se 
va organiza peste cîteva zile 
la Călugăreni cu toți direc
torii și inginerii șefi din S.M.T.

— O cantitate însemnată de 
piese dintre cele mai impor
tante pentru buna funcționare 
a combinelor lipsesc din ba
zele de aprovizionare. De e- 
xemplu, în Baza de aprovizio
nare nr. 1 București, în cele 
două depozite ale acesteia de 
la Slobozia și Roșiori precum 
și în cele 11 puncte de pe lin
gă S.M.T. nu se găsesc : rul
menți speciali cu role, cardane 
de transmisie, axe cu melc și 
altele. Din această cauză, în • 
procesul de reparații se creează 
serioase stagnări. Conform 
planului întocmit și înain
tat Bazei nr. 1 - București 
cu 6 luni în urmă, abia 
în prima jumătate a lunii iu
nie urmează să primim 60 la 
sută din comanda făcută. 
(N.R. Am cerut lămuriri, în a-

N. BARBU
(Continuare în pag. a II-a)

Joi la amiază, a avut-loc la' 
Consiliul de Stat- al R. P. Ro
mâne solemnitatea înmînării- 
diplomei de „Erou al Muncii 
Socialiste din Republica Popu
lară Română" și Medaliei da 
Aur „Secera și Ciocanul" aca
demicianului Tudor Arghezi, 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea 
de construire

Au luat
Chivu Stoica, 
Maurer, Emil 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Anton Brei- 
tenhofer, membru al Consiliu
lui de Stat, Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, llie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mâne, Manea Mănescu șef de 
secție la 
mostene 
Uniunii 
Română, 
cători ai 
tie, 
redactori șefi ai unor ziare 
centrale și ai publicațiilor li
terare și de artă, alți oameni 
de cultură.

După înmînarea înaltei dis
tincții. tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
Stat a felicitat călduros, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân, al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri pe a- 
cademicianul Tudor Arghezi.

„Cei 85 de ani pe care îi îm
pliniți astăzi — a spus tova
rășul Chivu Stoica — și cei a- 
proape 70 de muncă neobosită 
în cîmpul literaturii, ne îngă
duie tuturor să ne exprimăm 
marea știmă și admirație pen
tru opera dv., care face onoa
re culturii românești. Meșter 
neîntrecut al cuvîntului, dum
neavoastră ați dat o expresie 
de înalt nivel artistic simță-

literară și în opera 
a socialismului, 
parte tovarășii 

Ion Gheorghe 
Bodnaraș, Gri-

C.C. al P.M.R., De- 
Botez, președintele 

Scriitorilor din R. P. 
academicieni, condu- 
unor uniuni de crea- 

oameni de litere și artă,

cruntelor poporului nostru, 
unind cele mai autentice tra
diții naționale cu spiritul ino
vator și sporind considerabil 
tezaurul de frumuseți al liricii 
contemporane. Ani de-a rîn- 
dul, poezia și proza dumnea
voastră, aflate în slujba idea
lurilor umaniste și democra
tice, au știut să fie mereu pre
zente în viața socială, s-au fă
cut ecoul avîntului creator în 
acești ani luminoși de clădire 
a României socialiste.

Prestigiul mereu crescînd al 
operei dumneavoastră, pînă 
departe peste hotare, consti-

Adunarea festivă in
Stat pentru 

in colaborare
Comitetul de 

Cultură și Artă 
cu Academia Republicii Popu
lare Române și Uniunea Scrii
torilor din R. P- Română au 
organizat joi după-amiază, în 
sala Ateneului R.P.R., o adu
nare festivă consacrată sărbă
toririi poetului Tudor Arghezi, 
cu prilejul împlinirii a 85 de 
ani.

La adunare au participat to
varășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Manea Mănescu, șef de secție 
la C.C. al P.M.R., Ștefan Bă
lan, ministrul învățământului, 
reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, orga
nizații obștești și uniuni de 
creație, academicieni, scriitori 
și alți oameni de artă și cul
tură, numeroși admiratori ai 
marelui poet sărbătorit.

Adunarea a fost deschisă de 
acad, llie Murgu'lescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mâne, care a adus sărbători
tului un cald omagiu pentru 
îndelungata și bogata sa acti
vitate.

Scriitorul Demostene Botez,

pentru noi

președintele
Stat al R. P. 

academicia-

cinstea sărbătoritului
președintele Uniunii Scriitori
lor, prof. Alexandru Dima, 
prof. Șerban Cioculescu, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R. P. Române, și scriitorul Eu
gen Barbu, redactor șef al re
vistei „Luceafărul", care au 
luat apoi cuvintul, au relevat 
marea valoare a operei maes
trului Tudor Arghezi, operă 
exprimind năzuințele poporu
lui, făuritor al vieții noi, pre
țuirea de care se bucură crea
ția sa atît în țară, cit și peste 
hotare.

Primit cu aplauze căldu
roase, a luat apoi cuvintul 
sărbătoritul. După ce a evocat 
începuturile activității sale li
terare și greutățile înfrun
tate, poetul și-a exprimat bu
curia că „s-au înnoit și tim
purile și viața, o dată cu 
țara" și a mulțumit statului, 
Academiei și Uniunii Scriito
rilor, care „îl primesc azi cu 
flori aprinse și-i fac marea lor 
ofrandă de haruri și bună
voință".

In încheiere, artiști ai tea
trelor bucureștene au prezen
tat un program de recitări din 
opera poetului.

(Agerpres)



.w PRACTICA —
meseriei

LT mina de aur a profesiei
■ opas la Ișalnița. In 

combinatul chimic 
; craiovean fac prac- 
l tică elevii Grupului 

școlar petrol-chimie 
' din orașul Craiova.

Din noiembrie 1964, 
elevii au, în general, condiții foar
te bune pentru instruirea lor prac
tică, întrucît o serie de obiective 
au început să producă.

Trimestrul 
„specializării" 

și al răspunderii
Formularea aceasta s-a genera

lizat în legătură cu anul III, de- 
semnînd în cea mai mare parte 
specificul activității organizații
lor U.T.M. din acest an de stu
diu. Cu astfel de termeni este 
definită în școală actuala perioa
dă „cheie" de instruire prac
tică a elevilor din anul III. Ei au 
fost repartizați chiar în secțiile și 
subsecțiile unde vor lucra după 
obținerea certificatului de mun
citor calificat și participă efectiv 
la procesul de producție. In a- 
cest fel, practica electricienilor, 
mecanicilor, lăcătușilor și opera
torilor din anul III urmărește fa
miliarizarea deplină cu specificul 
de producție al viitorului lor loc 
de muncă, fixarea temeinică a 
deprinderilor de luciu, cunoaște
rea profundă a utilajului, forma
rea capacității de intervenție, 
eficace și rapidă, în cazul apari
ției unei defecțiuni în timpul 
funcționării instalațiilor, incit in
tegrarea deplină, competentă a 
absolvenților în producție să se 
facă din primele zile.

Aflat în această perioadă de 
„specializare", anul III este și 
în atenția deosebită a organiza
ției U.T.M. din școală care caută 
să cunoască zilnic aspectele com
portării și pregătirii la practică 
pentru a putea interveni prompt 
cu măsuri educative.

De mult succes se bucură și 
tn acest trimestru întrecerea — 
devenită de acum tradițională —

pentru cele mai bune rezultate 
în pregătirea profesională. Ea a 
antrenat cîteva clase hotărîte 
să nu-și pierdu renumele de frun
tașe — clasele de electricieni, 
din anul III și IlI-lăcătuși — care 
n-au avut pînă acum, în trei ani 
de studiu, nici un corijent, dar, 
mai ales, pe celelalte, cărora ex
periența și exemplul fruntașilor 
le-a oferit învățăminte de va
loare.

De asemenea, s-a hotărît stimu
larea pregătirii teoretice a ele
vilor și prin organizarea unor 
concursuri „Cine știe meserie, 
cîștigă" între clasele paralele din 
cadrul aceleiași meserii, con
cursuri pentru care se pregătesc 
toți elevii, o parte dintre con- 
curenți fiind stabiliți chiar în 
momentul concursului, prin tra
gere la sorți.

Pe de altă parte, pentru a 
dezvolta și mai mult simțul răs
punderii față de muncă, față de 
sarcinile pe care le vor avea 
peste puțin timp în producție, ca 
muncitori, comitetul U.T.M. al 
școlii a hotărît ca în adunările 
generale din această lună în
treaga activitate a elevilor să 
fie analizată în raport cu exi
gențele pe care le va im
pune producția viitorilor munci
tori chimiști. Aceasta se face cu 
prilejul discutării unor probleme 
ca „Mîine — în producție", „Ro
lul muncii colective în întreprin
derile socialiste", „Vîrsta marilor 
răspunderi" „Importanța disci

plinei în activitatea de producție" 
ș. a.

„Avem treburile 
noastre"

Se știe, practica în producție 
constituie pentru elevi nu numai 
un prilej de însușire a unor de
prinderi de lucru, ci și o școală 
a educației lor în spiritul disci
plinei, al răspunderii și drago
stei față de meseria aleasă. Prac
tica este pentru viitorii munci
tori o adevărată mină de aur a 
profesiei.

Ce am constatat însă ? In pla
nul de muncă al comitetului 
U.T.M. pe combinat, ca și în cele 
ale comitetelor U.T.M. pe secții, 
nu se prevede nimic referitor la 
practică. Organizațiile U.T.M. 
n-au fost îndrumate concret cum 
să se ocupe de practica elevilor, 
ce acțiuni și activități educative 
să organizeze pentru ei. Uce
nicii n-au fost invitați la adu
nările utemiștilor, la consfătuirile 
de producție. Numai în unele 
secții, din proprie inițiativă, 
muncitorii au discutat despre mo
dul în care se desfășoară practica 
elevilor și sarcinile care le revin 
pentru a-i ajuta. Pe de altă par
te, deși se cunoaște că în unele 
locuri, elevii sînt puțin îndru
mați, chiar sub aspect profesio
nal, de către muncitorii tineri — 
la „amoniac", de exemplu — 
comitetul U.T.M. al combinatu
lui n-a intervenit cu măsuri ope
rative. Preocuparea acestuia pen
tru ucenici a fost pînă acum 
sporadică, ocazională.

Despre toate acestea am discu
tat cu tovarășul Albu Gelu, mem
bru al comitetului U.T.M. pe 
combinat, care a încercat o justi
ficare : „Avem probleme de pro
ducție, de calitate care ne stau 
în atenție... problemele noastre. 
De practica ucenicilor se ocupă 
comitetul U.T.M. al școlii...".

