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Ansamblul arhitectural al viitoarei policlinici bucureștene „vitan

Sîmbătă la amiază s-au încheiat 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comu
nist.

La începutul ultimei ședințe, 
delegații și invitații au salutat cu 
aplauze și urale sosirea în mij
locul lor a conducerii de partid și 
de stat.

In loja din dreapta prezidiului 
au luat loc tovarășii Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, membri 
supleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri.

în loja din stînga prezidiului au 
luat loc conducătorii delegațiilor 
organizațiilor de tineret de peste 
hotare.

In sală se aflau numeroși invi
tați — membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, vechi 
militanți ai partidului, activiști de 
partid și de stat, oameni de știință, 
cultură . și artă, tineri din toate 
sectoarele de activitate, ziariști ro
mâni și străini.

Tovarășul Alexandru Ignat a 
anunțat că în prima parte a ședin
ței de dimineață a fost ales prin
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COMITETULUI CETOL

secretar general
al Comitetului Central

IA.
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al Partidului Comunist Român
două milioane de uteciști, al tu- 
socialiste, Congresul al VIII-lea

DE CE NU AJUNG
IZVOARELE
LA SUPRAFAȚĂ

Despre alimentarea cu apă
a cooperativelor agricole
din regiunea Dobrogea

Una din condițiile esențiale ale 
dezvoltării zootehniei este asigura
rea apei. Ținînd seama de crește
rea continuă a efectivelor de ani
male, de condițiile naturale speci
fice, cooperativele agricole din re
giunea Dobrogea au efectuat im
portante lucrări pentru alimenta
rea cu apă a fermelor zootehnice, 
în ultimii ani au fost efectuate 
foraje la diferite adîncimi, s-au 
săpat numeroase fîntîni, s-a extins 
rețeaua de conducte, castele de 
apă etc. In multe cooperative agri
cole, printre care Pecineaga, Stra
ja, Comana și altele, alimentarea 
cu apă a fost rezolvată. Dar peste 
tot e așa ?

„Mai sînt de pus la punct multe 
probleme — ne spunea ing. ȘTE
FAN MOISE, vicepreședinte al 
consiliului agricol regional. Anul 
trecut au fost recepționate doar un 
sfert din obiectivele prevăzute. In- 
tîrzierea proiectelor, calitatea sla
bă a lucrărilor de foraj și a rețele
lor de distribuție sînt numai cîte
va din cauzele care frînează acțiu
nea de alimentare cu apă a secto
rului zootehnic".

Situația la care ne-am referit se 
datorește faptului că în activitatea 
întreprinderilor care colaborează 
la realizarea obiectivelor amintite 
— întreprinderea de foraj, între
prinderea regională de electricitate 
și, bineînțeles, consiliile agricole — 
se manifestă multe deficiențe. Nu
meroși ingineri, președinți de uni
tăți și țărani cooperatori cu care 
am stat de vorbă și-au exprimat 
părerea că lipsurile pornesc în pri
mul rînd de la proiectare.

„Proiectele se execută cu întâr
ziere — releva ing. RADU RO
MAN, de la cooperativa agricolă 
Topalu. în afară de aceasta, une
ori ele sînt de calitate necores
punzătoare".

Anul acesta cooperativele agricole 
din regiune au prevăzut să execute 
47 noi foraje pentru alimentări cu 
apă. Deși proiectele respective tre
buiau predate pînă la sfîrșitul anu
lui trecut (comanda fiind dată din 
octombrie) pînă acum nu au fost 
executate decît 15.

Multe neajunsuri provoacă șl pro
cedura greoaie de întocmire a pro
iectelor, precum și lipsa de răspun
dere cu care se achită de sarcinile 
ce le revin unii proiectanfi. Dacă o 
cooperativă agricolă vrea să intro
ducă apă la fermele de animale, ea 
trebuie, mai întîi, să apeleze la 

' consiliul agricol regional. După ce 
obține avizul comisiei respective, 
trebuie să se adreseze districtului 
regional de gospodărire a apelor, 
unde se întrunește o altă comisie 
care hotărăște dacă întreprinde
rea poate întocmi sau nu proiec
tul cooperativei agricole. Să zicem 
că avizul este favorabil. Greul 
începe de acum încolo : se fac stu
dii, se întrunesc alte comisii, se 
obțin tot felul de vize, se întoc-

mese referate etc. etc. Și timpul 
trece.

Iată un exemplu : cooperativa 
agricolă din Topalu a făcut coman
da de proiectare în ianuarie 1962. 
De abia după al 4-lea proiect, în 
iulie 1965, s-a terminat forajul. 
Aceasta n-a însemnat însă și re

Vasile MIHA1 
coresp. „Scînteii"
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ÎN PARCURILE
ȘI GRĂDINILE

CAPITALEI
ta secția de gospodărire comu

nală a Sfatului popular al orașului 
București am aflat cîteva noutăți 
în legătură cu lucrările de amena
jare a spațiilor verzi ale Capitalei.

Suprafața spațiilor verzi se va 
mări cu încă 110 hectare. în noile 
cartiere Balta Albă, Berceni-Sud, 
în vecinătatea blocurilor de lo
cuințe construite pe bd. Armata 
Poporului, str. Baba Novac, pre
cum și în jurul policlinicii Vitan, 
sînt în curs de amenajare noi’ 
locuri recreative. Echipe ale între
prinderii horticole „1 Mai” din Ca
pitală lucrează în prezent la pelu
zele de iarbă, sădesc arbori, flori și 
plante ornamentale. în raionul 23 
August continuă lucrările de ame
najare a două mari parcuri și com
plexe sportive. Unul dintre acestea, 
parcul Pantelimon, situat la capătul 
tramvaiului 14, se va întinde pe 
15 ha. avînd și diverse terenuri de 
sport. O contribuție importantă la 
realizarea acestor lucrări o aduc, 
prin muncă patriotică, cetățenii 
cartierului. Se preconizează ca în 
viitor aici să se creeze și un lac 
de agrement.

Totodată se fac numeroase lu
crări pentru întreținerea spatiilor 
existenle. în total se refac peluze
le de iarbă pe o suprafață de 250 
de hectare și se plantează circa 
20 000 de arbori, 50 000 arbuști, 
peste 50 000 trandafiri și aproape 
15 milioane de tlori în afara celor 
din răsadnițele de cartier create de 
cetățeni. De asemenea vor fi create 
și instalate în diferite parcuri lu
crări noi de artă monumentală. 
Astfel, parcul Herăstrău urmează 
să fie înzestrat cu lucrări sculptu
rale reprezentînd legende și bas
me românești și personalități ale 
culturii.

în diferite cartiere ale Capitalei, 
se amenajează 92 terenuri noi de 
joacă pentru copii.

Aurelio IONESCU

n ulfima vreme, 
confruntările de 
idei și luările 
de poziție au 
devenit mai vii 
în viața artisti

că. E o consecință firească 
a dezvoltării 
tre și a 
crescute pe 
spirituale o 
tenfa de zi 
cum e firesc într-o 
nesclerozată, ci dimpotrivă 
deschisă noului și plină de 
o curiozitate tînără, tezele 
cele mai diverse își dau 
întîlnire, mediocritatea și 
capodopera își adresează 
uneori reverențe echivoce, 
iar spiritul omului de pe 
stradă pendulează deseori 
în căutarea adevărului ar
tistic.

O zi 
acestui 
clusiv 
arfă, ar 
periențe contradictorii, 
cît povara lor ar fi aproape 
cu neputință de îndurat. 
Pentru necesitățile demons
trației, trebuie să-i afribui 
eroului meu — omul de pe 
stradă — un spirit intact, 
genuin. Ar fi mai bine poa
te să-l numesc omul din lu- 

' nă sau — în spiritul lui Mon
tesquieu „un Persan la Bucu
rești". N-a citit nimic, n-a 
văzut nimic, nu știe nimic, 
dar aspiră la bucurii esteti
ce. lafă-l deci sculîndu-se 
dis-de-dimineață spre a 
porni în marea sa aventură 
intelectuală de 24 de ore. 
Se bărbierește bine dispus 
în sunetele unei orchestre 
de beafles, revărsate gene
ros de aparatul de radio. 
La cafea întoarce 
și, în vreme ce 
„Tristan și Isolda", 
te presa literară, 
puțin de teoriile

culturii noas- 
importanfei 

care valorile 
au în exis- 
de zi. Așa 

cultură

Imaginară din viafa 
om, consacrată 
preocupărilor 
însuma atîtea

exhaustive ale unui tăietor 
de fir în 444 întinde mîna 
spre ziarul de aseară ră
mas necitit. Află din pana 
aceluiași că Anouilh e un 
dobitoc, dar că debutantul 
X are o vervă strălucitoare.

Preferind să ia contact 
direct cu arta pășește în 
stradă. încotro? Trece în- 
foreînd capul pe lîngă a- 
fișele teatrelor, rezervîn-

ia contemplarea fiecărei 
reproduceri ilustre dintr-un 
album de artă contempo
rană.

Reclamele luminoase ale 
cinematografelor sînt o is
pită căreia îi rezistă cu 
greu. Eroul meu vede, unul 
după altul, vreo trei filme 
diferite ca concepție și nu 
s-ar putea spune că opera
ția aceasta îi clarifică ideile.

T

Horia LOVINESCU

butonul 
ascultă 

răsfoieș- 
Buimăcit 
artistice

du-și pentru seară plăcerea 
de a alege un spectacol.

în sala de expoziții, unde 
a poposit, e probabil foar
te cald, pentru că îl trec 
sudorile. Pe afișul din vi
trină figurează un singur 
nume, dar e cu neputință 
ca cele 30 de viziuni te
merare din cele 30 de ta
blouri să fie ale unui sin
gur om I... Ba e cu putință, 
fînărul maestru a năpîrlit 
de 30 de ori într-un an, 
transformîndu-se cameleonic

lată-l deci refugiindu-se 
prudent în liniștea stu
dioasă a librăriilor. Lacom 
de cunoștințe, cumpără un 
vraf de cărți proaspăt ieși
te de sub teasc și fuge cu 
ele acasă. Ce imensă bucu
rie să stai în tovărășia ge
niilor și să călătorești 
epocă în epocă de la 
mer la Danfe și de la 
vantes la Kafka sau 
raux I Dar cum să te 
curci între atîtea 
modalități de gîndire,

din 
Ho-
Cer- 
Mal- 
des- 

sfiluri,

lozofii și sensibilități con
tradictorii ?