Discuțiile avute și cu alți tova
răși, mi-au confirmat că acesta 
este de fapt punctul de vedere 
al comitetului U.T.M. din combi
nat ; lipsa de interes pentru pro
blemele educative, mai ales, dar 
și profesionale puse de practica 
viitorilor muncitori ai combina
tului, îl atestă. Cit privește viito
rul, am reținut autocritica tova
rășului Constantin Cotoi, secreta
rul comitetului U.T.M. pe com
binat și îi recomandăm experien
ța „veteranilor" de la atelierul 
mecanic al Uzinei de aluminiu 
din Slatina, despre care ziarul 
nostru a relatat recent; se va a- 
junge cu siguranță la concluzia 
că ucenicii sînt și „o problemă" 
a întreprinderii, a organizației 
U.T.M. de aici.

...Un basc 
aruncă-n aer 

o suflantă?!...
...Așa ceva se poate întâmpla 

numai prin mijlocirea unui elev 
neatent și -— de ce să nu spunem 
lucrurilor pe nume ? — indisci- 
plinat. Un asemenea fapt neo
bișnuit nu s-a petrecut cu adevă
rat, dar nici mult n-a lipsit.

La sfîrșitul unei zile de prac
tică, elevul Bădescu Petre, 
din anul II C, își învîrtea distrat, 

joacă, bascul pe deget înîn

proporții. Motorul a fost oprit la 
timp și bascul extras. Altfel, blo
carea lui prin înfășurarea bascu
lui pe rotor putea duce la supra- 
presiune în suflantă sau scurt
circuit și, de aici — fiind vorba 
de o instalație cu gaze explozive 
— la o explozie.

Întâmplarea aceasta a fost în
delung comentată în întreaga 
școală; f iresc, în primul rînd, în 
clasa II-C, devenind obiectul 
unor discuții aprinse despre com
portarea în timpul orelor de 
practică. Cu prilejul adunării ge
nerale a organizației U.T.M. din 
anul II C, care a urmat foarte 
curînd, discutând despre modul 
în care elevii trebuie să se pre
gătească pentru a deveni munci
tori cu o înaltă calificare, ute- 
miștii clasei s-au referit cu toții 
la ceea ce devenise de acum „ca
zul Bădescu". I-au arătat cole
gului lor cit de mare este răspun
derea unui viitor muncitor-chi- 

este să cu- 
funcționarea

în laboratorul de fizică al 
Scolii medii nr. 1 Cîmpina

apropierea electromotorului uneia 
clin suflantele de oxigen din hala 
instalației de compresie a amo
niacului. Și •— fapt foarte banal 
— prin orificiul de aspirație, 
bascul a fost absorbit în interio
rul motorului datorită curentului 
de aer creat pentru răcirea sa.

Prezența de spirit și prompti
tudinea în acțiune a colegului de 
clasă, Bobeica Teodor, care, pă
zind cele întâmplate, l-a anunțat 
imediat pe muncitorul ce supra
veghea instalația, a înlăturat po
sibilitatea unui accident de mari

derea unui viitor 
mist, ce important 
noască profund 
instalației la care lucrează și, mat 
ales, cit de mult a greșit în acele 
cîteva clipe de neatenție și joacă 
prin nerespectarea disciplinei lo
cului de muncă, a normelor de 
protecție și tehnica securității 
muncii. Ulterior, relatând faptul 
pentru toți elevii școlii, același 
lucru îl făcea articolul „Ce s-ar 
fi putut întâmpla!" apărut la 
gazeta de perete din inițiativa 
comitetului U.T.M. pe școală. In 
multe clase, analizîndu-se o se
rie de abateri de la disciplină 
ale elevilor, s-a comentat acea
stă întâmplare, abesențele, în
târzierile, „rătăcirile" prin combi
nat fără rost, lipsa de atenție 
în însușirea cunoștințelor și de
prinderilor practice ale unora 
au fost privite cu alți ochi, cu 
mai multă maturitate.

Întâmplarea a constituit înce
putul unei acțiuni susținute pen
tru disciplină, seriozitate în în
sușirea meseriei, pentru răspun
dere.

I N F 0 R

ION TRONAC

Noi localuri
de școală

Vizita președintelui 
celei de-a XIX-a sesiuni 

a Adunării Generale 
a O.N.U.

în numeroase localități din 
regiunea Suceava s-au deschis 
zilele acestea șantiere pentru 
construirea unor noi școli. A- 
semenea edificii se clădesc în 
cartierul Ițcani din orașul Su
ceava, la Bucecea, Săveni și 
Grămești. Totodată, în comu
nele Moldova Sulița, Breaza 
de Sus, Vama se execută lu
crări de finisaj la școlile ce 
s-au ridicat prin contribuția 
voluntară a cetățenilor.

în acest an, spațiul de șco
larizare din regiunea Suceava 
crește cu încă 155 săli de cla
să. Ele se vor adăuga celor a- 
proape 1100 de clase construi
te în ultimii cinci ani în loca
litățile din nordul Moldovei.

(Agerpres)

Sala de fabricație a drajeurilor de la Fabrica de produse zaha
roase „Dezrobirea' din Brașov

Foto: AGERPRES

Cum pregătiji 
recoltatul ?
(Urmare din pag. I)

cest sens, tovarășului Nicolae 
Tudosescu, șeful planificării de 
la Baza de aprovizionare nr. 1 
București, care ne-a declarat: 
„Noi am făcut numeroase de
mersuri la uzinele furnizoare 
ale Ministerului Metalurgiei. 
Nici în acest an însă nu s-a 
rezolvat problema livrării pie
selor necesare în raport cu 
cerințele unităților agricole. 
Noi sîntem unitate interme
diară și facem ce ne stă în 
putință ca să livrăm piesele 
la timp. Am luat măsuri de 
redistribuire a pieselor din 
baze. Vom lua și alte măsuri 
incit la declanșarea campaniei 
de recoltare toate combinele 
să lucreze din plin"). A- 
vînd în vedere acest neajuns, 
s-a luat măsura ca să se re
condiționeze toate piesele care 
mai sînt bune pentru ciclul de 
lucrări din campania agricolă 
de vară.

— Ce alte măsuri ați 
prevăzut pentru ca în
treaga suprafață cu pă- 
ioaSe să fie recoltată la 
timp și fără pierderi ?

— Acordăm o mare atenție 
punerii în funcțiune a celor 
aproape 100 de ateliere-mobi- 
le. Ele vor fi dotate cu mini
mul necesar de piese de 
schimb și vor fi însoțite de cei 
mai buni meseriași din ate
liere. Toate depozitele de car
buranți și lubrifianți de la 
S.M.T. și brigăzile de tractoa
re vor fi aprovizionate (cu cel 
puțin 15—20 de zile înainte de 
declanșarea campaniei) cu în
treaga cantitate necesară.

Avînd în vedere că marea 
majoritate a mecanizatorilor 
care vor lucra pe combine sînt 
tineri, s-a luat măsura ca a- 
ceștia să fie pregătiți în fiecare 
S.M.T., în condiții de lucru în 
cîmp. Pe parcurs vom lua ți 
alte măsuri care să ducă la 
realizarea obiectivului princi
pal pe care ni l-am propus: 
recoltarea păioaselor la timp 
și fără pierderi.

Răspunsuri care nasc
Reliefînd rezultatele bune ob

ținute în pregătirea 
muncitori ai uzinei de aluminiu, 
articolul „Odată cu uzina", pu
blicat în ziarul nostru nr. 4961 
semnala și unele neajunsuri întîl- 
nite în organizarea și desfășura
rea practicii elevilor Școlii profe
sionale petrol-chimie din 
Ele priveau atît școala 
uzina.

De curînd am primit
sul școlii și uzinei. De fapt este 
vorba de un singur răsmins 
fiindcă cele două adrese diferă 
doar prin numărul de înregistra
re. Și uzina și școala au aceeași 
părere.

Deși cele două scrisori preci
zează pentru început că „în ur
ma criticii aduse de articolul 
dumneavoastră s-au întocmit noi 
repartizări ale elevilor pe lîngă

viitorilor

Slatina, 
cit și

răspun-

• • • întrebări

Președintele celei de-a XlX-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Alex Quaison Sackey, a 
făcut joi o vizită la Asociația 
pentru Națiunile Unite.

Oaspetele, care a fost însoțit 
de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
fost întîmpinat de prof. univ. 
Traian Ionașcu, președintele Co
mitetului executiv al Asociației, 
și de membri ai acestuia.

Alex Quaison Sackey a vorbit 
cu acest prilej despre problemele 
legate de normalizarea activității 
Organizației Națiunilor Unite.

★
Ambasadorul Republicii 

Ghana în R. P. Română, E. K. 
Dadzie, a oferit joi un dejun 
cu prilejul vizitei în țara 
noastră a președintelui celei 
de-a XlX-a sesiuni a Adună
rii Generale O.N.U., Alex 
Quaison Sackey.

Au participat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai guvernu
lui, șefi de instituții centrale 
și alte persoane oficiale.

★
afacerilor exter- 

Române, Corneliu 
oferit joi seara o

muncitorii cei mai bine pregătiți, 
iar tovarășii maiștri șefi de 
schimb se ocupă mai serios de 
instruirea elevilor, explicîndu-le 
utilajele existente, fazele de 
montaj, braseajul etc. “ mai de
parte se spune :

corespunzător de instruirea ele
vilor adăugăm noi). Se pune în
trebarea : Cine este vinovat că 
tov. maistru a mai primit și alte 
două clase ? Cine este de vină 
că din cauza acestei supraîncăr
cări cu sarcini, dînsul nu se poate

Pe urmele materialelor publicate
„Uzina a repartizat pe tov. 

maistru chimist Dumitrescu Io
nel (pe care l-a absolvit de sar
cinile de producție) pentru a se 
ocupa de elevii metalurgiști 
(două clase) dar din păcate a 
mai primit sarcina să se ocupe și 
de alte două clase așa că este 
mult prea solicitat pentru a pu
tea sta permanent
aceleiași grupe sau clase", (pen
tru a se putea ocupa în mod

în mijlocul

ocupa în mod eficient, temeinic, 
de instruirea celor două clase de 
metalurgiști, care în curînd vor 
absolvi școala ? La aceste între
bări nici școala, nici uzina nu 
dau răspuns.

Mai departe, arătind măsurile 
luate la începutul trimestrului, 
măsuri despre care ziarul nostru 
a scris, cele două răspunsuri 
menționează : „rezultă deci că, 
dacă elevii anului III au fost 
folosiți la curățenie cina este a

celor care nu și-au îndeplinit 
sarcinile trasate de conducerea 
uzinei și au privit cu destulă 
ușurință problema practicii ele
vilor". Nimic de zis. Logica este 
perfectă : „vinovați sînt cei care 
nu și-au îndeplinit sarcinile", 
„cei care au privit cu destulă 
ușurință...". Cu alte cuvinte, con
ducerea uzinei nu are nici un 
amestec. Nu putem fi de acord 
cu această concluzie ce se des
prinde din răspunsul uzinei. Slă-;1 
biciunile unei asemenea logici 
pot fi repede dovedite : cei care 
se ocupă de practica elevilor 
fac parte doar din colectivul uzi
nei. Elevii sînt viitoarele cadre 
ale uzinei. Oare conducerea uzi
nei se poate mulțumi doar că a 
trasat sarcini, sau are datoria să 
urmărească și felul cum sînt în
deplinite aceste sarcini, să se 
ocupe îndeaproape de asigurarea 
unui conținut bogat, corespunză
tor practicii viitorilor muncitori ?