Obosit, eroul meu își în
găduie o oră de odihnă, 
privind micul ecran : „Sfîn- 
ful” îi surîde complice cu 
un ochi albastru ca „marea” 
din cînfecele Doinei Badea, 
cîțiva oameni, care îl fac 
mîndru de calitatea lui de 
om, se supun unor inima
ginabile probe în vederea 
zborurilor cosmice, un tran
dafir înflorește sub ochii 
lui uluiți, cînfă Constantin 
Drăghici pe plaja de la 
„Mamaia”, Pelle marchea
ză un gol și cineva compe
tent, complezent, condes
cendent, explică concludent 
cum că Sartre și Camus au 
fost de mult premerși, de 

Tin scriitor din care criticii 
contemporani cu el între 
cele două războaie n-au 
înțeles nimic.

Profifînd de defecțiunea 
tehnică, eroul meu porneș
te spre teatru. Fiindcă din 
cele 24 de ore n-au mai ră
mas decît puține, aplică 
formula folosită la cinema
tograf și intră pe rînd în 
mai multe săli : Brecht su
prapus peste lonescu și 
Anouilh peste Pirandello, 
pot deruta chiar și un spi
rit mai avizat decît cel 
candid al personajului meu 
utopic.

E firesc să-l regăsim în 
fața unei halbe răcoritoare.

E un local cu „intelec
tuali tineri". Bunnuel, vacs I 
Visconti, fumat, Beckett, 
depășit I Leonardo da 
Vinci ? Nu cunosc I Ospă
tar, mai dă un rînd de 
țuici. Dom’le, romanul pe 
care o să-l scriu eu... Mai 
dă un rînd, ospătar I Nu 
există, mă, nu există, pe

In numele celor peste 
turor tinerilor României 
al Uniunii Tineretului Comunist transmite un salut fier
binte și exprimă dragostea și devotamentul nemărginit al 
tinerei generații față de încercatul și iubitul nostru condu
cător — Partidul Comunist Român, față de Comitetul său 
Central.

Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist 
și-a desfășurat lucrările sub înrîurirea mobilizatoare a 
muncii creatoare, entuziaste, a întregului nostru popor mun
citor, care în acest început de cincinal așează în cartea 
victoriilor sale primele succese în îndeplinirea mărețului și 
însuflețitorului program elaborat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Tînăra generație este fericită 
să-și știe înmănuncheate în aceste realizări propriile stră
danii, rod al muncii harnice și avîntate, izvorîtă din dra
gostea față de patrie, din înalta răspundere față de desti
nele ei luminoase.

Desfășurat sub semnul marilor răspunderi ce revin tine
rei generații pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului, care au devenit călăuza muncii și vieții 
întregului popor, Congresul al VIII-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist a stabilit sarcinile ce stau în următorii ani 
în fața organizației noastre, a tuturor tinerilor patriei.

Delegații la congres au primit cu profundă satisfacție, cu 
sentimentul unei mari bucurii, înaltele aprecieri date ac
tivității Uniunii Tineretului Comunist de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român în salutul adresat 
congresului nostru, au luat cunoștință de obiectivele însu- 
flețitoare pe care le pune partidul în fața organizației noas
tre, a întregului tineret, în care partidul și poporul văd cu 
încredere viitorul patriei. înflăcărată chemare a partidului, 
adresată nouă de la tribuna acestui congres, ne mobilizează 
și ne întărește hotărîrea de a conferi muncii și învățăturii, 
întregii noastre activități, o calitate și eficiență sporită, de 
a ne dărui fără preget înfăptuirii mărețului program al 
partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria 
noastră.

(Continuare în pag. a III-a)

PRIMIREA DE CĂTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R. D. GERMANE

Sîmbătă, 26 martie 1966, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit în audiență pe Julius Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, care se 
află într-o vizită în Republica So
cialistă România.

La primire a participat tovară-

șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. D. Germane la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Delegația P.C. Bulgar
la Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S. 

a trecut prin țara noastră

(Agerpres)

al C.C. 
C C. al 
armată 
Birou-

in uzina
Cu toate că prima filă din calendarul practicii studenților are 

data de 1 iulie, pregătirile pentru viitoarea confruntare anuală cu 
producția au început încă de pe acum. în acest scop a avut loc o 
consfătuire pe țară, organizată de Ministerul Invățămîntului, cu 
participarea unor conducători ai institutelor tehnice de învățămînt 
superior, delegați ai ministerelor și ai marilor întreprinderi, repre
zentanți ai organizațiilor de tineret și studențești. Despre rezulta
tele acestei reuniuni, vorbește cititorilor noștri prof. univ. Gheorghe 
BUZDUGAN, membru corespondent al Academiei, director general 
în Ministerul învățămîntului.

Studentul

(Continuare 
în pag. a III-a)

In seara zilei de 26 martie dele
gația Partidului Comunist Bulgar, 
care va participa la lucrările celui 
de-al XXIII-lea Congres al 
P.C.U.S. a trecut prin țara noastră 
îndreptîndu-se spre Moscova.

Delegația P. C. Bulgar este con
dusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. Din de
legație fac parte Mitko Grigorov, 
membru al Biroului Politic 
al P.C. Bulgar, secretar al 
P.C. Bulgar, general de 
Ivan Mihailov, membru al 
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nicolai Ziskev, prim-se
cretar al Comitetului regional Bur
gas al P.C. Bulgar.

Delegația a fost salutată în gara 
Giurgiu și apoi însoțită pe terito
riul Republicii Socialiste România 
de tovarășii ’Emil Bodnaraș și Ale
xandru Bîrlădeanu, membri ai Co
mitetului Executiv și ai Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Virgil Trofin, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.C.R., Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.R.

Delegația a fost întîmpinată, de 
asemenea, de Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

— Ce concluzii pot fi trase 
acum, după un an de aplicare 
a noului regulament de prac
tică ?

— Pe baza constatărilor făcute 
chiar în timp ce studenții se aflau 
în întreprinderi și a concluziilor 
comisiilor de practică din institu
te, s-a putut aprecia că actualul 
regulament de instruire în produc
ție a viitorilor specialiști se pre
zintă sensibil îmbunătățit față de 
cel precedent. Durata practicii, o- 
biectivele fixate, modul de organi
zare și de desfășurare a instruirii 
studenților, colaborarea dintre în
treprinderi și facultăți, au fost 
mult mai bine precizate. La sfîrși- 
tul perioadei de practică colocviile 
au demonstrat o pregătire superi
oară față de anii precedenți.

— Vă rugăm să menționați 
cîteva propuneri de perfecțio
nare a practicii studenților, 
care urmează să fie aplicate 
în cursul acestui an.

— S-a ajuns la concluzia că 
locurile de practică pot fi mult 
mai operativ și mai eficient fixate 
prin stabilirea unor centre perma
nente de instruire în producție a

studenților. E vorba de repartiza
rea, în fiecare an, a tinerilor în 
aceleași întreprinderi, cu profil 
economic și tehnic specific facul
tății, pentru a se elimina operația 
periodică de aprobare a locurilor 
de către ministerele tutelare, care 
uneori îngreuna organizarea prac
ticii.

Reprezentanții instituțiilor de în- 
vățămînt superior și ai întreprin
derilor au apreciat că nu puține 
din deficiențele existente în reali
zarea programului de activitate în 
producție se datoresc aglomerării 
studenților în anumite uzine. 
Pentru evitarea aglomerării, par
ticipants la consfătuire au făcut 
propunerea ca în întreprinde
rile mari să fie repartizați în
deosebi studenți din anii superiori. 
Cît privește instruirea în produc
ție a studenților din anul II, care 
are un caracter de inițiere, pe 
bună dreptate s-a remarcat că ea 
poate fi desfășurată și în întreprin
deri mai mici, dar bine utilate. Nu

Mihai IORDANESCU
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SCRISOARE 
DIN SICILIA

Corleone esfe una din
tre cele mai mari comune 
ale Siciliei. Are mai bine de 
14 mii de locuitori risipiți 
prin cele cîteva sate apar- 
ținînd de reședință. Cu o 
seară înainte de a ti so
sit aci, întreaga zonă a 
tost răscolită de sute de 
carabinieri și de polițiști în 
căutarea membrilor bandei 
din mafie a lui Luciano 
Liggio, care de mai bine de 
un deceniu terorizează îm
prejurimile. Dar, ca de obi
cei, fiind avertizați de so
sirea forțelor de ordine, 
bandiții au avut tot timpul 
să se facă nevăzuți.

Am stat de vorbă la Cor-

„Cercul de onoare7
leone cu un locuifor. In 
casa modestă, doar o masă 
și cîteva scaune. Din ca
mera vecină răzbat glasuri 
de copii. Gazda are 7 bă- 
ie|i și 3 fete. Cel mai mic 
dintre copii are patru luni. 
Interlocutorul meu, care s-a 
recomandat la început cu 
numele întreg, mă roagă 
să-l menționez doar cu nu
mele m'c : Vincenzo.

...Auzind că vorbim des
pre Liggio, sofia gazdei 
rămîne împietrită în pragul 
ușii, cu mîna dreaptă pusă 
la gură. Vincenzo spune : 
„Rossana e bînfuită de tea
mă de cînd ne-au dat foc

griului. Asfa a fost acum 
doi ani. Stăpîni pe mașinile 
de treierat, oamenii Mafiei 
au vrut să întîrzie recolta
rea și în felul acesta să in
fluențeze asupra preturilor 
de pe pia(ă. Unii s-au su
pus. Eu nu. Și am suferit 
din greu". Omul oftează. 
„Așa se petrece și cu cul
tivatorii de legume, cu cei 
de portocale, cu crescăto
rii de vite... Acum a 
cut vremea luparei *).

tre-
Se

țea- 
vre-

*) Lupara — pușcă cu 
va retezată, mînuită pe 

membrii Mafiei în 
lor la drumul mare.

muri de 
atacurile 
(N. A.).

lucrează în stil mare, ■ cu 
afaceri de zeci de milioane. 
Capii organizației au vile și 
mașini. Unii sînt și politi
cieni sau consilieri. Cine 
poate să le stea împotri
vă ?"