N. ARSENIE

Ministrul 
ne al R. P. 
Mănescu, a 
recepție în cinstea președinte
lui sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., Alex Quaison 
Sackey, care ne vizitează țara.

Au luat parte Gogu Radu
lescu, vicepreședinte 
siliului de Miniștri, 
Geamănu, secretarul 
lui de Stat, Dumitru 
cu, ministrul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, Adrian 
Dimitriu, ministrul Justiției, 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Române, Ion 
Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, membri 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, conducători 
ai Asociației pentru națiunile 
unite și ai unor organizații 
obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
ziariști români și străini.

Au participat șefi de misi
uni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

al Con-
Grigore 

Consiliu- 
Simules-

Sport
„CURSA PĂCII"

• Desfășurată pe o ploaie toren
țială între Cracovia și Opole (173 
kilometri) cea de-a 12-a etapă a 
„Cursei Păcii" n-a adus schimbări 
prea importante, deși o evadare 
întreprinsă la 8 kilometri după 
start devenise la un foment dat 
periculoasă pentru Jderii clasa
mentului. în grupul fugarilor se 
aflau polonezul Kudra, sovieticul 
Saidhujin, cehoslovacul Kvapil, 
olandezul Deenen, iugoslavul Cu- 

brici și maghiarul Maho. Avansul acestora a fost 
la kilometrul 70 de aproximativ 3 minute, dar 
spre sfîrșitul etapei, Lebedev, Dumitrescu, Dolezal 
au început să agite plutonul, reducînd pierderea la 
mai puțin de două minute. Saidhujin, cîștigătorul 
etapei, a beneficiat totuși de această evadare, 
ușind, datorită minutului de bonificație, să 
pe locul 5. De asemenea, polonezul Kudra 
apropiat de fruntași, situîndu-se pe locul patru, la 
egalitate de timp cu Dumitrescu.

Clasamentul etapei : 1. Saidhujin (U.R.S.S.) a 
parcurs 173 km în 4h20'09" (medie orară 40 kilo
metri) , 2. Kvapil (R.S.C.) , 3. Deenen (Olanda) , 
4. Kudra (R.P.P.) , 5. Cubrici (Iugoslavia) același 
timp , 6. Maho (R.P.U.) 4h20’15" , 7. Benet (Franța) 
4h21'32" și în același timp cu plutonul în care se 
aflau 5 cicliști români, C. Dumitrescu, Zanoni, Zie
gler, Moiceanu, Stoica. Ardeleanu, accidentat in 
etapa anterioară, a abandonat.

Clasamentul general individual : 
(U.R.S.S.) , 2. Dolezal (R.S.C.) la 2'08" , 
mitrescu (R.P.R.) la 2'31" , 4. Kudra 
2'31" , 5. Saidhujin (U.R.S.S.) la 3'14".

Pe echipe, conduce U.R.S.S., urmată i

re-
urce

s-a

1. Lebedev 
, 3. C. 
(R.P.P.)

de R.P,

Du- 
la

, _ „ - . ---------- -------- - -------  Po-
„ nâ’. ț-®- Germană, R.S. Cehoslovacă, Franța, R.P. „ . ._ - - .. _ Danemarca, Iugo-Română, Belgia, R.P. Ungară, 
slavia etc.

Astăzi se aleargă cea mai lungă etapă a cursei, 
etapa a 13-a, Kliucznorek — Poznan (223 kilometri). 
Pînă la sfîrșitul întrecerii au mai rămas de disputat 
3 etape.

PE SCURT
• Echipa reprezentativă de fotbal a țării noastre 

își continuă pregătirile în vederea meciului cu 
R. S. Cehoslovacă din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial.

Duminică, de la ora 17, pe stadionul „23 August' 
selecționabilii întâlnesc echipa olandeză Sparta 
Rotterdam. In deschidere, la ora 14,30, lotul de 
tineret va juca cu Petrolul Ploiești, iar la ora 16,15 
se vor întâlni echipele de pitici: Dinamo și Rapid.

• Înaintea meciului cu echipa R. P. Române din 
cadrul preliminariilor campionatului mondial, pro
gramat la 30 mai la București, fotbaliștii selecțio-

nabill cehoslovaci au evoluat miercuri lntr-o etapă 
de campionat.

Rezultatele etapei au tost următoarele: Dukla 
Praga — S.N.O.P. Kladno 5—2 (3—0); Slovan Brati
slava — Spartak Trnava 1—2(1—0); V.S.S. Kosice — 
Z.J.S. Brno 1—0 (0—0); Jednota Trencin — Tatran 
Preșov 2—0 (1—0); Jiskra Otrokowice — Bohe
mians Praga 3—6 (1—3).

• Pugiliștii italieni și-au continuat pregătirile Jn 
vederea campionatelor europene de la Berlin (R. D. 
Germană), care vor începe la 22 mai. Federația 
italiană a anunțat oticial că la întreceri vor parti
cipa 6 pugiliști: Sperați (muscă), Loi (pană), Meg- 
giolaro (semiușoară), Fasoli (ușoară), Patruno (semi- 
mijlocie) și Casați (mijlociemică).

Federația bulgară de box a comunicat că Ia „eu
ropene'^ va deplasa o iormafie completă, după cum 
urmează: K. Konfev. K. Gheorghiev, I. Traikov, S. 
Pilicev, P. Daracziev, S. Mitev, A. Doicev, M. Ve
liev, P. Stamboliev și I. Pandov.

Boxerii români și-au încheiat pregătirile In vede
rea marelui eveniment. Astăzi dimineață, ei vor 
pleca pe calea aerului spre Berlin (R.D.G.). Echipa 
este alcătuită din 8 boxeri: C. Ciucă (muscă). N. 
G1ÎU (cocoș), C. Stanev (pană), V. Antoniu. (semi- 
ușoară), I. Mihalik (ușoară), V. Mirza (semimijlocie), 
V. Dobre (mijlociemică) și V. Mariujan (grea). An
trenorii echipei slnt I. Chiriac și I. Popa.

• In Palatul 
rilor 
disputat 
„Cupei

Sportu- 
din Moscova s-a 

returul finalei 
campionilor eu-

n
la volei (temi- 
care s-au întîl- 

iormațiile Dinamo

ropeni' 
nin) în 
nit
Moscova și Dynamo 
Berlin (R. D. Germană). 
Voleibalistele sovietice 
au terminat învingătoa
re cu scorul de 3—0 
(15—13; 15—4; 15—6).
Învingătoare și în pri
mul meci cu 3—0, ju
cătoarele de Ia Dinamo 
Moscova au intrat în 
posesia l

i au intrat 
trofeului.

• In
concurs 
fășurat 
sprintera Eva

cadrul unui 
de atletism des- 

la Varșovia, 
Klobu-

kowska a parcurs 200 
m plat în 23'2/10. Iri
na Kirszestein a reali
zat pe „suta" de metri 
11'4/10. Zielinski a fost 
cronometrat în proba de 
100 m plat cu 10'3/10.

rezulta- 
în con- 

de 
de la Varna: 

m plat:

• fată cîteva 
te înregistrate 
cursul internațional 
atletism 
100 m plat: Traikov 
(R.P.B.) 10'3/10: 200 m 
plat: Politiko (U.R.S.S.) 
21'5/10; lungime: Ter 
Ovanesian (U.R.S.S.) 7,91 
m; ciocan: Aksionov 
(U.R.S.S.) 69,28 m.

Cu prilejul unui con
curs de atletism 
șurat la Faenza (Italia), 
sulilașul Lievore a arun
cat la 78,91 m. Fostul 
campion olimpic Berutti 
a fost cronometrat pe 
100 m plat cu 10'4/10.

desiă-

(Agerpres)

în parcul Herăstrău din Gapitală

CINE
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 

cinemascop (ambele serii) — ȘO- 
PÎRLE rulează la: București (orele
9.30, 12,30, 17,30, 20,30),
(orele 9,30, 12,30, 16,30, 19,30).
LALEAUA NEAGRA — film pen- 
tru ecran panoramic rulează la 
Patria (orele 9, 11,30, 14, 16,30,
19, 21,30). CASA RICORD1 — ru
lează la: Capitol (orele 8,30, 11,
13.30, 16, 18,45, 21,15), Grivița
(orele 9,30, 12,15, 15, 17,45: 20,30). 
IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la: Festival (orele 
9, 12,45, 16,45; 20,30), Excelsior 
(orele 10,30| 15,30, 19,30), Aurora 
(orele 9,45; 13,15, 16,45, 20,15).
PE URMELE LUI AHMED — 
SCOARȚE POPULARE — rulează 
la: Victoria (orele 10, 12, 14, 16, 
18,15, 20,30). VIEȚI USCATE — 
rulează la: Central
12.30, 14,30, 16,30,
CARTOUCHE — 
Crîngașl (orele 16, ____  „
MERII SĂLBATICI — rulează 
Republica (orele 10, 12, 15, 17, 
19; 21). HANUL DIN SPESART — 
rulează la Carpati (orele 10, 12, 
14; 16). FERNAND COW-BOY — 
COMORI DE ARTĂ ROMA
NEASCA — rulează la Luceafărul
(orele 9,30, 11,45, 14, 16,15,

Tomis

(orele 10,30, 
18,30; 20,30). 
rulează la: 
18,15, 20,30).

la:

Foto : AGERPRES

MATOGRAFE
20,45), Feroviar (orele 9,
13,30, 15,45, 18,15, 20,45)

ALBINELE ȘI

18.30, 
11,15, 
cu completarea
OAMENII — .Melodia (orele 9,45, 
12, 14,30, 16,45; 19, 21,15). " 
KÂ — rulează la: Lumina
9.30, 11,45, 14, 16,15, 18,30, 
Giulești (orele 14, 16,15, 
20,45), Flamura (orele 10, 12,15, 
16, 18,15, 20,30). GAUDEAMUS 
IGITUR — rulează la: Union (ore
le 16, 18,15, 20,30), Unirea (orele 
16, 18,15). PROGRAM PENTRU 
COPII — dimineața. DOI BĂIET! 
CA PÎINEA CALDĂ — CELULE 
AMEȚITE — după-amlază rulează 
la: Doina (orele 11,30, 13,45, 16,30,
18.30, 20,30). FESTIVALUL CHA
PLIN — SPORT nr. 2/1965 rulează 
la: Timpuri Noi (orele 9,30, 11,45, 
14, 16,15, 18,30, 20,45). LEGEA SI 
FORȚA — EXPEDIȚIE IN POD — 
rulează la 
18, 20,30). 
MAXIM 1 
COLO DE 
lează la Dacia (orele 9,30, 11,45, 
14, 16,15, 18,30, 20,45). JOE LI
MONADA — cinemascop — rulea
ză Ia: înfrățirea între popoare 
(orele 10,30, 15,45, 18 , 20,15), Bu- 
cegi (orele 10, 12,15, 16, 18,15, 
20,30). FATA IN DOLIU — rulează

HAN- 
(orele 

20,45).
18,30,

Cultural (orele 15,30, 
UNDE EȘTI ACUM 

— cinemascop — DIN- 
CERCUL POLAR — ru-

Ia, Buzești (orele 15, 17, 19), Mio
rița (orele 10, 12, 14, 16, 18,15; 
20,30). CRONICA UNUI BUFON 
— PIONIERIA nr. 
la Flacăra (orele 
LA PATRU PAȘI 
rulează la: Vitan 
20). TITANIC VALS 
SI INCA 
Munca 
REGINA 
Popular 
20,30). NEVASTA nr. 13 
ză la Cosmos (orele 13, 15,45, 18, 
20,15). COMOARA DIN VADUL 
VECHI — rulează la Progresul 
(orele 15,30, 18, 20,15).

2/1965 rulează 
10, 16, 18, 20). 
DE INFINIT - 

(orele 16, 18, 
PETRICA 

CINEVA — rulează la 
(orele 16, 18,15, 20,30). 
CÎNTECELOR rulează ia:
(orele 10.30, 15.30, 18, 

rulea-

MÂȚII
Recepția s-a desfășur- 'i- 

tr-o atmosferă cordială.
Plecarea unei delegații 

la Tirgul de la Budapesta
Joi a plecat spre R. P. Un

gară o delegație guvernamen
tală a R. P. Române condusă 
de Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, care va par
ticipa la deschiderea Tirgului 
international de la Budapesta.

La plecarea de pe aeroportul 
Băneasa a fost de față Iozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Un
gare, și membri ai ambasadei.

★
Joi dupa-amiază a avut loc o 

conferință de presă în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor sim
pozionului internațional despre 
încercări nedestructive în 
tehnologia nucleară care se ține 
la București. Acad. Horia Hu
lubei, directorul Institutului de 
fizică atomică, M. A. Pușkov și 
M. J. C. Delaney, secretari ști
ințifici ai •simpozionului precum 
și funcționari ai Agenției Inter
naționale pentru energia ato
mică au vorbit ziariștilor despre 
importanța științifică a lucrări
lor prezentate și schimbul rod
nic de informații ce s-a realizat 
între participant.

★
In cadrul turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, 
compania „Theatre de France" 
a prezentat joi, în sala Pala
tului R. P. Române, două 
spectacole cu piesa „Rinocerii" 
de Eugen Ionescu.

Regia spectacolului este sem
nată de Jean-Louis Barrault, 
care deține și rolul principal.

Excelenta creație a lui Jean- 
Louis Barrault, măiestria în
tregului colectiv al teatrului 
francez au cucerit pe specta
tori, care au aplaudat cu căl
dură. La- sfîrșitul spectacolului 
artiștilor francezi le-au fost 
oferite flori.

★
Acad. Ștefan Milcu, vicepre

ședinte al Academiei R. P. Ro
mâne, directorul Institutului de 
endocrinologie al Academiei, dr. 
I. Negoescu, director adjunct al 
aceluiași institut, și dr. N. Ste- 
rescu, șef de laborator la Insti
tutul de fiziologie normală și pa
tologică, au plecat spre Italia, 
unde vor participa la Congresul 
de tiroidologie, ce se va desfă
șura la Roma, între 23 și 27 mai.

★
Joi dimineața, prof. univ. Emil 

Crăciun, membru corespondent 
al Academiei R. P. Române, a 
plecat spre Franța, unde vâ par
ticipa la Congresul internațional 
de citologie exfoliativa, care se 
va desfășura la Paris, între 21 și 
23 mai. \

* V
în sala Consiliului local ral' 

Sindicatelor din București s-a 
deschis joi la amiază Expozi
ția de artă plastică a artiștilor 
amatori din Capitală. Sînt ex
puse peste 300 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură in 
lemn și plexiglas, pirogravură, 
artă decorativă, păpuși, selec
ționate din aproape 800 de lu
crări prezentate de artiștii ama
tori din cercurile de artă plas
tică de pe lingă instituții, uzi
ne, case de cultură bucureș- 
tene.

(Agerpres)

------•------

Televiziune.,
VINERI 21 MAI

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : Automatizări în in
dustria materialelor de construc
ții. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii și tineretul șco
lar : Poezia florilor. Fotografii ar
tistice de Ion Miclea, pe un co
mentariu liric de Ion Brad. 19,35 
Șah. 20,00 Săptămîna. 21,00 Sub 
teiul lui Eminescu. 21,15 Treizeci 
de minute cu... în seara aceasta 
întîlnire cu Ion Piso, artist eme
rit. 21,45 Comici vestiți ai ecranu
lui : Mack Senett. în încheiere : 
buletin de știri, buletin meteoro
logic.

SÎMBĂTĂ 22 MAI

17,00 Campionatul european de 
gimnastică — transmisiune de la 
Sofia. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii : Aventurile lui 
Tom Sawyer (V) : Nobilul Tom. 
20 Tele-enciclopedie. 20,50 Maeș
trii genului scurt : Caragiale. 21,20 
,,Fotografia cu bucluc", ,,Gura lu
mii", ,,Pescarii zburători". Desene 
animate. 21,50 Retrospectivă umo
ristică. în încheiere : buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

VIZIONAȚI DOCUMENTARELE s
— SCOARȚE POPULARE la cinematograful Victoria
— DINCOLO DE CERCUL POLAR la cinematograful 

Dacia
— PETRICĂ ȘI ÎNCĂ CINEVA la cinematograful 

Munca
— ȚĂRMUL OSPITALIER Ia cinematograful Modern 
*— ULTIMUL ROL la cinematograful Colentina
— ROMANIA PE MERIDIANELE LUMII la grădina 

Progresul



TUDOR ARGHEZI

IA 85 DE ANI
EXEMPLU 
pentru tinerii creatori

!W
I

îteva convingeri și atitudini fun
damentale de neclintit au căpătat 
în versurile și proza lui Tudor Ar
ghezi expresia celei mai pregnante ' 
originalități artistice. Una dintre a- 
cestea e prețuirea muncii ca activi
tate creatoare, transformatoare a 
consecință stima dusă pînă la ado-

I
I
I
I
I
I
I
I 
i 
i

' orele meșter al cuvîntului, poetul ale cărui versuri găsesc
R ||| ecouri adinei în inima și conștiința poporului nostru, im- 

/S plinește 85 de ani. De-a lungul unei vieți de proiund și 
t W'r ra rodnic eiort creator, Tudor Arghezi a sădit in grădina lite- 
I I B relor românești frumuseți veșnice, impunînd totodată ver- 

•mt sul romanesc, — alături de marele său înaintaș prin timp,
Mihail Eminescu — in toate zările liricii universale. Cu vi
brația celui care își ailă seva cîntecului in folclor, în su
fletul și gîndirea poporului căruia i s-a dedicat din totdea

una și definitiv prin scrisul său, Tudor Arghezi a zidit în monumentul 
literaturii noastre una din fețele cele mai strălucitoare și cele mai dura
bile. Timpul i s-a supus poetului și prozatorului pentru eternitate. În
totdeauna tînăr prin scrisul său, prin elanul său creator, un exemplu 
pentru tinerii scriitori, Tudor Arghezi aduce — acum cină se ailă pe po
diumul măiestoasei vîrste — noi „bunuri adunate in cărți spre mindria 
poporului care I-a dăruit poeziei.

Acum, în aceste clipe, ale emoțio nantei sărbătoriri, „Scinteia tinere
tului", cititorii săi, adresează urarea tradițională de „MVLȚI ANI' artis
tului care a înălțat o vibrantă cintare omului!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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lumii, și în _________
rație pentru cei ce produc bunuri palpabile, 
pentru homo faber.

întotdeauna poetul Plugului a privit cu en
tuziasm sforțările omului de a spori frumuse
țile lumii și a glorificat munca, văzînd în ea 
mijlocul de înălțare a ființei cugetătoare la 
condiția ei specifică. Unele din cele mai fru
moase pagini în versuri și proză, publicate de 
Arghezi, mărturisesc admirația pentru munca 
țăranului, a meșteșugarului, pentru progresul 
industrial modern. în omul muncii, poetul vede 
un creator, o ființă care duce viața înainte. In 
fruntea volumului Cuvinte potrivite autorul 
a așezat poezia Testament în care este expri
mat sentimentul de recunoștință față de stră
bunii țărani, cărora știe că le datorează totul 
și a căror durere de veacuri, „crudă și amară", 
a tălmăcit-o în stihuri vibrante. Fără munca 
dîrză a mulțimilor — meditează poetul — n-ar 
fi fost cu putință nici o înfăptuire ; strădaniile 
muncitorilor de tot felul au făcut și fac posi
bilă înflorirea civilizației și culturii:

Ca să schimbăm, acum, întîia oară, / Sapa-n 
condei și brazda-n călimară, / Bătrînii-au a- 
dunat, printre 
plăvani, / Su
doarea muncii 
sutelor de ani. / 
însăși limba în 
care scrie e 
creația poporu
lui : „Din gra
iul lor cu-n- 
demnuri pen
tru vite / Eu 
am ivit cuvinte 
potrivite / Și 
leagăne urma
șilor'stăpîni... / 
Pătruns de ase
menea adevă
ruri. poetul e 
conștient tot
odată de îndatoririle artistului față de cei din 
mijlocul cărora s-a ridicat. Un artist al cuvân
tului trebuie sa fie un făuritor de „frumuseți 
și prețuri noi“, care să dea limbii poporului 
o strălucire supremă, să exprime prin ea sim
țămintele adinei ale celor apăsați și loviți odi
nioară, răzbunînd astfel umilințe îndurate se
cole de-a rîndu-1. Acest deziderat, pus în fața 
creatorilor de frumos, a fost realizat de Tudor 
Arghezi însuși, cu o artă fără pereche. Nici 
un poet român n-a luminat semnificația mun
cii plugarului în stihuri atît de pline de con
ținut emotiv, atît de original închegate, dăltuite 
atît de măiestrit în limba vie, adevărată, fre- 
mătînd de vigoare și iradiind frumuseți fără 
seamăn, a poporului nostru, ca acela din poezia 
Belșug. Eforturile plugarului, nădejdile lui, ca
drul în care se desfășoară munca menită să 
dea omenirii pîine sînt sugerate magistral: 
„Grîu, păpușoi, săcară, mei și orz / Nici o să- 
mînță n-are să se piardă / Săcurea plugului 
cînd s-a întors / Rămîne-o clipă-n soare ca să 
ardă. I Ager, oțelul rupe de la fund / Pământul 
greu, muncit cu dușmănie / Și cu nădejde, 
pînă ce, rotund, / Luna-și. așează — ciobul pe 
moșie."