Există nu departe de Pa
lermo, la Partinico, un așa- 
numit Centru de studii și 
initiative, vestit în întreaga 
insulă mai ales pentru ac
țiunea pe care a dus-o

Ion MARGINEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Piața alimentară
Protf. univ. dr. liancu GONȚEA

Viața modernă a creat și dezvol
tă în continuare o industrie ali
mentară foarte bine pusă la punct, 
ușurînd munca gospodinei și <iîn- 
du-i posibilitatea să facă o bucă
tărie mai economică, mai rapida1 și 
mai sănătoasă. Noi și noi produse 
alimentare, dintre care multe .die-> 
tetice, îmbogățesc an de an sorti
mentul, înlesnind alegerea și va
riația. Cum participă aceste produ
se la asigurarea unei alimentații 
corecte ?

După cum se știe, în fabrică (ca 
și în gospodărie, de altfel) materia 
primă — carne, lapte, legume, 
fructe — suferă o serie de trans
formări, de prelucrări. Trecerea 
prin aceste procese tehnologice in
fluențează puternic valoarea nutri
tivă a materiei prime : unele sub
stanțe (vitamine, de exemplu) se 
pierd, 'altele se inactivează ; în 
felul acesta, raportul dintre ele în 
produsul obținut nu mai corespun
de celui natural. Alegerea unui 
aliment se face cu privirea, cu 
mirosul, cu gustul ; ea este deci de
terminată de proprietățile sale sen
zoriale. Aceasta obligă de obicei 
industria și comerțul să acorde 
prioritate însușirilor organoleptice 
(aspect, aromă, gust) și să asigure, 
din acest punct de vedere, un sor
timent mereu crescînd de produse. 
Dar cu toată importanța proprie
tăților organoleptice, aprecierea ca
lității unui produs exclusiv după, 
acest criteriu nu corespunde nici 
stadiului actual de dezvoltare a 
științei alimentației, nici interese
lor majore ale consumatorilor. Dat 
fiind că, spre deosebire de alte 
bunuri de larg consum, produsele 
alimentare pătrund în mediul in
tern al organismului, nu mai tre
buie demonstrat că valoarea nutri
tivă este cea care constituie crite
riul de bază în aprecierea calității 
lor. După părerea mea, teoretic se 
vorbește mult despre acest aspect, 
însă, practic, nu i se acordă impor
tanța cuvenită. în opoziție cu bo
găția izbitoare a indicatorilor pen
tru aprecierea însușirilor organo
leptice, sînt puține standarde și 
norme interne în care se precizea
ză valoarea nutritivă a produselor 
industriei noastre alimentare.

Să luăm cîteva exemple. în bru
tării găsim mai multe sortimente 
de produse de panificație — cor- 
nuri, împletituri — in prepararea 
cărora a fost asociat zahărul cu 
făina de extracție mică. Apreciind 
produsele numai după criteriul 
organoleptic, ele sînt îmbietoare : 
pufoase, dulci, aromate. Din punct 
de vedere nutrițional însă, produ
sele sînt neraționale întrucît ac
centuează dezechilibrul vitamino- 
glucidic. Dimpotrivă, înlocuirea 
unei părți din zahăr cu o levură 
alimentară bogată în vitamine sau 
chiar cu un subprodus din indus
tria laptelui (zer, de exemplu) 
le-ar mări valoarea nutritivă.

Ne întrebăm : care este, în 
mod obișnuit, criteriul de aprecie
re a calității mezelurilor și brîn- 
zeturilor ? Adeseori ea este evalua
tă după proporția de grăsimi. 
Aceasta tocmai într-o perioadă 
cînd se pune accentul pe reduce
rea consumului grăsimilor de ori
gine animală, excesul fiind dău
nător.

Să ne oprim puțin la conserve — 
produse caracteristice ale vieții 
moderne. După cum se știe, sorti
mentul acestora este în continuă 
îmbogățire, iar calitatea se îmbu
nătățește. Totuși, se pot reproșa in
dustriei conservelor și unele aba
teri de la cerințe. Mă gîndesc, de 
exemplu, la folosirea unor legume 
supramaturate — mazăre, fasole, 
bame — ceea ce face să crească 
proporția de material fibros în 
dauna substanțelor nutritive. De 
asemenea, nu este respectată întot
deauna proporția dintre substanța 
uscată (legumă sau carne) și cea 
fluidă, cum se întîmplă 
conservele de ghiveci;

la acest sortiment nu se asigură 
nici diversitatea de legume carac- 
teristiciă. Mai trebuie adăugat că 
supratratamentul termic — aplicat 
la unele preparate — micșorează, 
te rînduil său, valoarea nutritivă a 
lbrodusului respectiv nu numai prin 
distrugerea în proporție crescută a 
utnor vitamine, ci și prin inactiva- 
rea unor aminoacizi.

Industria de specialitate, bine 
utilară și avînd cadre de înaltă ca
lificare, trebuie să respecte princi
piile alimentației corecte, științi
fice. Rezultatele muncii lor — pro
duse alimentare de toate felurile
— trac mai departe de sacoșa cum
părătorului : ele ajung pe masa și 
în farfuria lui și de aici, prin ate
lierele digestive, pe „piața metabo
lică" a organismului.

In sprijinul promovării alimen
tației raționale ar trebui să vină
— mai repede și mai sigur — uni
tățile de alimentație publică. Pen
tru ca gastronomia să nu fie doar 
o artă, ai în primul rînd o știință 
aplicată (gastrotehnie), socotim că 
ar fi utilă revizuirea rețetarelor 
culinare. Aceasta întrucît multe 
rețete reprezintă doar oficializa
rea unei tradiții, a unor practici 
empirice și nu se bazează pe cuce
ririle în știința nutriției și pe pro
gresele tehnicii. Asistăm, de exem
plu, pe lingă unele asociații nera
ționale, la un abuz de condimen
te, de sosuri, prăjeli, la folosirea 
în mică măsură a legumelor fier
te în aburi — procedeu care le 
conservă cel mai bine valoarea nu
tritivă. Tot atît de utilă se dove
dește a fi instruirea temeinică a 
personalului care prepară mîncă- 
rurile. Se simte nevoia înființă
rii mai multor restaurante dieteti
ce, unde consumatorii să poată 
beneficia de avantajele unui me
niu individualizat și dirijat de ca
dre specializate. Deși am dat pu
ține exemple concrete pentru 
fiecare din sectoarele care produc, 
prelucrează sau asigură distribuția 
bunurilor alimentare, totuși cre
dem că sînt suficiente pentru a 
scoate în evidență principalele sar
cini ale economiei în acțiunea de 
asigurare a unei alimentații rațio
nale.

Pentru îndeplinirea acestor im
portante sarcini este necesară dez
voltarea cercetării științifice. Mai 
este foarte mult de făcut atît 
pentru aprofundarea și extinderea 
cunoștințelor asupra trebuințelor 
metabolice și asupra valorii nu
tritive a produselor alimentare, cît 
și pentru aplicarea acestor cunoș
tințe în practică. în majoritatea ță
rilor s-au înființat institute poliva
lente de alimentație sau, alături 
de cele care se ocupă de aspectele 
economice și tehnologice, există in
stitute care studiază bazele bio- 
logico-medicale. La noi func
ționează un institut de cerce
tări alimentare aparținînd M.I.A., 
însă cu toate eforturile depuse 
pînă în prezent nu a putut aborda 
și rezolva decît probleme legate 
nemijlocit de prelucrarea indus
trială a alimentelor naturale. 
Ținînd seama de finalitatea 
producției de alimente și de 
importanța esențială a criteriu
lui nutrițional, ni se pare ne
cesar ca activitatea acestui in
stitut să fie dezvoltată. în același 
timp, se impune ca activitatea ști
ințifică din sectorul alimentar să 
fie sprijinită mai substanțial prin- 
tr-un for coordonator, care să 
planifice și să ierarhizeze temati
ca de cercetare în funcție de sta
diul problemelor amintite pe plan 
mondial și în țara noastră. Fun
damentarea alimentației pe baze 
științifice trebuie să fie principa
lul țel atît al cercetătorilor care 
activează în acest domeniu, cît și 
al lucrătorilor din toate ramurile 

nece-uneori la care furnizează alimentele 
cîteodată, sare consumatorilor.

•Filarmonica de stat „G. Eneșcu" (la Ateneul Repu
blicii Socialiste România) : CONCERT SIMFONIC. Di
rijor : Gergard Pfluger (R. D. Germană). Solistă : Lidia 
Grychtolowna (R. P. Polonă) — orele 11 i CONCERT 
ORCHESTRA „BARBU LĂUTARU". Dirijor : Nicu Stă- 
nescu — orele 20.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURISULUI — 
10,30, LĂSAȚI-MĂ SĂ CÎNT - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
REGELE MOARE — 10, 1NȘIR-TE MĂRGĂRITE — 15, 
EURIDICE — 19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎN
GERUL — 10, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 15,30, 
PATIMA DE SUB ULMI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— xu.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ - 15, CLIPE DE VIAȚĂ — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : INTRIGĂ ȘI IUBIRE - 10, SFÎN- 
TUL MITICĂ. BLAJINU — 15,30, DRAGĂ MINCINO
SULE — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
— 10,30, COLOMBE - 16, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : IUBESC PE AL
7-LEA — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 10, 
AMOOOR — 15, SIMPLE COINCIDENȚE — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" :
9,30, HARAP ALB —

CU CAPUL ÎN NORI —
15,30, BUNĂ DIMINEAȚA,

MÎINE — 18,30.

La sfat Foto : A. Cartojan

Casa regională a creației populare Ba
cău a inițiat, în cinstea zilei de 8 Mai, 
festivalul artistic „Slavă partidului". La 
această întrecere participă ansambluri 
folclorice de pe lingă casele raionale de 
cultură, sute de formații de dansuri, so
liști vocali și instrumentiști, recitatori.

® Mîine se va deschide în sala' Dalles 
din Capitală (B-dul -N. Bălcescu nr. 18) 
expoziția „Pictori francezi contemporani".

• La studioul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" au loc zilnic spectacole de 
operă, recitaluri vocale și instrumentale, 
concerte simfonice susținute de studenți 
și soliști consacrați. La aceste spectacole 
își dă concursul și corul „Madrigal" al 
Conservatorului bucweștean. Acum^ a- 
ceastă formație pregătește un program 
de muzică preclasică și contemporană de 
compozitori români și străini, cu care va 
participa la ediția 1966 a Festivalițlui 
„Primăvara la Praga".