în admirabile, neuitate viziuni 
tocilarul și „culegătorul de semne". Din strun
gul de silex al celui dinții, poetul are impresia 
de a vedea scăpărînd soare și țîșnind luceferi 
în plină zi. Pe zețar îl asemuiește cu un orga
nism „care din singura atingere cu fildeșul 
scoate un plînset și un hohot al nădejdii" 
si în fața fiecărei coli tipărite, simte im
pulsul sufletesc de a „săruta cu smerenie’ mii-

nile sale harnice, negre ca ale unui coșar. în 
poemul în țfroză ca Romantica industrială, în 
romanul Lina, imagini de o noutate și o forță 
revelatorie extraordinare exprimă entuziasmul 
poetului pentru tehnica înaintată, care, pe 
„fulgerul alb al electricității, fugar, de-a lun
gul firelor izolate" aduce „Buna-Vestire a lu
minii renăscute".

Memorabile sînt, și numeroase alte texte ar
gheziene care laudă munca, înfăptuirile umane. 
Poemul Cintare omului, . îndeosebi, constru 
iește viziunea măreață a luptelor umane, birui
toare, cu destinul ostil, comunicînd cu mare 
forță lirică adevărul că tot ce s-a realizat dura
bil e creația intelectului sprijinit pe muncă, 
a minții unite cu mîna muncitoare.

Un motiv foarte frecvent în lirica argheziană 
din ultimii ani e acela al creației artistice. 
Poet al „actului literar" Arghezi a fost de alt
fel totdeauna. In versurile mai noi, con
fesiunea artistică devine meditație asupra 
condiției creatoare și 
de a înălța „cîntarea 
sale redutabile: creația. Prin creație, slă
biciunile „într-un mod ' ‘ ‘ _
mînă de pămînt" sînt învinse. Creația procură, 
ca orice activitate utilă omului, sentimentul 
valorii, al însemnătății sale ; infringe și moar
tea. In cazul concret, creația este concepută în 
spiritul înțelegerii înalte a rosturilor artistului, 
la care a ajuns, în anii socialismului, Arghezi 
— și ca o modalitate de permanent contact cu 

existența, cu 
lumina din a- 
fară.

Cumîna poe
tului scrie via
ța, firea, scriu 
acei „robi" ce 
adunau cîndva, 
„printre plă
vani", în caznă, 
„sudoarea mun
cii sutelor de 
ani" și care 
astăzi muncesc 
în libertate, 
stăpîni. Plămă- 
dindu-și din 
graiul lor cân
tecele, poetul 

a năzuit mereu să cînte pentru ei („Și ca cînte
cul de nuntă însoțeam secerătorii"), s-a stră
duit (cu excelente rezultate) să-și perfecțio
neze în acest scop instrumentele, neîncetat: 
„Coarde noi și alte glasuri în cintare să răsune". 
Prețuindu-și artistul, mulțimile muncitoare îl 
înconjoară cu o iubire nețărmurită : „Iată pen
tru ce bătrîni-mi sărutau de tînăr mie, / Mîna 
de pe corzi desprinsă, ca o stea de pe vecie, / 
Iată pentru ce-mprejuru-mi se-nvîrteau atîtea 
hore ca talazele strînite la văpaia unui far. / 
Iată pentru ce voinicii, dintre văile sonore, 
/ M-au închis cu brîu de dafin și cunună de 
stejar./".

Manifestări ca acestea dau implicit o replică 
anticipată versurilor dubitative cu care, atît 
de mișcător, se încheie Cîntec de seară : De-ar 
dura măcar cît frunza doina mea de pe-nse- 
rate; / De-ar mai ține frăgezimea coardelor 
înseninate! /.

Nu poate exista o garanție mai sigură a pe
renității operei de artă decît prețuirea ei de 
către popor. Nemuritor, poporul conferă artei 
ce-i exprimă nemurirea lui. Astăzi, asistăm la 
pătrunderea versurilor și prozei' lui Tudtfr Ar
ghezi în straturi tot măi adinei și mai largi 

sînt evocați de cititori. Verificarea trăinicie! lor e făcută.
Cît timp vor''înverzi păduri și vor vibra 

inimi, scrisul arghezian va găsi în conștiințe 
răsunet. In constelația valorilor artistice menite 
să mărturisească eternității geniul poporului 
român, numele lui Tudor Arghezi va străluci 
neîncetat, asemenea luceferilor „plini de voie 
și de har" din poezia sa.

DUMITRU MICU

totodată un mod 
omului“ și armei

fatal legate de o

al muncii

Memento

bibliografic

PROZATOR - MILITANT
Poetul e scriitor de versuri, 

iar prozatorul scrie romane, 
povestiri și altele. Unul cintă, 
altul spune.

Această idee, deși refor
mată între specialiști de mul
tă vreme, apare încă la aceia, 
care, știind pe T. Arghezi 
poet, îl păstrează în mintea 
lor numai ca autor de versuri. 
Ei știu bine că marele poet a 
mai scris unele romane (Ochii 
Maicii Domnului. Cimitirul 
Buna-Vestire și Lina) și alte 
proze mai scurte (Poarta Nea
gră, Icoana de Lemn, Cartea 
cu jucării, Tablete din Tara 
de Kuty, Ce-ai cu mine, vân
tule ?, Bilete de Papagal, Ma
nual de Morală Practică. Cu 
Bastonul prin București, la 
care se adaugă un mare nu
măr de pagini rămase prin 
publicațiile a cel puțin șaizeci 
de ani de viață scriitoriceas
că), dar continuă să-l simplifi
ce, nereținîndu-l ca prozator.

Proza lui Arghezi, în pute
rea ei de influență asupra scri
sului românesc, literar sau co
tidian, e însă de aceeași în
semnătate ca versurile lui. 
Nici mai mult, nici mai puțin, 
la noi prozatorii, de la artico
lul de ziar la romane, au scris 
altfel decît se scria înainte de 
el. In exprimarea lor sînt cu
vinte autorizate literar de Ar
ghezi, sînt întorsături ale fra
zei, care de la el au trecut la 
mulți alții, și este îndeosebi 
descriptivismul liric, acea for
ță de participare argheziană la 
spectacolul lumii externe, for
ță care proiectează realitatea 
obiectivă fie ea infinitezimal 
microcosmică, într-un spațiu 
de fantasticitate universală.

In romane, in pamflete, în 
proze lirice scurte, amănuntul 
realist, amănuntul de viață 
umană sau animalieră, de psi
hologie sau peisaj, se dilată 
neașteptat, pînă la acoperirea 
orizontului.

Nici așa-zisa invenție epică 
din romanele specificate de 
autor ca atare nu rămîne în 
logica de dezvoltare a planu
lui real. In Ochii Maicii Dom
nului mama eroului devine o 
suprarealitate copleșitoare, ce 
acoperă datele obiective, în 
Cimitirul Buna-Vestire, mitul 
reînvierii, cu implicații nu nu
maidecât religioase, ci for
mativ istorice, pentru o colec
tivitate de oameni, descumpă
nește autoritatea publică, iar 
în Lina povestirea propriu- 
zisă scade ca interes pe lîngă 
imaginile halucinant mași
niste, stîrnite de o biată fă- 
bricuță de zahăr.

Pe lîngă această irumpție 
imaginativă, romanele lui Tu
dor Arghezi conțin o colecție 
de momente lirice, în care se 
pot desface, pentru a demon
stra liricitatea scriitorului. 
Ele nu sînt de altă natură de
cît celelalte proze, din volume 
cum sînt Tablete din Tara lui 
Kuty, Ce-ai cu mine, vîntule ? 
sau Bilete de Papagal. Ca și 
poezia lui, prozele scurte sînt 
grele de o materialitate zdro
bitoare, adusă totdeauna însă 
la transparențe și vibrații spi
rituale. Toate vorbesc profund 
de liricizarea materiei, temă 
necunoscută altor literaturi și 
cu atît mai puțin celei a noas
tre. Cît privește istoria litera
turii române, proze lirice mai

cunoaștem de la Macedonski 
și Anghel, dar aspirația bivo- 
loasă a materiei înseși la dia- 
fanitatea razei și a chinchetu- 
lui, e fenomen strict arghe
zian.

Proza acestui mare poet a- 
duce cititorilor o înlesnire cri
tică deosebită. Dacă ar citi ci
neva numai versurile lui Ar
ghezi dinainte de 1944 ar ră
mîne cu impresia unei energii 
atletice, lovind în rezistențe 
nedefinite, energie de aceea, 
pînă la volumul Cintare 
Omului, înnodată în sine, fă- 
cînd să pîrîie numai încheie
turile limbajului practic și cu 
atît mai mult ale celui comun. 
Impresia de conflict persistă 
în proză, doar termenul anta
gonist al luptei poetului e mai 
clar decît în versuri. Acolo 
putea fi interpretat ca mărgi
nire și povară a materiei; aci 
e limpede, fiindcă i se spune 
pe numele lui: prozatorul Ar
ghezi, cu pamflete fantastice 
pînă la desprinderea de reali
tatea pedepsită și cu alegorii 
de satiră swiftiană lovește în 
toate formele sociale trecute, 
dintre care clericalismul și po
liticianismul burghez sînt țin
tele lui predilecte.

Mai declarată în proză decît 
în versuri, unde, fără să lip
sească, ia aspect de revoluție 
a mijloacelor de expresie și 
de dramă spirituală, imaginea 
de scriitor a lui Tudor Ar
ghezi se limpezește în deveni
rile ei artistice și mai mult 
prin compararea poeziei lui cu 
marea sa operă de prozator 
militant.

VLADIMIR STREINU

Editura pentru litera
tură a scos de sub tipar 
noi cărți din creația ar
gheziană.

Volumul de poeme 
„Silabe" cuprinde ver
suri apărute in ultimul 
timp in publicații și câ
teva poezii inedite. In 
seria de „Scrieri" a a- 
părut volumul VIII care 
strînge laolaltă sub ti
tlul „Povești ale boa
bei și ale țărînei", poe
me și proză închinate 
universului mărunt, vie
ții casnice. A apărut, 
de asemenea, volumul 
IX din această serie, 
care prezintă poemul în 
proză „Ochii Maicii 
Domnului"^

La rindul ei, Editu
ra Meridiane a scos de 
sub tipar, în limba en
gleză, monografia Tu
dor Arghezi de Dumi
tru Micu. Volumul va 
apare în curînd și în 
limba romînă în seria 
monografiilor critice.

In ultimii zece ani, 
editurile noastre au ti
părit din opera lui Tu
dor Arghezi 55 de ti
tluri, în aproape un mi
lion de exemplare. O- 
pera marelui nostru 
poet este binecu
noscută și peste hota
re. Ea a fost publicată 
în 13 limbi și difuzată 
în 17 țări ale lumii.

(Agerpres)

OMAGII
Ca pomii rupți de rod să mi se-aplece 
frumoasă fruntea și să mă gîndesc 
la cîntecul ce stinge gheața rece 
sub geniul fierbinte românesc-

Lumină și logodnă-a desfătării, 
peceți de frumusețe-n anii mei 
și curcubeu din munți la sinul mării: 
vast, cîntecul se-nalță prin idei.

Arghezi, meșter faur al vieții, 
intrat în ornice și-n calendar. 
Rămin lingă Esopul frumuseții 
cu inima în mină ca un har.

Și am o inimă cu mărțișor 
cu aripi mari de pasăre măiastră 
care ridică, dincolo de zbor, 
o cale ce-i jos verde, sus albastră.

Arghezi, conștiință-a poeziei, 
portret al ei bogat, rafaelit, 
o nouă Mioriță-a României 
Care din suflet mi s-a fost ivit

Arghezi simplu: steaua sus răsare, 
Arghezi — adine: o stea adîncă-n cer. 
Deseovoiatul semn de întrebare
Stă semn de exclamare scris în fier !

Hotarul dintre lacrimă și rouă, 
hotarul dintre flacără și fum, 
Se-arată-n viață limpede și nouă 
și-n lauda din legile de-acum.

Arghezi umăr caid de poezie 
Cu noi Ia umăr, pentru-același vis 
Respiră cartea-i ca o față vie 
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!

AL. ANDRIȚOIU

Palide seve podidesc cireșii-n 
amiezi de mai. Un sînge alb, atinge 
penetul păsărilor de sub streșini 
și-n destrămare, ramurile. Ninge... 
Petale cad în lut, cu smalțuri lucii, 
cu-argint fierbinte, aerul se-ncarcă, 
de anotimpuri se desfoaie nucii 
și vișinii să suie-n zări încearcă 
și amintirile vibrind arar 
din clipe sparte cad de-a rostogolul, 
călătoresc pe lingă timp, transpar, 
iar pașii-ncearcă să le umple solul...

★
Doar Meșterul e tînăr, totdeauna 
și zilele rămin in urma lui 
ca lespezi vechi din care iese luna 
și frunzele eu foșnet amărui. 
Cuvintele le-a logodit cu lutul, 
miresmelor le-a desenat conture, 
a înălțat suavă stea, sărutul 
să ardă peste vîrfuri de pădure. 
Ca prin dcșerturi, străbătu poeme 
și cîntece cu pașii lui, egalii, 
el din litanii, murmur și blesteme, 
din răni și lacrimi și-a făcut vitralii...

★
Arc vîrstei noastre, dornică de creșteri, 
Răsad de-nțelepciune și iubire, 
Grădina ta măiastră, Tudor Meșter, 
Hotar ne e-către nemărginire... 
E vremea cînd prin pîcla albăstruie 
Zărind pe munți culorile zăpezii, 
Iubirea țării-nfre luceferi suie 
o stea pe care-o vom numi ARGHEZI...

GHEORGHE TOMOZEI

Fotografia :

!ON MIClEA

ÎN CONȘTIINȚA LUMII
' arele său înaintaș, 
: Eminescu, de altfel 

ca și ceilalți, a do- 
bîndit recunoașterea 
adevăratei prețuiri 
— în alte țări, ca 
și in tara sa —

tîrziu, aproape de zilele noastre.
Arghezi a fost recunoscut ca poet
de intîie înălțime, imediat după
debutul său editorial.

Scrierile sale cunosc o circulație 
în alte limbi chiar înainte de a fi 
fost reunite într-un prim volum. 
Mai mult spus, debutul editorial 
ai lui Arghezi, avînd în vedere 
tălmăcirile în limbi străine — 
s-ar putea muta inainte cu cei 
pufin cinci ani.

Astfel. în anul 1922, la Viena, 
i-au fost tălmăcite primele poezii, 
în număr de șase (Mînăstire, Ado
lescență I—IV, Seara, Inscripție 
pe un pahar. Lumină lină, Meta
nii. Cîteva le găsim și în „Cuvin
te potrivite”) incluse într-o repre
zentativă antologie de poezie ro
mână, transpusă în idiomul ger
man, idiș, de Salomon Segall. 
Apoi, tălmăciri din opera lui Ar
ghezi publică între 1923—1924 re
vista italiană „II Concilio” din 
Florența.

Debutul său editorial în 1927 îi 
va consacra definitiv numele și 
în străinătate. Cîteva concreti
zări, editoriale și critica, semnifi

cative în acest sens, ni se par 
concluzive.

Huskova (Dr. J. Fleisahansova) 
îi rezervă un Ioc de frunte în an
tologia poetică „Moderni rumun- 
ske basnictivi”, apărută la Bratis
lava în 1929. In 1931, apar noi 
tălmăciri din proza și poezia lui 
Arghezi, concomitent în limbile 
franceză (la Paris, în volumul 
,,Contes roumains”, realizat de 
Sarina Cassvan), poloneză (la Poz
nan, în culegerea antologică „Te- 
maty rumunske", întocmită de E- 
mil Zegadlowicz, care tot atunci 
scoate un volum de traduceri din 
Eminescu).

Dintre tălmăcirile antebelice se 
remarcai și ciclul de poezii, reali
zate în limba frânt, ză de Eugen 
Ionescu și apărute in revista mar- 
seilleză „Cahiers du Sud” din 
1943.

Critica străină antebelică se 
grăbea să îndreptățească succesul 
creației argheziene, ca aparținînd 
unui „poet adevărat... Arghezi e 
unul dintre cele mai de seamă 
condeie luptătoare ale României" 
(Fekete Tivadar, 1924), ivi „ade
vărat poet și om modern (J. F. 
Huskpva, 1929), care a ridicat im
portanța pamfletarului la demni
tatea artei”.

Pînă la 23 August 1944, Arghe

zi a fost tradus și comentat în 
8 limbi, fiind prezent în librăriile 
străine cu un volum de proză, iar 
alte scrieri fiindu-i incluse în cu
legeri antologice sau populariza
te de cîteva ziare. După 1944 pînă 
astăzi, opera -marelui artizan al 
verbului românesc a cunoscut o 
răspîndire incomparabil mai largă.

In limbile europene în care fuse
se tradus a crescut numărul ver
siunilor, iar în altele a fost tra
dus pentru prima oară. Numărul 
total al limbilor — majoritatea de 
largă circulație — în care am gă
sit traduceri și mențiuni critice, se 
ridică, după cîte cunoaștem la 
ora actuală, la nu mai puțin de 
13.

Dintre limbile în care atestăm 
traduceri și lucrări critice, în a- 
ceastă perioadă se remarcă lim
bile romanice, îndeosebi limba 
franceză, în care avem cele mai 
bune traduceri : 4 volume integra
le (Poeme alese în 1958, 1962 și 
renumita versiune din 1963 a lui 
Luc Andre Marcel), 5 culegeri an
tologice și peste o duzină de zia
re, reviste, apărute în Franța, Bel
gia și Elveția. In Italia, volumul 
recent al lui Quasimodo a fost 
precedat de Culegerile antologice 
din 1956 (Modena, de Giuseppe 
Petronio), 1961, (Florența, de Ma
rio Micheli și Dragoș Vrînceanu), 
de asemenea de volumul scos la

Roma de Mario Micheli în 1961. 
în limba spaniolă, volumul realizat 
de Rafael -Alberti și Maria Teresa 
Leon, apărut în 1961 Ia Buenos 
Aires. In limba portugheză, cule
gerile antologice apărute în 1946 
la Lisabona, iar în 1964 la Rio 
de Janeiro.

In limbile germanice, apar 7 
ediții germane integrale și alte 
două culegeri antologice, compli
nite cu activitatea a 9 reviste, a- 
cestea apărute între 1957— 1964 
la Viena, București, sau diferite 
orașe din R.D.G. și R.F.G. — în 
engleză, tălmăciri apar într-o an
tologie a Iui E. Tappe la Londra 
în 1956 și în cîteva reviste de 
limbă engleză la Delhi și Calcuta, 
India.

Dintre limbile slave, rusa ocu
pă un loc deosebit, cu 3 volume 
integrale, apărute în 1958 și 1960, 
două culegeri antologice care cu
prind și traduceri din Arghezi 
(1958 și 1964). Apoi limba sîrbă 
cu 4 ediții între 1961 și 1963, ce
ha cu un volum în 1962, bulgara 
ctt traduceri într-o antologie din 
1956, ucraineana cu două cresto
mații etc.

Tălmăciri și comentarii perti
nente — cuprinse în volume sau 
apărute în presă — mai cunoaștem 
în limbile arabă (Povestiri, într-un 
volum din 1963), armeană (într-un 
volum din 1964), Bahasa (Indone

zia, povestiri, 1964), greacă (cule
geri antologice de r eâe în 1961 
și proză 1963), tătară (crestomație 
1959). Mai remarcăm traducerile 
în limba maghiară între 1956- 
1964 în 9 volume diferite, unele 
în mai multe ediții, două culegeri 
antologice. Și n-am enumerat tra
ducerile inserate in diverse? revis
te străine.

Totalul volumelor cunoscute, în 
ediții separate, nu este mai mic 
de 32, iar cele antologice care-1 
includ, este mai mare de 25, la 
care am putea adăuga cîteva lu
crări de critică în limbile france
ză, . rusă și germană, ca și contri
buția a peste 40 de ziare și revis
te străine.

Recunoașterea valorii universale 
a creației argheziene întrunește, 
mai cu seamă în anii din urmă, 
una din cele mai înalte opinii din 
cite s-au format în țările Europei 
în_ timpul ultimiloi cincizeci de 
ani, fiind alimentată neîntrerupt 
de activitatea de traducere și 
promovare critică prin participa
rea unor personalități literare ca 
Salvadore Quasimodo, Alberti, 
Ritsos, Guillen, Asturias, Mario 
Benedetti, Allain Bosquet, Hubert 
Juin, Mario Micheli, Sadetki, Se- 
ghers, Arno Haqquist, Vasco Po. 
za, Illyes Gyula, Gurghen Barian. 
Ahmatova etc.
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din viata 
tineretului

Alger:

Sărbătorirea „Zilei

studenților"

Zineretul nigerian a sărbăto
rit la 19 mai Ziua studen
ților. In întreaga țară au 

avut loc, cu acest prilej, adunări 
festive și mitinguri, la care au 
participat studenți și elevi.