„Capacitatea" 
spălătoriilor publice

„30 de zile de aștepta
re pînă cînd „Nufărul" 
îți spală o cămașă ! 40 de 
zile pentru o fustă sau 
pentru o cravată ! Nu 
este oare prea mult ? se 
întreabă, într-o scrisoa
re adresată redacției, 
un cetățean din Capi
tală. Iar altul sesizea
ză : „în ultima vreme 
spălătoriile chimice refu
ză să primească balonsei- 
de la curățat". Mai multe 
scrisori semnalează că de 
un timp „Nufărul" și 
„Luceafărul", în loc să 
reducă termenele de exe
cutare a lucrărilor de 
curățat și spălat, le-au 
prelungit.

O situație asemănătoa
re ne-a fost semnalată 
cu un an în urmă. Zia
rul nostru a publicat 
atunci scrisoarea cores
pondentului voluntar 
Radu Pecete, care arăta 
că „Nufărul" îi lasă pe 
cetățeni să aștepte mult 
și bine pînă spală len
jeria. Răspunsul Sfa
tului popular al Capitalei 
la acea scrisoare, semnat 
de șeful secțiunii in
dustrie locală, ing. Gh. 
Mălin, dădea speranța că 
lucrurile se vor schimba. 
A trecut un an de-atunci, 
dar cetățenii întîmpină 
aceleași neajunsuri.

Iată-ne la spălătoria 
întreprinderii „Nufărul" 
din str. Căuzași.

„Sfatul popular al Ca
pitalei a înzestrat între
prinderea noastră cu noi

mașini de spălat — ne 
spune inginerul M. Iano- 
glu, șeful unității. Capa
citatea de spălare a cres
cut cu 50 la sută. Totuși 
nu putem face față co
menzilor, din cauză că u- 
nitatea n-a fost dotată în 
aceeași măsură cu utilaje 
pentru călcat".

De fapt aceasta explică 
de ce se execută presta
țiile pentru populație în 
termene atît de înde-

POȘTA 
REDACȚIEI

lungate. încă din octom
brie anul trecut urma să 
se instaleze ,1a unitatea 
din strada Căuzași un al 
doilea calandru pentru 
călcat. Dar nici pînă azi 
aparatul n-a fost adus 
în unitate.

Să vedem cum se pre
zintă situația și la unita
tea de curățătorie din 
strada Negustori. Ing. B. 
Glasberg ne-a informat 
că, față de anul 1964, ce
tățenii solicită un volum 
dublu de lucrări, dar uti
lajele și spațiul de pro
ducție au rămas aceleași.

— Dacă am mai avea 
utilaje de călcat am pu
tea îmbunătăți simțitor 
deservirea populației — 
ni s-a spus. Unele utilaje 
de acest fel există, dar

pînă acum nu le-am pu
tut căpăta.

Am aflat că la între
prinderea de piese radio 
și semiconductori-Bănea- 
sa se află o mașină de 
marcat și un grup de 
călcat. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular 
al Capitalei a solicitat 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini 
aprobarea pentru trans
ferul acestor mașini. Cu 
toate că I.P.R.S. Băneasa 
nu le folosește și nici nu 
le va folosi curînd, mi
nisterul a răspuns că 
„utilajele nu sînt dispo
nibile". Totul s-a limitat 
la acest schimb de a- 
drese.

■ir
Este bine că Sfatul 

popular al Capitalei a 
luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea în 
perspectivă a deservirii 
populației în acest dome
niu. Pentru spălatul și 
curățatul chimic al len
jeriei și îmbrăcăminții va 
intra în funcție la în
ceputul anului viitor o 
unitate de spălătorie și 
curățătorie în Drumul 
Taberei, iar peste doi 
ani o alta, de mare ca
pacitate, în Militari.

Dar pînă atunci ? 
Exemplele de mai sus 
arată că există și în pre
zent posibilități de scurta
re a termenelor de exe
cuție a comenzilor pen
tru populație.

N. PETRESCU

• Aproape 3 800 de apartamente însu
mează noile blocuri de locuințe a căror 
construcție a început în orașele Con
stanța, Medgidia și Tulcea. în noul micro- 
raion al Constanței — Tomis Nord. în 
prima etapă se vor da în folosință 2 750 
de apartamente, cu dotările social-cultu- 
rale corespunzătoare.

o Asociația artiștilor fotografi din Ro
mânia a fost invitată să participe la mai 
multe saloane internaționale de foto
grafii. Pînă acum au fost expediate lu
crări ale artiștilor noștri fotografi la sa
loanele din Londra și Bristol (Anglia), 
Saumur (Franța), Ostrava (Cehoslovacia), 
Boston (S.U.A.), Queensland (Australia), 
Manitoba (Canada). Helsinki (Finlanda), 
Bangkok (Tailanda), Charleroi (Belgia), 
Alicante (Spania) și’ altele. 20 de lucrări 
vor fi prezentate si la concursul deschis 
studenților de la Belgrad.

Competiții sportive radiodifuzate

Astăzi, pe programul I, posturile 
noastre de radio transmit două emisiuni 
speciale de sport : de la ora 11.15 — re
latări directe — rugbi (Dinamo— 
C.S.M.S.), ciclism (sosirea din competiția 
„Cupa Flacăra") și baschet (din sala Flo- 
reasca). De la ora 15 — transmisii alter
native de la toate cele șapte partide de 
fotbal ale etapei a XV-a.

• Ieri au avut loc la Suceava lucrările 
conferinței regionale a Uniunii coopera
tivelor de consum. Darea de seamă și 
discuțiile au scos în evidență preocupă
rile lucrătorilor din unitățile cooperației 
de consum pentru mai buna deservire a 
oamenilor muncii.

CUM VA FI VREME*

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 
30 martie. In țară : Vreme în curs de încăl
zire ușoară și treptată, începînd din nord- 
vest. Cerul va fi schimbător, vor cădea pre
cipitații izolate mai mult sub formă de ploaie. 
Vînt potrivit, predominînd din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 și minus 7 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade. La începutul intervalului 
local se vor produce brumă și îngheț-

In București : Vreme în curs de încălzire 
ușoară și treptată. Cerul va fi schimbător. 
Vînt potrivit, predominînd din vest. Tempe
ratura în creștere ușoară în a doua parte a 
intervalului.

O acțiune ofensivă a voleibaliștilor noștri în me
ciul România-Cehoslovacia (echipe de tineret), 
desfășurat vineri în sala Floreasca. După cum se 

știe, echipa română a cîștigat cu 3—1

• Teatrul evreiesc de stat : FABULA LA EVREI DIN 
CELE MAI VECHI TIMPURI PÎNĂ LA ELIEZER STEIN- 
BARG - 11, CÎNTĂREȚUL TRISTEȚII SALE — 20.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale” : N-A FOST ÎN ZADAR — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
DOCTORUL AUMĂDOARE — 11, EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 17, (sala din str. Academiei) : OCHEȘEL 
ȘI BĂLĂIOARA — 9.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala Savoy) : 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 11; 20, (sala Victoria) : 
OMUL ZĂPEZILOR — 11, 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TINE
REȚII — 17) 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 16) 19,30.

CINEMATOGRAFE
• RĂSCOALA — cinemascop ; Patria (completare 
Țara Hațegului) — 9) 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• FIFI ÎNARIPATUL: Republica - 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21,15 (completare Pasiuni), Capitol — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30 (la ambele completarea Politețe?), Excelsior 
(completare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• NICHOLAS NICKLEBY : Cinemateca — 8,45; PRO
GRAM PENTRU COPII ȘI TINERET — 11,
• LUMINA VERDE — cinemascop : Luceafărul (com
pletare Secretul trecutului) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Festival — 8,45; 11,15;
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AZI IN CAPITALĂ
CUPLAJ FOTBALISTIC

Pe stadionul „23 August" are 
loc astăzi primul cupla) fotbalis
tic al anului : Steaua—Crișul (ora 
14), Rapid—Farul (ora 16).

TREI MECIURI DE RUGBI

Etapa a treia a campionatului 
republican de rugbi programea
ză următoarele partide : Con
structorul București—Rulmentul 
Bîrlad (teren Constructorul, ora 
12) ; Grivița Roșie—Știința Petro
șani și Dinamo București—C.S.M.S. 
Iași (ambele pe terenul Dinamo 
la ora 9 și respectiv 10,30).

BASCHET-VOLEI

Campionatele republicane de 
baschet continuă cu următoarele 
jocuri: — în sala Floreasca, de

13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Energia).
O A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : București — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Grivița - 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completarea Rășinari), Aurora 
(completare Ajutor, mă înec) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• BEATA : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
Bucegi — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 (la ambele com
pletarea Pîrvu-Mutu zugravul).
• ANI CLOCOTITORI : Central (completare Pasiuni)
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Flacăra (completare Poli
tețe î) — 12; 15,30; 18; 20,30, Floreasca (completare
Tîrguri și iarmaroace) — 13; 15,30; 18; 20,30.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina (completare La 
carnaval) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• JUDEX : Union (completare O vînătoare neobișnuită)
— 11; 15,30; 18; 20,30.
• MICA RÎNDUNICĂ — CURAJOSUL HANS — SPOR
TIVII — POVESTE NOCTURNĂ: Doina — 10; 11,15;
12.30.
• 1N PUSTIUL PATAGONIEI : Doina (completare
Adam și Eva în Fiat lux) — 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Cotroceni (completare Cucerirea timpului) — 11; 16; 
18,15; 20,30.
• POVJ3STE DESPRE TANGANIKA — CORABIA MIS
TERIOASĂ — ÎMBL1NZITORUL — BUMMI ZIARISTUL
— LUCRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI PE ȚARĂ A LU
CRĂTORILOR DIN CONSTRUCȚII : Timpuri noi — 
10—21 în continuare.
• FATA DIN JUNGLĂ : Giulești — 16; 18; 20.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Feroviar (completare Gara)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Gloria (comple
tare Și acum... puțină gimnastică) — 12,15; 16; 18,15;
20.30.