Cu nouă ani în urmă, la 19 
mai, studenții de la Universita
tea din Alger fi elevii școlilor din 
capitala au declarat în această 
zi o grevă și au ieșit pe străzile 
Algerului. Ei au protestat împo
triva reprimării populației arabe 
de către autoritățile coloniale ii 
au cerut acordarea independen
ței. După această grevă, —ty 
studenți au părăsit băncile școlii 
și au plecat în munți, unde s-au 
alăturat mișcării de eliberare na
țională.

Ciocniri între studenti 

și poliție ia Bogota

I
n orașul columbian Me

dellin a avut loc 
miercuri o nouă ciocnire 

între studenții universității lo
cale, care se află în grevă, și 
poliție. Studenții au hotărât 
să nu mai frecventeze cursu
rile în sprijinul cererilor de 
demitere a rectorului Univer
sității, Ignacio Velez Escobar, 
care a sprijinit săptămâna tre
cută acțiunile represive ale 
poliției împotriva tinerilor 
participant! la o demonstrație 
antiguvernamentală. în curr-i 
acelei ciocniri, 70 de studenti 
și 15 polițiști au fost răniți. 

Ministrul columbian al edu
cației, Petro Gomez, a avut 
o întrevedere cu o delegație a 
studenților, dar aceștia au fă
cut cunoscută hotărârea lor de 
a continua greva pină ce le 
vor fi satisfăcute revendicări
le. Rectorul Universității a 
anunțat că vor fi luate mărari 
severe împotriva studenților si 
a amenințat cu închiderea a- 
cestui institut de învățământ 
superior.

Republica Dominicană

NEW YORK 20 (Ageipres). — 
în ședința de miercuri a Consi
liului de Securitate, secretarul 
general al O.N.U„ U Thant, a 
prezentat un raport întocmit pe 
baza informațiilor primite de la 
reprezentantul său personal în 
Republica Dominicană. Antonio 
Mayobre. Raportul apreciază că 
situația la Santo Domingo este 
„extrem de gravă", cele două 
grupări militare refuzând să ajun
gă la o înțelegere în vederea în
cetării focului. Junta generalului 
Barerras continuă să provoace 
trupele de sub comanda lui Ca
amano. Acesta a declarat trimisu
lui special al lui U Thant că Sta
tele Unite „acordă sprijin logistic 
și militar forțelor generalului

Imbert". Caamano a menționat că 
nu acceptă nici un fel de trata
tive nici cu reprezentanții O.N.U., 
nici cu cei ai O.SA., atîta timp 
cit trupele americane continuă să 
intervină în disputa dintre cele 
două părți. U Thant a anunțat 
apoi Consiliul de Securitate că a 
cerut guvernului american „să fo
losească bunele sale oficii, pentru 
a determina forțele în conflict 
să pună în aplicare hotărârea Con
siliului de Securitate pricind în
cetarea focului*1.

Reprezentantul U.R.S.S., N. Fe
dorenko. a criticat din nou ati
tudinea S.U_A. față de Republica

militar forțelor generalului

<■

La Paris

Primul 
spectacol 

al Teatrului 
de Comedie 

din București
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declară Couve de Murville Ședința Comisiei C.A.E.R

restructurat"
N.A.T.O. va trebui să fie

LA SANTO DO
MINGO: „Yankei, 
arară din Vietnam" 
— stă scris pe zi
dul către care pri
vește un militar 

trupele intersenționiste
ale S.U.A.

PARIS — Luând cuvântul joi 
in fața Comisiei pentru proble
mele externe a Adunării Națio
nale a Franței, ministrul de ex
terne Couve de Murville a de
clarat că N-A.T.O. va trebui să 
fie restructurat pină In anul 
1969 data expirării termenului 
de 30 de ani fixați prin tratat.

Agenția France Presse rela
tează că in corintul său Couve 
ce Murville a amintit că guver-

mrrif’vv . Li - sâptâminalul elvețian

Noi atacuri asupra teritoriuli
l’M.

R. D. Vietnam

grad de 
ât toti

Weirwoche

Starea alianței atlantice"

însemnări' p
cinând copii. îi cumpărat de h 
cei sărmani, inccpabiii tă poto
lească foamea numeroaselor fa
milii li vindeau ttăpindor „indus
triei cerșitului", aflată ia ștodiui 
ei primar, după ce, ia prtaltbd. 
mutilau pe midi prizonieri pen
tru a atrage mila publici. Au
trecut zeci, sute de ani și filele 
calendarului indică cnut 1965.

Au dispărut teribilă „coutpn 
chicos" ? S-ar părea ci au rimat

pa*> VAID
mat

e» ^e

ezi ar 
w pa

HANOI. — La 19 mai forțe 
aeriene americane au atacat în 
mai multe rînduri teritoriul R. D. 
Vietnam, bombardând și mitra- 
liind localități din regiunile Quang 
Binh, Thanh Hoa și Nghe An. 
precum și insulele Con Co, Hon 
Mat și Hon Ngu.

Aceeași 
profesie

De toate

poate că asam- 
tiți : Victor Huz: ■ 
ritua ia aeeaW 
XVII pe terihăa 
„comprccrăccn". li
pitorii de copă, a»- 
drciti firi suflat, 
care pribegeau pem 
lume, cumpăratei șt

Necazurile unei... mumii

Transportul pe 
calea aerului 
— de la Lon

dra la Melbourne — 
a mumiei unui copil 
egiptean, datină din 
anul 30 î.e.n., a ridi
cat o serie de pro
bleme administrati
ve. Autoritățile va
male și sanitare bri
tanice, considerind că

au de-a face cu „ră
mășițe omenești", au 
cerut un certificat de 
deces și o dovadă că 
moartea copilului nu 
s-a datorat unei boli 
contagioase. După în
delungate discuții s-a 
ajuns la concluzia, ac
ceptată de autorități, 
că mumia era numai

un „obiect antic". 
Destinată Muzeului 
arheologic din Mel
bourne, mumia, mă
soară 66 de cm in 
lungime. Ea este de
corată cu picturi po
licrome perfect con
servate, reprezenfind 
pe cei patru fii ai 
zeului Horus.

G-irm PraraiȘ ii a 
tăcx • qrrf.xraț»? 
ia exx a arătat că 
Azxha și Lap

- i

Polemică din pricina

unor statuete

7rei statuete da- 
tînd din epoca 
preincașă, care 

au fost expuse ân ca
pitala Perului, au fă
cut să reizbucnească 
o polemică veche în 
legătură cu posibilita
tea ca înainte de ve
nirea spaniolilor, a- 
ceasta regiune a Ame

rica să fi fost popu
lată de alte rase în 
afara incașilor. Potri
vit unor studii efec
tuate, a reieșit că 
albi, roșii fi galbeni 
s-au instalat pe con
tinentul Americii îna
intea perioadei Inca. 
Cele trei statuete par 
să sprijine această

teză, întrucit ele re
prezintă un bonz 
oriental, un negru de 
tip australian și un 
alb cu un profil grec 
Statuetele au fast 
scoase la lumină în 
cursul cercetărilor 
arheologice întreprin
se în nordul Perului.

rie de iatefețen care oferă po- 
«bănțăti peocra • Iarnă coopera
re ruinare intre ad rTn îc lor 
aerocntice. a™ ^«>4 recentul 
acczd se tanti la Locaăra intre 
cele drtiă (ări in perinda coope
rării ia dcaaeaâal aeronautic. 
Pompadoa a declarat că în viitor 
această cooperare. I mitată deo
camdată la doaaeaml militar, s-ar 
putea extinde și în domeniul 
construcțiilor de av.oane civile.

Observatorii notează că stabili
rea unei asemenea colaborări în
tre cefe două țâri se înscrie pe 
linia îmbunătățirii relațiilor lor, 
după o perioadă destul de lungă 
in care aceste relații au cunoscut 
o răcire considerabilă. Nimeni nu 
poate ignora, evident, aspectele 
politice pe care le implică acor
dul aeronautic de la Londra. 
..Parisul ți Londra — remarcă în 
acest sens „DAILY TELE
GRAPH" — par preocupate să 
meargă înainte în privința punc
telor în care o colaborare e 
realizabilă și rodnică... Cele 
două capitale par tentate să nu 
accentueze divergențele funda
mentale". Divergențele funda-

Ia care se referă forid.s- 
auf bntarne atrag o sferă largă 
de pronfeme. zxepăd cu ațranu 
atlantica șâ atrtu&nea fața de 
SULA. și temscind cu pcr;ț.i față

sau Reputibea De-
srrur. intre V tehnologi
că" și o reeditare a antantei 
rordaJe" e o mare distantă. Atit 
Parisul cit și Londra sînt insă, 
pare-se. interesate să înmulțească 
punctele de legătură. Londra in

nul francez consideră că func
tionarea actuală a alianței este, 
grea și costisitoare și de natură 
să dilueze responsabilitățile 
proprii ale Franței în ceea ce 
privește apărarea sa.

Referindu-se, pe de altă par
te. la Piața comună ministrul 
francez a declarat că propune
rile Comisiei Hallstein vizînd 
crearea unui fond agricol co
mun al „celor șase- sînt cel 
puțin premature și în prezent 
croblema importantă este aceea 
a repartizării în mod egal a su
melor pe care cele șase state 
trebuie să le depună la fondul 
comun. După cum se știe, orga
nul executiv al Pieței comune 
consideră necesar ca Franța să 
depună e sumă mai mare la 
fondul comun întrucât ea va fi 
oriuripaia țară care va benefi
cie de acest fond agricol.

pentru standardizare

BERLIN 20 
La Berlin a

dinară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru standardizare. Au 
luat parte delegații din R.P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Po
lonă, R.P. Română, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. Comisia a adoptat o serie 
de recomandări de standardizare 
In domeniul industriei construc
toare de mașini, siderurgiei, con
strucțiilor și industriei ușoare. Au 
fost examinate rapoartele privind 
rezultatele activității Comisiei și 
Institutului C.A.E.R. pentru stan
dardizare pe anul 1964. S-au ana
lizat. de asemenea, unele proble
me legate de îmbunătățirea în 
continuare a activității Comisiei. 
Ședința a decurs intr-o atmosferă 
de prietenie.

(Agerpres). — 
avut loc ședința or-

Extinderea grevei generale

bolivieni, a fost găsit ucis 
miercuri dimineața. S-a anunțat 
că aproximativ 60 de persoane 
an fost arestate, iar uzinele se 
rilâ sub paza poliției. In regiunile 
muntoase, situate la sud-est. de 
capitală, insă, minerii au preluat 
controlul asupra majorității mi
nelor.
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legerile din Sudan n-au adus clarificările necesare. Con
sultarea electorală are o valoare diminuată de faptul că 
doar 15 la sută din alegători și-au exprimat preferințele 
politice. Tensiunea care a însoțit momentul votării, cioc
nirile de multe ori.sângeroase, încriminările adresate re
ciproc de partidele angajate într-o dispută ascuțită, au 
creat un climat de nesiguranță politică. Dacă la agitația 
provocată de actul electoral adăugăm tulburările cronice 
din provinciile sudice înțelegem de ce un raport pu

blicat de ziarele sudaneze semnala că „influența guvernului central 
de la Khartum scade pe zi cc trece".