Excursii de 1 Mai

O.N.T. Agenția București organizează 
cu prilejul zilei de 1 Mai excursii de 
două zile și jumătate și de trei zile cu 
autocarele pe traseele București—Ba
cău—Piatra Neamț—Mînăstirea Agapia— 
Suceava—Voroneț — Cheile Bicazului— 
Lacul Roșu—Gheorghieni—Tușnad—Bra
șov—București ; București—Bicaz—Pia
tra Neamț—Slănic Moldova—Brașov— 
București (se vizitează mînăstirea Neam
țului, casa-muzeu „M. Sadoveanu", casa 
memorială „Ion Creangă" de la Humu- 
lești etc.) ; București—Brașov—Slănic 
Moldova— Bicaz — Piatra Neamț — A- 
gapia—Barajul Bicaz—Mînăstirea Bistri
ța—Bacău—București; București—Poiana 
Brașov—Tușnad — Sighișoara — Bran — 
Cîmpulung Muscel—București (se vizitea
ză casa memorială „Gh. Topîrceanu" de 
la Nămoești) ; București—Cheia Rîșnoa- 
velor—București (se vizitează castelul 
Bran, monumentele istorice de la Codlea, 
Biserica Neagră etc.) ; București—Pîrîul 
Rece—București ; București—Lacul Ro
șu—Piatra Neamț—Bacău—Cheile Bica- 
zului—Mînăstirea Neamțului—Mînăstirea 
Agapia—Tușnad—Brașov și altele. în
scrierile se fac Ia agențiile din Calea Vic
toriei 100 și bd. Republicii G8.

Muzeul Simu din Capitală a organizat în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român două expozițh de 
pictură și grafică la cluburile uzincloi „Re
publica" și „Timpuri Noi". Sînt expuse lu
crări ale artiștilor plastici Henri Catargi, 
Gheorghe Ivancenco. Vasile Dobrian, Bră
duț Covaliu, Marius Bunescu, Constantin 
Pauleț. Fon Gheorghiu și alții. în fotografie : 
aspect de Ia expoziția deschisă la clubul 

Uzinelor „Republica".

la ora 8 : Voința București—I.C.F. 
(fem.), Rapid—Constructorul Bucu
rești (tem.), Rapid—Știința Cluj 
(mase.) : — în sala Dinamo cu 
începere de la ora 10 : Știința 
București—Mureșul Tg. Mureș 
(fem.). Steaua—Aurul Brad 
(mase.).

în sala Giulești, începînd de 
la ora 9, meciuri de volei: C.P.B.— 
Partizanul Roșu Brașov (feminin) 
și Steaua București—Știința Ga
lați (masculin).

CUPA „METALURGISTUL" 
LA MOTOCICLISM

întreceri de motocros pe tra
seul de la Pantelimon (tramvai 
14). Probe rezervate motociclete
lor de 250, 350 și 500 cmc. Primul 
start la ora 10.

• VIZITA — cinemascop : înfrățirea între popoare 
(completare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucră
torilor din construcții) — 11,30; 14; 16; 18; 20.
• TOM JONES : Dacia (completare Sărbătorirea Unirii 
Principatelor Române) — 9,30—15 în continuare ; 17,45; 
20,45.
• ARȘIȚA — cinemascop : Buzești (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Banat) 
— 16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Cos
mos — 15,45; 18; 20, Munca — 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completarea Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Uni
rea (completare Porțile de Fier) — 11; 16; 18,15; 20,30.
• VANINA VANINI : Tomis — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la 
ambele completarea Lucrările primei consfătuiri pe țară 
a lucrătorilor din construcții).
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Vitan (completare 
În Cosmos) — 15,30, 18; 20,30.
• FEMEIA ÎN HALAT : Popular (completare Și acum... 
puțină gimnastică) — 16; 18,15; 20,30.
® DUMINICĂ LA ORA 6 : Moșilor (completare Pictorul 
din Praga) — 15,30; 18: 20,30.
« MUNCILE LUI HERCULE : Crîngași — 10,30; 16 ; 
18-, 20,30.
• STEAUA BALETULUI : Viitorul (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Cri
șana) — 15,30; 18; 20,30.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Colentina 
(completare Cronică la un miracol) — 16; 18; 20.
• WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Volga 
(completare Scoarțe populare) — 9,45; 12; 14,15: 16,30;

BiVMI

A

In cîteva rînduri
® BOX. — Aseară, în sala sportu

rilor de la Floreasca s-au disputat fi
nalele competiției de box pentru „Cupa 
Primăverii" La categoria semiușoară 
Al. Murg (Steaua) a obținut o surprin
zătoare victorie la puncte în fata cam
pionului tării V. Antonio (Dinamo). în 
cadrul categoriei pană N. Moldoveanu 
(Dinamo Craiova) a dispus la puncte 
de C. Stanev (Dinamo București) iar la 
categoria semigrea constănteanul Gh. 
Preda a învins pe merit la puncte pe 
V. Trandafir (Steaua). Alte rezultate : 
C. Gruiescu b. p. C. Pop ; I. Dinu b. p. 
V. Tudose ; C. Ghiță b. p. I. Hodosan: 
M. Anghel b. p. T. Pintilie ; Gh. Chi- 
văr b. p. I, Olteanu ; V. Matiuțan b. p. 
M. Ghiorghioni.

• TENIS. — în semifinalele turneu
lui international de tenis pe teren aco
perit de la Bruxelles, campionul Româ
niei, ion Tiriac, a repurtat o remarca
bilă victorie învingîndu-l cu 1—6, 6—1, 
6—2, pe suedezul Lundguist. In finală, 
Tiriac îl va întîlni pe australianul Car
michael, care l-a eliminat cu 11—9, 
6—2, pe olandezul Okker. lată rezulta
tele înregistrate în semifinalele probei 
de dublu masculin : Okker, Carmichael 
— Lundquist, Drobny 6—2, 9—7 , Con- 
tet, Best — Errosagt (Belgia), Tiriac 
8—6, 6—2.

18,45; 21, Flamura’ (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 10; 12 30- 15 30- 
18; 20,30.
• ȘAH LA REGE : Rahova (completare Nuntă țără
nească) — 10,30; 16; 18,15; 20,30
© PINGUINUL : Progresul (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea Banat) — 15 30- 
18; 20,15.
• GUSTUL MIERII : Lira (completare Arme ale cu
noașterii) — 15,30, 18; 20,30.
® PROCESUL ALB — cinemascop : Drumul Sării — 11; 
15; 17,30; 20, Pacea — 11; 15,45; 18; 20,15, Clubul
Uzinelor Republica — 10; 16; 18.15; 20.30.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii •, Fe
rentari — 15,30; 19,15.

TflEVJlim
® 8,3° ~ Ora exactă. Cum va fi vremea astăzi ? © 8,32 
— Rețeta gospodinei « 8,50 — Curs de croitorie 
• 9,00 — Emisiune pentru copii : Telejurnalul pionie
rilor — O vizită la menajeria Circului de stat - Poșta 
copiilor ® 10,30 — Emisiune pentru sate • 12,00   
închiderea emisiunii de dimineață © 13,00 - STUDIOUL 
„A" a 18,45 — Telejurnalul de seară a 19,00 — DIA
LOG LA DISTANȚĂ. Emisiunea a VlII-a. Participă 
echipele artistice reprezentative ale regiunilor Argeș și 
Mureș-Autonomă Maghiară • 22,45 — Telejurnalul de 
noapte • 22,55 — Telesport © 23,25 — închiderea emi
siunii.
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vot secret noul Comitet Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, din 
care fac parte 155 de membri și 
70 de membri supleanți, și Comisia 
Centrală de Revizie, alcătuită din 
23 de membri.

Apoi, tovarășul Gheorghe Stoica 
a adus la cunoștință că în prima 
ședință plenară C.C. al U.T.C. a 
ales Biroul său format din 21 de 
membri și 7 membri supleanți, 
precum și Secretariatul. Prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C. a fost ales 
tovarășul Petru Enache. Au fost, 
de asemenea, aleși 6 secretari ai 
C.C. al U.T.C. Ca președinte al Co
misiei Centrale de Revizie a fost 
aleasă tov. Silvia Docan.

Delegații și invitații la Congres 
au adoptat apoi o moțiune de so
lidaritate cu lupta eroică a po
porului și tineretului vietnamez 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței patriei lor.

Delegații au aprobat moțiunea 
cu puternice și îndelungate a- 
plauze.

într-o atmosferă de mare însu
flețire și entuziasm tineresc, 
Congresul a hotărît să adre
seze o scrisoare Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Tex
tul scrisorii a fost aprobat prin 
puternice și îndelungate aplauze 
și urale.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de tovarășul Petru Enache. 
Timp de patru zile — a spus, prin
tre altele, vorbitorul — Congresul 
a dezbătut pe larg probleme deo

sebit de importante pentru munca 
și viața tineretului, pentru activi
tatea organizației noastre. Tinerii 
care au luat cuvîntul la Congres 
au redat bogata experiență acu
mulată de organizațiile U.T.C. din 
diferite sectoare de activitate, au 
făcut propuneri importante pentru 
continua îmbunătățire a muncii 
organizațiilor de tineret. Congre
sul a constituit o puternică de
monstrație a creșterii conștiinței 
politice a tineretului patriei 
noastre, o manifestare entuziastă 
a unității de neclintit a tineretu
lui în jurul conducătorului încer
cat al poporului nostru — Parti
dul Comunist Român — a Comi
tetului său Central, o mărturie a 
dragostei fierbinți față de scumpa 
noastră patrie — Republica So
cialistă România — o expresie 
deosebit de vie a hotărîrii tuturor 
uteciștilor, a întregului tineret de 
a participa activ la înfăptuirea 
operei de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră, de 
a munci împreună cu întregul po
por pentru realizarea mărețului 
program de dezvoltare a econo
miei, științei și culturii, de ridi
care a patriei noastre spre noi 
culmi ale progresului și civiliza
ției.

Congresul s-a încheiat într-o 
atmosferă emoționantă, de puter
nic entuziasm. Minute în șir dele
gații și invitații la Congres au 
ovaționat pentru Partidul Comu
nist Român, conducătorul încer
cat al poporului nostru, pentru pa
tria noastră socialistă. Intr-un cor 
impresionant se intonează Interna
ționala.

(Agerpres)
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Biroul C. C. al U. T. C.
Angelescu Mircea, Beljung Iosif, 

Cristescu Ileana, Dan Marțian, 
Dragoș Nicolae, Enache Petru, 
Gali Ștefania, Guran Marius, Ispas 
Floarea, Lepădat Ilie, Nicolcioiu

Vasile, Oană Constantin, Petre 
George, Popa Ion, Popescu Al. Ion, 
Stoian Nicolae, Stoica Gheorghe, 
Ștefan Nicolae, Todea Septimiu, 
Ungureanu Nicolae, Walter Iosif.

Secretariatul C. C. al U. T. C.
Enache Petru, prim-secretar, - Stoica Gheorghe, Walter Iosif, se- 

Angelescu Mircea, Ispas Floarea, cretari.
Nicolcioiu Vasile, Popescu Al. Ion,

Membrii suphanți ai Biroului

Co C. a!
Dima Gheorghe, Fejeș Iuliu, Io- 

nescu Bucur, Moraru Vasile, Po-

U. T. C.
pescu A. Ion, Voinea Coriolan, Voi- 
nescu Elena.

Carnavalul Tineretului
In sala Palatului Republicii So

cialiste România a avut loc sîm- 
bătă seara Carnavalul Tineretului, 
organizat cu prilejul celui de-al 
VIII-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist.

La Carnaval, care s-a desfășurat

într-o atmosferă de entuziasm și 
voioșie tinerească, au luat parte 
delegați și invitați prezenți la Con
gres, precum și membri ai dele
gațiilor organizațiilor de tineret de 
peste hotare.

(Agerpres)

Tinerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri din fabrici, uzine și șan
tiere, educați în spiritul discipli
nei socialiste, vor participa cu 
toate forțele lor la îndeplinirea 
sarcinilor mari ce stau în fața in
dustriei socialiste, perfecționîn- 
du-și necontenit calificarea profe
sională, luînd parte și mai activă 
la întrecerea socialistă, înmulțin- 
du-și an de an realizările, con
tribuind la creșterea producției și 
productivității muncii, a calității 
produselor, reducerea prețului de 
cost, la înfăptuirea vastului pro
gram de investiții, chezășia întări
rii puterii economice a patriei și a 
ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Tinerii țărani cooperatori, lucră
tori din S.M.T. și G.A.S., specialiștii 
— părtași la profundele transfor
mări ce au avut loc în viața sate
lor, însușindu-și cu necontenită 
strădanie agrotehnica înaintată, 
contribuind la extinderea mecani
zării și chimizării agriculturii,. își 
vor dedica entuziasmul, hărnicia 
și spiritul gospodăresc ridicării a- 
griculturii noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare, folosirii tot 
mai depline a marilor posibilități 
și rezerve de creștere a producției 
agricole, înfloririi satelor patriei.

Milioanele de elevi și studenți ai 
țării își vor înzeci eforturile în ve
derea însușirii temeinice a cunoș
tințelor de cultură generală și de 
specialitate, vor manifesta recepti
vitate creatoare față de tot ceea ce 
este nou și înaintat în știință și 
tehnică, pentru a se pregăti temei
nic și a-și aduce cu elan și compe
tență contribuția la dezvoltarea 
economiei și culturii țării.

Tinerii cercetători științifici, 
scriitori, artiști, întreaga intelec
tualitate tînără, continuînd glo
rioasa tradiție a înaintașilor, își 
vor închina forțele creatoare cau
zei scumpe a ridicării spirituale a 
poporului, dezvoltării științei, lite
raturii și artei românești.

Ducînd mai departe tradițiile 
sale de luptă revoluționară și 
muncă avîntată, îndeplinindu-și cu 
cinste înalta menire de ajutor cre
dincios al partidului în educarea 
comunistă a tinerei generații, U- 
niunea Tineretului Comunist va 
cultiva în conștiința tinerilor hotă- 
rîrea de a sluji neabătut cauza no
bilă a partidului comunist, dra
gostea nețărmurită față de patria

socialistă și poporul muncitor, va 
milita pentru educarea tineretului 
în spiritul ideilor marxist-leninis- 
te, ale internaționalismului prole
tar, al păcii, prieteniei și înțele
gerii între popoare. Vom dezvolta 
sentimentul frăției dintre tinerii 
români și de alte naționalități pen
tru ca, strîns uniți, pe baza ace
lorași idealuri, să-și dăruie cu în
flăcărare puterea minții și brațe
lor lor înfloririi patriei comune — 
Republica Socialistă România. U- 
niunea Tineretului Comunist va 
contribui prin întreaga sa activi
tate la formarea unui tineret cu 
concepții înaintate despre muncă 
și viață, caracterizat de înaltă răs
pundere față de îndatoririle socia
le, demn, cinstit și curajos, intran
sigent și combativ față de orice 
manifestări străine ideologiei și e- 
ticii socialiste.

Organizația noastră este pe de
plin conștientă că izvorul succese
lor sale de pînă acum, precum și 
chezășia celor viitoare se află în 
conducerea de către partid a U- 
niunii Tineretului Comunist, că 
țelurile și orizonturile luminoase 
ce sînt tot mai larg deschise ti
neretului patriei se datoresc înfăp
tuirii politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru. Uniunea Tinere
tului Comunist, mai strîns unită 
ca oricînd în jurul partidului, se 
angajează în fața conducerii sale 
încercate, iubită și prețuită de ti
neretul țării, de întregul popor, că 
va mobiliza toate energiile, întreg 
entuziasmul și forța creatoare a 
tinerilor pentru înfăptuirea depli
nă a idealurilor luminoase cărora 
cei mai buni fii ai poporului mun
citor le-au închinat tot ce au avut 
mai scump — munca și viața lor.

Sub steagul glorios de luptă al 
partidului, căruia îi aducem pri
nosul solemn al dragostei și recu
noștinței noastre nețărmurite pen
tru cele patru decenii și jumătate 
de slujire devotată a cauzei li
bertății și fericirii celor ce mun
cesc, Uniunea Tineretului Comu
nist, milioanele de tineri ai țării, 
vor munci și lupta cu nestăvilită 
energie împreună cu toți oame
nii muncii, pentru ca tot ce a 
hotărît partidul să devină faptă, 
pentru ca patria noastră, liberă și 
înfloritoare, să se înalțe tot mai 
sus spre culmile progresului și ci
vilizației socialiste, pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume.

București, 26 martie 1966.

I
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DE PRETUTINDEHI

COMU
In zilele de 24—26 martie 1966 

a avut loc la București Sesiunea 
a Il-a a Comisiei guvernamentale 
mixte de colaborare economică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia 'și Republica Democrată Ger
mană.

Comisia a .examinat modul cum 
s-au îndeplinit prevederile Proto
colului primei sesiuni, constatînd 
că ele au .contribuit la dezvoltarea 
colaborării economice dintre cele 
două țări.

S-au examinat și evidențiat noi 
posibilități pentru continuarea și 
lărgirea colaborării economice 
dintre cele două țări în diferite 
domenii industriale ca : siderurgia, 
construcțiile de mașini, industria 
electrotehnică și electronică, in
dustria chimică și altele, care vor 
conduce la livrări suplimentare re
ciproce de mărfuri.

Comisia a examinat, de aseme-
★

Sîmbătă la amiază, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a oferit o masă

NICAT
nea, probleme legate de colabora
rea tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

Lucrările sesiunii au decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere deplină.

Protocolul încheiat la sfîrșitul 
Sesiunii a fost semnat din partea 
română de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, iar din partea germană 
de Julius Bâlkow, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

La semnare au fost de față Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membrii și ex- 
perții celor două delegații, pre
cum și ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București, 
Ewald Moldt.

★
în cinstea delegației R. D. Ger
mane, care a participat la lucrările 
sesiunii.

i

I
I
I

i

Plecarea delegației guvernamentale a R.D. Germane
Sîmbătă a plecat spre patrie 

delegația guvernamentală a R. D. 
Germane, condusă de Julius Bal- 
kow, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, care 
a participat la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei Guverna
mentale mixte de colaborare eco
nomică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au fost

conduși de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Trofin 
Simedrea, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica
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Sîmbătă dimineață a avut loc în 
Capitală semnarea înțelegerii de 
colaborare științifică între Acade
mia Republicii Socialiste România 
și Academia Polonă de Științe și 
a planului de colaborare științifică 
pe anii 1966—1967.

Au semnat acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, și Witold 
Ștefanski, membru al prezidiului 
Aoademiei Polone de Științe.

La solemnitate au fost prezenți 
academicieni, profesori, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și amba
sadorul R. P. Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski.

Cu acest prilej acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei

zilei
Republicii Socialiste România, a 
oferit un dejun.

★
La invitația unor instituții ban

care engleze, Vasile Malinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, a vizi
tat Marea Britanie, în perioada. 
18—24 martie. în timpul vizitei, V. 
Malinschi s-a întîlnit cu lordul 
Cromer, guvernatorul Băncii An
gliei, și a avut discuții cu repre
zentanți ai marilor bănci engleze.

Cu ocazia prezenței în Marea 
Britanie a guvernatorului Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, ambasadorul român la 
Londra a oferit o masă la care au 
participat conducătorii principale
lor bănci din Anglia.

(Agerpres)

Consfătuirea pe țară a Arbitrajului de Stat
în zilele de 24—26 martie a.c., 

a avut loc consfătuirea pe țară a 
Arbitrajului de Stat. La lucrări au 
luat parte arbitrii de stat, șefi ai 
arbitrajelor regionale și ai celor 
din ministere.

Pe marginea dării de seamă, 
prezentată de conducerea Arbitra
jului de Stat de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri, participanții au discu

tat modul în care a fost respectată 
disciplina de plan și contractuală 
de organizațiile socialiste din re
giuni și ramuri de activitate.

în cadrul consfătuirii au fost 
subliniate sarcinile ce revin lucră
torilor organelor Arbitrajului de 
Stat în înfăptuirea planului de stat 
pe anul 1966, pe baza Directivelor 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Gradină zoologică 
ambulantă

Animalele de la Grădina zoolo
gică din Roma vor merge Ia... școa
lă. Autoritățile au stabilit că anima
lele vor fi plimbate în cuști solide, 
printr-un șir de școli, însofite de 
specialiști de la grădina zoologică, 
care vor explica elevilor modul de 
via|ă al animalelor.

Creier conservat 
timp de 203 zile

Profesorul japonez Isamu Su
da, de la Universitatea din Kobe, 
a reușit să conserve timp de 203 
zile un creier de pisică la —23 
grade C- Irigîndu-1 apoi cu sin
ge la 37 grade pentru a-1 reîncăl
zi, el i-a redat viața. Electrozi 
plantați în scoarța cerebrală i-au 
permis profesorului să înregis
treze o electroencefalogramă i- 
dentică cu aceea a unei pisici 
vii.

Daune provocate 
de contrabandiști — 
4 miliarde de dolari

Intr-un raport oficial publicat 
în Brazilia se arată că în 1965 
activitatea contrabandiștilor a 
provocat țării daune evaluate la 
patru miliarde dolari. Un număr 
de 80 de firme din Brazilia au 
fost implicate în această activi
tate. Potrivit raportului, rețelele 
de contrabandiști dispuneau 
chiar de aeroporturi și porturi 
secrete. După cum s-a mai anun
țat, poliția braziliană a descope
rit două grupuri de contraban
diști „specializate" în minereuri 
radioactive și aurifere.