Practic, alegerile au complicat o situație caracterizată — și pînă 
acum — prin multitudinea de dificultăți. Principalii beneficiari ai 
competiției electorale au fost partidele Al Umma (care reprezintă pe 
marii proprietari funciari) și partidul național unionist (exponent al 
unor sectoare ale burgheziei naționale). Situația tulbure a favorizat 
aceste partide „tradiționale", cu o structură .bine pusă la punct. Stingă 
sudaneză a pornit bătălia electorală după o lungă perioadă de ile
galitate în care contactul maselor cu programul forțelor progresiste a 
fost, oarecum, limitat. Procesul de clarificare politică a opiniei pu
blice se află de-abia la începuturile sale, stânjenit fiind de atmosfera 
încordată.

Candidații independenți au obținut 15 mandate, printre aleși gă- 
sindu-se personalități cu vederi mai largi, susținute de comuniști. Una 
din înfruntările electorale, urmărite cu un interes deosebit, s-a con
sumat în orașul Omdurman. Secretarul general al Partidului Comunist 
Sudanez, Abdel Khaleg El Mahjoub, a recoltat 4 571 voturi, la mică 
diferență de președintele Partidului naționalist—unionist El Azhari, 
ales cu 5 628 
voturi. Partidul 
democratic popu
lar, care grupea
ză forțe repre
zentând burghe
zia națională 
și intelectualita
tea cu o orien
tare democratică 
și care în multe 
probleme inter
ne și externe ac
ționează în a- 
cord cu Partidul 
neral al partidului democratic popular a declarat că „alegerile încheiate 
recent în cele șase provincii nordice în vederea constituirii Adunării 
Naționale, sînt neconstituționale" și ca atare nu va recunoaște noul 
guvern format pe baza rezultatelor acestor alegeri.

Dar constituirea unui nou guvern se anunță extrem de anevoioasă. 
Dificultățile sînt de două categorii. întîi este vorba de formula gu
vernamentală. Partidul Al Umma vizează o coaliție „în doi“ — res
pectiv un guvern înjghebat cu ajutorul partidului național-unionist. 
în sinul acestui partid se manifestă tendințe divergente. Importante 
personalități cer ca viitorul guvern să fie deschis tuturor partidelor 
politice în raport cu reprezentarea lor parlamentară. Din capul locu
lui se exclude posibilitatea prezenței în guvern a exponenților sudului. 
Există și opinii în sensul păstrării actualei coaliții care grupează 
atât dreapta cât și stânga sudaneză pentru a se asigura stabilitatea 
internă. Oricum, pînă în prima săptămînă a lui iunie trebuie să se 
găsească o soluție — fie un nou guvern (cu ce fizionomie ?), fie 
reînnoirea mandatului formației ministeriale instalate în prezent la 
Khartum.

Al doilea element de complicații îl furnizează decizia Consiliului 
Suprem de a nu recunoaște drept deputați pe candidații care s-au 
prezentat în zonele sudice și care s-au autodeclarat „aleși" 
în virtutea faptului că nu au existat contracandidați. Deci
zia se bazează pe hotărîrea autorităților de a organiza ale
gerile numai în provinciile nordice. Controversa pune în cauză 14 
candidați care eu toții aparțin partidului național-unionist. Cei 14 
nu acceptă punctul de vedere al Consiliului Suprem, insistă pe motiv 
că nu le-au fost contestate candidaturile și cer să fie recunoscuți 
ca deputați. Partidul Al Umma are o atitudine intransigentă față de 
pretențiile partenerilor de guvernare — respinge cererea celor 14. 
Mai este oare posibilă în aceste condiții o apropiere a celor două 
partide pentru constituirea unui guvern din care să fie excluse cele
lalte forțe politice ?

La Khartum disputele politice continuă cu aceeași înverșunare, în 
timp ce în sud situația se agravează. Cu excepția unor orașe de 
reședință, cele trei provincii meridionale nu se mai află sub controlul 
autorităților centrale: domnește haosul, activitatea economică este 
naraLzată. bintuie foametea. Rebelii percep taxe și rechiziționează 
bunuri, actele lor neputînd fi zădărnicite de administrația locală, inca
pabilă să mai acționeze. Ceea ce se întâmplă în sudul Sudanului nu 
poate fi disociat de strădaniile lui Chombe de a plăti o veche poliță 
guvernului de la Khartum. Premierul congolez nu și-a ascuns intenția 
de a sprijini cu arme pe separatiștii din sudul Sudanului, turnând 
puțină benzină peste focul vrajbei dintre sudanezii de origine arabă 
și cei negri. Dealtfel, în regiunea munților Nuba, această vrajbă, 
savant întreținută de vechii stăpîni, a provocat o nou explozie sân
geroasă. Populația de culoare cere o delimitare administrativă de zona 
locuită de arabi. Guvernul pare dispus să promoveze o formulă care, 
în principal, să prevadă formarea unui guvern regional.

Exponenții sudului intenționează să aibă un schimb de păreri la 
sfârșitul lui mai, la Kampala, în Uganda. Ei insistă pentru găsirea 
unei soluții spre a scoate din impas problemele viitorului provinciilor 
meridionale. In acest scop se sugerează revenirea la „masa rotundă". 
Actul doi al „mesei rotunde" ar oferi acum mai multe șanse pentru 
un compromis reciproc acceptabil? Neînțelegerile din nord și tulbu
rările din sud nu sînt, după părerea unor observatori, cel mai pro
mițător prolog la o asemenea reuniune.

Comunist, a boicotat alegerile. Secretarul ge-

adăugat că

EUGENIU OBREA

tru îndreptățește speranțele econo
miei britanice, a stârnit la Paris 
un interes deosebit Jn presiu
nea exercitați de realitățile 
economice asupra politica brita
nice — opiniază -DIE TAT" — 
de Gaulle vede esența lucrurilor. 
El e convins că, pină la urmă. 
Anglia va fi silită să opteze pen
tru cartea europeană și să se în
cadreze în condițiile puse de cei 
șase". E interesant de reamintit 
in acest context nuanțarea pozi-

ir”a

nlta’

ricană, care respinge orice revi
zuire a actualului sistem mone
tar occidental.

Prin prisma Parisului, condiția 
inevitabilă și absolută a unei aso
cieri engleze la așa numita co
munitate vest-europeană este „în
dreptarea Londrei pe un făgaș 
cate s-o elibereze de Washing
ton". (FRANCE PRESSE) An
ri ia trebuie să piardă, atît din 
punct de vedere politic, cît și din 
punctul de vedere economic ca-

„Antanta tehnologică"
■

cearcă prin aceasta să-și asigure 
o mai mare libertate de mișcare 
și a-și reafirma influența în afa
cerile europene. Pentru Paris, a- 
propierea de Anglia face parte 
din planulde perspectivă privind 
crearea unei comunități europene 
care să nu depindă de S.U.A. 
Faptul că puternicul curent din 
Anglia pentru apartenența la co
munitatea europeană este însoțit 
de recunoașterea din ce în ce 
mai clară a pericolelor concuren
ței tehnico-economice americane 
și a faptului că Commonwealthul

ției britanice în ce privește siste
mul monetar internațional. Men- 
ținîndu-și rezerve asupra mijloa
celor și modalităților propuse. 
Londra a recunoscut că actualul 
sistem monetar internațional 
„trebuie ameliorat". Această con
cesie făcută tezei franceze s-ar 
putea să fie moneda de schimb 
cerută la Paris pentru sprijinirea 
împrumutului de 1400 000 000 
de dolari destinat Marii Britanii. 
In acest caz, se pare că poziția 
engleză s-a îndepărtat oarecum 
în această problemă de cea ame-

racterul de „cal troian" prin care 
s-ar putea infiltra influența 
Americii în Europa. Nu în ulti
mă instanță proiectul „Concor
de" a permis la Paris presupu
nerea că și Marea Britanie înce
pe să simtă necesitatea stăvilirii 
și înfrinării presiunii și concu
renței economice americane. „Pa
risul speră — subliniază „LA 
NATION" — că ți în domeniul 
politic, diplomația britanică 
îți ca da seama că influ-, 
ența ei asupra Washingtonu
lui a fost supraaprcciată. În

hămată la portavionul american, 
după părerea Franței nava bri
tanică nu participă decît în foar
te mică măsură la stabilirea di
recției. La Paris se consideră că 
colaborarea cu continentul euro
pean ar întări atît platforma 
britanică cît ți cea europeană". 
Mulți comentatori francezi sînt 
tentați să creadă că unele din ac
țiunile britanice care crează difi
cultăți apropierii Londra-Paris 
(cum ar fi de pildă, manevrele 
americano-britanice ’ îndreptate 
împotriva acțiunilor franceze în 
N.A.T.O.) sînt determinate în 
mare măsură de presiunile Was
hingtonului. „Se crează impresia 
— scrie „PARIS JOUR" ■— că 
principala preocupare americană 
în relațiile cu Londra este aceea 
de a angaja în asemenea măsură 
cabinetul britanic, incit Anglia 
să nu fie tentată să adopte o altă 
poziție ți în special, un acord 
mai strîns cu Franța. Este per
misă întrebarea dacă situația 
grea actuală a Angliei nu 
explică în mare parte faptul atît 
de neplăcut de a ceda presiuni
lor dinafară".

Componentă a dilemelor care 
stau în fața Angliei și care-și pun 
puternic amprenta asupra vieții 
politice interne (amintim doar în
fruntările dintre stingă și dreap
ta laburistă) problema relațiilor 
anglo-franceze lasă să persiste 
numeroase semne de întrebare.

EM. RUCĂR

JAPONIA. — Ve
dere dintr-un nou 
parc pentru copii, 
recent inaugural 

la Tokio

TRATATIVE COMERCIALE

POLONO - OLANDEZE

VARȘOVIA. — La 19 mai, W. 
Trampczynski, ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, 
l-a primit pe M. G. Damme, di
rectorul Societății olandeze pen
tru industria constructoare de ma
șini „V.M.F. Stork — Verkspoor", 
conducătorul delegației economi
ce olandeze, care se află în vi
zită în Polonia.

Au fost discutate posibilitățile 
și perspectivele lărgirii colaboră
rii între „V.M.F. Stork — Verk
spoor" și întreprinderile poloneze 
de comerț exterior, atât în cadrul 
formelor tradiționale ale schim
burilor de mărfuri, cit și sub for
ma cooperării în exportul pe 
piețele unor terțe țări.

Societatea „V.MF. Stork — 
Verkspoor" reunește peste 20 de 
întreprinderi, care produc utila
je industriale complete, material 
rulant, motoare cu combustie in
ternă, cazane, utilaje portuare, 
pompe și compresoare etc.
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