Maimuțe subacvatice
în insula Java frăiesc nișfe mai- j 

mufe mari, amatoare de moluște, 
crevete și alte vietăți marine. Ele 
vînează pe fundul mării și adese
ori se luptă cu animalele răpitoare 
acvatice. La aceste vînăfori, mai
muțele își iau și puii. Cu timpul, 
aceștia se obișnuiesc cu apa și a- 
dîncul și vînează pe cont propriu»

în apropiere de Salamis, una din 
cele mai vechi așezâri ale Cipru
lui, săpăturile arheologice scot 
mereu la iveală noi vestigii ale 
trecutului ca, de pildă, acest 
gimnaziu, unul din cele mai in
teresante monumente arhitectoni

ce ale trecutului

De ce nu ajung 

izvoarele la suprafață

(Urmare din pag. I)

zolvarea integrală a problemei 
alimentării cu apă. Trebuia întoc
mit un alt proiect pentru construi
rea rezervorului de apă și casei de 
pompe, precum și pentru instala
rea rețelei de alimentare. El n-a 
fost întocmit însă. Rezultatul ? 
Puțul, al cărui foraj a costat 228 000 
lei, stă nefolosit, iar animalele sînt 

. adăpate cu sacaua. Se ridică ur
mătoarea întrebare : de ce sînt 
necesare atîtea avize și referate, 
precum și întrunirea atîtor comi
sii, dacă nu se asigură o calitate 
corespunzătoare proiectelor întoc
mite ? Ar trebui amintit că la Co
mitetul de Stat al Apelor există o 
hartă hidrografică a Dobrogei care 
poate constitui un bun mijloc de 
orientare a amplasării puțurilor. 
La completarea acesteia o mare 
contribuție pot să aducă forajele 
și studiile de pînă acum. Bine in
terpretate, ele pot înlesni viitoa
rele lucrări de foraj.

Executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor de alimentare cu 
apă depinde și de activitatea în
treprinderilor de foraj și de elec
tricitate. Cum se achită acestea 
de sarcinile ce le revin ? Cum se 

• execută lucrările de foraj, amena
jarea rețelelor de distribuție și 
instalațiile electrice ? Iată una din 
părerile pe care le-am notat:

NICOLAE NICA, președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Nicolae Bălcescu : „întreprinderea 

de foraj și-a făcut un obicei prost; 
ea consideră că, o dată realizat pu
țul, treaba este terminată. La noi 
forajul și rețelele de alimentare au 
fost de mult executate. Dar lucra
rea n-a fost nici acum recepționa
tă pentru că rezervorul de beton 
armat și țevile curg. întreprinderea 
n-a luat măsuri să înlăture defec
țiunile, deși a încasat toți banii ce 
i se cuveneau".

Multe greutăți sînt cauzate și de 
întreprinderea regională de elec
tricitate. La Esichioi, bunăoară, 
deși lucrările de alimentare cu apă 
au fost terminate în septembrie 
1965, instalația electrică s-a reali
zat abia la 27 decembrie, iar la 
Băneasa a trecut o lună de zile 
pînă să fie făcute legăturile elec
trice de la tablou la pompe.

Unele din deficiențele semnala
te se datoresc faptului că nici 
consiliul agricol regional n-a ma
nifestat suficientă grijă pentru im
pulsionarea lucrărilor. Ceva mai

Busolb în
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tofi îi desfiînjez I Asta în vreme ce 
pe un coif de masă un fînăr, dar cu 
adevărat fînăr, mîzgălește poate pri
mele pagini ale unei opere cu ade
vărat mari. 

mult chiar, în anumite cazuri el 
a dat dovadă de o slabă orientare 
în sprijinirea cooperativelor agri
cole. Iată ce ne relata în această 
privință GHEORGHE TÎRȘE, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Chirnogeni :

„In 1965 am forat un puț. Am 
procurat, de asemenea, utilajele și 
materialele pentru rețeaua de dis
tribuție și am repartizat banii ne
cesari executării lucrării. Consiliul 
agricol regional amînă însă de 
multe luni avizarea lucrării. De 
ce? Răspunsul primit de la consi
liu a fost următorul: de la aceeași 
sursă urmează să fie alimentată și 
cooperativa agricolă din Negru 
Vodă, care deocamdată nu are 
bani".

Nu este un motiv serios. Extin
derea rețelei spre Negru Vodă se 
poate face și mai tîrziu. Din păca
te, cazul amintit nu este singurul.

îndeplinirea integrală a preve
derilor planului pe 1966 privind 
extinderea alimentării cu apă a 
cooperativelor agricole este de 
cea mai mare însemnătate. U- 
niunile cooperatiste din Dobrogea, 
ca și din alte regiuni ale 
țării, în colaborare cu consiliile 
agricole pot acorda un puternic 
sprijin cooperativelor agricole pen
tru rezolvarea problemelor privind 
alimentarea cu apă într-un timp 
scurt și cu cheltuieli cît mai re
duse.

cultură
Eroul meu constată cu un suspin 

de ușurare că a sosit ora să se culce, 
îi urez, cu oarecare maliție, somn 
ușor.

Lăsînd gluma la o parte, trebuie 
să recunoaștem că spiritul omului de 
azi e supus unei malaxări nu lipsită 

de primejdie. Cultura modernă, bene
ficiind de mijloace de transmisie și 
multiplicare ce țin de vrăjitorie, e un 
produs magnific, din care nu lipsește 
otrava ereziilor estetice, de la fabri
catul pe bandă rulantă, pînă la pseu- 
dounicatul „îndrăznelii" artistice.

Ce face omul de pe stradă, omul 
obișnuit care, fără să aibă ingenuita
tea de spirit a personajului meu ima
ginar, nu e totuși suficient de înar
mat în fața afîfor solicitări compli
cate, diverse și deseori antagonice ?

Cum se descurcă, cum se orientea
ză, pentru ce optează ? A cu
noaște alfabetul nu înseamnă a te 
pricepe în literatură, a avea urechi 
nu înseamnă a te pricepe în muzi
că și a distinge culorile nu înseamnă 
a te pricepe în pictură. Mai 
ales cînd curentele, tendințele, 
încercările, impostura și reușitele se 
amestecă atît de inextricabil ca în 
arta contemporană.

Există un soi de „pricepuți după 
ureche’ cărora practica unor kilome
trice intervenții în ședințe le-a dat 
o siguranță de sine care te hipnoti
zează. Mi s-a întîmplat deseori să ur
măresc cu gura căscată, intimidat și 
aproape convins, oameni care au o 
ignoranță atît de solemnă și de bine 
organizată și un vid inferior atît de 
bine camuflat sub tenia învăluitoare 
a frazei, încîf dau iluzia inteligenței. 
Trebuie să ai puterea să te smulgi 
de sub fascinația aceasta șerpească 
și să încerci să reduci frazeologia lor 
sentențioasă la o ideie, pentru ca 
să-fi dai seama că între degete nu-ți 
rămîne nimic, dar absolut nimic.

lată de ce binecuvînfafă fie munca 
criticii artistice de calitate, care se 
străduiește să limpezească cu probi
tate lucrurile și să nu-l lase pe omul 
de pe stradă — căruia, de fapt, îi 
este destinată bucuria artei — la che
remul incompetenților intelectuali.

lată de* ce este necesar ca prin 
toate mijloacele : presă, reviste lite
rare, radio, universități populare ca 
și celelalte forme ale activității cul
turale, cititorul și spectatorul să bene
ficieze de o îndrumare continuă, fer

mă și competentă pentru a putea 
discerne valoarea de nonvaloare.

Dar, a delega doar criticii sarcina 
explicării fenomenului de arfă și drep
tul de-a opina înseamnă pentru cel 
ce „face" artă să dezerteze de la o 
datorie. Răspunderea făuritorului de 
artă în formarea gustului și orientării 
artistice a publicului este tot atît de 
mare ca și a criticii.

Un controlor de calitate poate ob
serva cusururile produselor unui 
strungar, dar dacă voi dori să aflu 
lucruri temeinice despre strung, mă 
voi adresa mai degrabă strungarului 
decît controlorului.

Trăim o epocă în care, în toate do
meniile, profesionalismul cel mai se
ver își pune pecetea pe orice activi
tate omenească. Aproximațiile, jude
cata superficială, diletantismul nu

Studentul î
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e mai puțin adevărat că, în scopul 
evitării neajunsului amintit, regu
lamentul prevede organizarea 
practicii în două serii, pe timpul 
vacanței de vară, acolo unde este 
nevoie. Această măsură trebuie 
privită cu mai multă atenție de 
conducerile institutelor.

Merită să fie reținute, de ase
menea, propunerile privitoare la 
reducerea duratei zilei de practică 
de la 8 la 6 ore, pentru toți anii 
de studiu, scurtarea stagiului de 
practică din anul IV la 6—7 săp- 
tămîni. Mai multe cadre didactice 
universitare și specialiști din între
prinderi au propus ca documen
tarea studenților în vederea elabo
rării proiectului de diplomă să nu 
se mai facă în timpul practicii din 
anul IV, ci după semestrul IX, 
cînd tinerii au frecventat mai 
multe cursuri de specialitate. Cît 
privește activitatea în întreprin
deri a studenților din anul IV, s-a 

sînt numai inutile ; sînt nocive ! 
Impresionismul în critică sau ceea 
ce s-a numit așa cu un ter
men convențional, căci nu desem
na de fapt o metodă, a fost aspru 
condamnat.

Crescut ca o ciupercă din pseudo
cultură, din mica ciupeală intelec
tuală, din obrăznicie, deghizat ca un 
apaș sub masca onorabilității, lipsit 
de orice rigoare științifică, de orice 
calificare artistică și morală, el este 
semănător de confuzii,

în momentul cultural pe care-l 
trăim, mărturia cinstită a opiniilor 
omului de artă în problemele de artă 
și confruntarea liberă, deschisă, crea
toare, a acestor opinii și poziții este 
o obligație morală. Dinamul vieții 
noastre culturale aici se află.

n uzină

subliniat necesitatea ca ei să lu
creze, ca și pînă acum, pe lîngă 
cadrele inginerești, dar nu ca o 
dublură a acestora, ci avînd sar
cini precise.

Participanții la consfătuire au 
considerat aproape unanim că în
drumarea practicii studenților din 
anii mai mari ar trebui să fie atri
buită îndeosebi cadrelor didactice 
de specialitate. Acestea au îndato
rirea să viziteze întreprinderile cu 
cîteva luni de zile înainte, să sta
bilească un strîns contact cu în
drumătorii de practică de aici spre 
a se documenta asupra specificu
lui local și a adapta programele 
la condițiile concrete ale întreprin
derii. Principala lor îndatorire 
fiind îndrumarea și controlul acti
vității tehnico-științifice a studen
ților, e firesc ca unele sarcini de 
natură organizatorică — frecven
ța, menținerea disciplinei în 
timpul programului etc. — să fie 
transmise în competența colective
lor obștești ale studenților.

Combustibil fără fum
Tehnicienii englezi au reușit să 

obțină din cărbune un material 
combustibil care arde fără fum. Căr
bunii sînt spălați mai întîi cu apă 
pentru a se înlătura impuritățile 
care produc cenușă. Apoi sînt sfă- 
rîmați în particule mici care se in
troduc în reacfori unde sînt supuși 
unei temperaturi scăzute. Ultima 
fază constă în presarea și bricheta- 
rea cărbunelui. Brichetele astfel pre
parate sînt aproape complet lipsite 
de umiditate și ard ca un cărbune 
obișnuit, emanînd însă cantități mi
nime de gaze volatile.

Cameră de televiziune 
care poate opera 
in întuneric

Compania americană „Perkin ‘ 
Elmer", specializată în fabricarea 
instrumentelor electronice și op- ■ 
tice, a construit recent proto- 
tipul unei camere de televiziune ' 
care poate opera în cea mai mare 
obscuritate. Camera funcționează 
pe baza unui laser cu heliu care 
proiectează o rază coerentă in- 
fraroșie. Pe ecran se obține ima
ginea tuturor obiectelor aflate 
în întuneric pînă la o distanță de 
10 m. Acest aparat va putea fi 
utilizat în scopuri științifice, în . 
special la studierea vieții anima- _ 
lelor în timpul nopții.

Pentru 2 000 
de robinsoni

_ Ministerul^ de Finanțe din Gre
cia a hotărît să satisfacă cere
rile a numeroși turiști care și-au 
exprimat dorința de a trăi în 
singurătate, asemeni lui Robin
son. El a dat publicității o listă 
cuprinzînd denumirea a 2 000 de 
insule mici care urmează a fi în
chiriate la cerere pe o perioadă 
de 99 de fini.
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GUVERNUL

A PRIMIT VOTUL
DE ÎNVESTITURĂ

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Noului guvern belgian, prezidat de 
Paul Vanden Boeynants, i s-a 
acordat vineri seara votul de în
vestitură de către Parlamentul bel
gian. Pentru noul cabinet, la care 
participă social-creștini și liberali 
au votat 119 deputați și împotrivă 
80. Socialiștii, care au făcut parte 
din fostul guvern condus de Pierre 
Harmel, au votat împotriva lui 
Boeynants. De asemenea, au votat 
împotrivă și doi deputați liberali 
care nu au fost de acord cu noul 
program al guvernului. Deputății 
socialiști au făcut cunoscut că vor 
face o puternică opoziție noului 
guvern.

Alegeri 
generale 
în Malta

LA VALLETTA 26 (Agerpres). 
— Astăzi și luni se desfășoară 
în Malta alegeri generale. Aces
tea sînt primele alegeri organi
zate de la proclamarea indepen
dentei insulei în 1964. Corpul 
electoral compus din 161 000 de 
alegători urmează să-i desemne
ze pe cei 50 de depufaji ai Ca
merei Reprezentanților. La dispu
ta electorală participă cinci par
tide care au prezentat 264 de 
candidafi. Actualul partid de 
guvernămînf — Partidul nationa
list — a definut în Parlamentul 
anterior 25 de locuri. Principalul 
partid de opoziție este Partidul 
laburist.

intre P.S.U.G
BERLIN 26 (Agerpres). — Zia

rul „Neues Deutschland" a dat pu
blicității scrisoarea de răspuns a- 
dresată de Partidul Social-Demo
crat German din R.F.G. la scrisoa
rea deschisă adresată de C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger-

SPANIA

festații, la Yowa City a avut loc un marș cu torțe al celor care se pronunță împotriva războiului dus de 
Statele Unite în Vietnam. Profesorii și'studenții de la Universitatea Berckeley din California au organizat 
după cum se vede în fotografie o demonstrație cu ocazia sosirii la această universitate a reprezentantului 
permanent al S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg. Manifestația tinerilor din Cambridge (statul Massachusetts) 
s-a prelungit ore în șir și s-a încheiat cu pichetarea municipalității orașului de către demonstranți. „înce
tați războiul din Vietnam", „Cruțați viețile tinerilor americani", „Statele Unite trebuie să se retragă din 
Vietnam" au fost lozincile scandate de studenții de la Universitatea „Roosevelt" din Chicago. „Să înceteze 
vărsările de sînge în Vietnam", au scandat studenții de la Universitatea din statul Yowa, care au organizat 
pichete la centrul de recrutare din Yowa City. în timpul acestor demonstrații, poliția a intervenit și a 

operat arestări în rîndul manifestanților

ECUADOR
încă 5000 de soldați

pentru Vietnam

avertisment
Tensiunea politică care domnește 

de cîfva timp în Ecuador a intrat 
infr-o nouă etapă. Prinfr-un decret 
al juntei, începînd de vineri toate 
unitățile militare au fost puse în 
stare de alarmă. Pe străzile capita
lei și ale principalelor orașe din 
provincie patrulează zi și noapte 
forțe ale poliției. Totodată, se a- 
nunță că autoritățile au închjs re
dacțiile posturilor de radio „La Ca
pital" și „Atahualpa” care transmi
teau știri privind desfășurarea miș
cării greviste.

Măsurile pe care junta ecuado- 
riană le-a adoptat în urma unei re
uniuni de cabinet constituie, după 
cum arată agenția France Presse, 
„o amenințare lansată oficial pen
tru a împiedica mișcarea antiguver
namentală care se extinde".

De cinci zile aproape întreaga 
activitate industrială și comercială 
a portului Guayaquil este paralizată 
ca urmare a unei greve generale, 
pe termen nelimitat, declanșate în 
semn de protest împotriva unor de
crete care afectează comerțul și in
dustria țării. Toate magazinele și 
băncile sînt închise. în zilele care 
au urmat, 
orașe ale țării.

O mare amploare a luat-o în ul
timul timp mișcarea revendicativă a 
studenților. în capitala țării, Quito, 
manifestațiile se țin lanț. Chiar după 
adoptarea noilor măsuri, capitala a 
cunoscut alte acțiuni studențești. 
Vineri, studenții s-au baricadat 
clădirea universității în sem.n 
protest împotriva suspendării 
bertăfilor democratice. Armata 
încercat să pătrundă înăuntru.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în Vietnamul de sud au debarcat 
5 000 de soldați americani, din 
cei 20 000 de militari care se 
află în drum spre această țară 
pentru a participa la războiul 
dus de Statele Unite împotriva 
patrioților sud-vietnamezi. După 
cum a anunțat încă la 2 martie mi
nistrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, numărul militarilor a- 
mericani trimiși în Vietnamul de 
sud se va 
235 000 de

avioane cu reacție americane care 
au bombardat și mitraliat centre 
populate și diferite' obiective eco
nomice din provincia Quang Binh. 
în felul acesta, numărul avioanelor 
Statelor Unite doborîte deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam se ci
frează la 935.

greva a cuprins ți alte

în 
de 
li- 
a 

In 
urma acestei intervenții două per- 

Lsoane au fost omorîte și altele ră
nite. S-au operat arestări.

Actualele tulburări din Ecuador 
Lse circumscriu într-o mișcare mai 
largă pentru abolirea regimului dic
tatorial și instaurarea unui guvern 
constituțional. Politica antipopulară 
pe care o duce junta militară, le
gată de interesele cercurilor reac
ționare și ale monopolurilor nord- 
americane, a nemulțumit majorita
tea populației. în prezent, în po
fida represiunilor și terorii, relatează 
agenția Reuter, „tensiunea crește 
în întreaga țară”.

Măsurile extreme adoptate zilele 
acestea vin să sublinieze neliniștea 
cercurilor conducătoare ecuadorie- 
ne față de amploarea acțiunilor 
antiguvernamentale.

Eugen IONESCU

în ultimele zile, o 
serie de fapte au a- 
tras încă o dată aten
ția opiniei publice 
vest-germane asupra 
mult disputatelor legi 
cu privire la „starea 
excepțională”. Printre 
acestea se înscriu, în 
primul rînd, convorbi
rile pe care minis
trul de interne, Lucke, 
le-a purtat cu condu
cători ai Uniunii sindi
catelor din Germania 
occidentală (D.G.B.).

Din relatările presei 
vest-germane reiese 
că în următoarele luni 
guvernul intenționea’ză 
să prezinte în parla
ment proiectul modi- ■ 
ficat al constituției, 
care să permită adop
tarea amintitelor legi. 
Pentru aceasta însă, 
ar fi nevoie să se In
fringe rezistența sin
dicatelor vest-germane 
care — după cum re-

ridica astfel la cifra de 
oameni.

★
26 (Agerpres). — După 

la
HANOI 

turn transmite agenția V.N.A., 
25 martie 1966 mai multe formații 
de bombardiere americane au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam. Forțele Armatei popu
lare vietnameze au doborît două

Pe unde

se scurge

petrolul

în Rhodesia
„Embargoul asupra petrolu

lui, din care guvernul Wilson 
voia să facă arma sa hotărîtoare 
împotriva regimului rebel al lui 
lan Smith, nu lasă nimănui nici 
o iluzie în ce privește eficaci
tatea lui — scrie săptămînplul 
tunisian „Jeune Afrique". Rho
desia primește de trei ori mai 
mult petrol — îndeosebi ' din 
Mozambic și din Africa de Sud 
— decît se aprecia că va avea 
nevoie pentru a rezista „sanc
țiunilor”. Micul port din Ocea
nul Indian, Beira, constituie în 
această „bătălie pentru supra
viețuire” punctul strategic cu a- 
jutorul căruia regimul lui lan 
Smith triumfă. Acolo este 
fapt înmagazinat petrolul
care se trimite apoi printr-o con
ductă spre 
situate la 
de petrol 
pe calea

. Marques.

de 
brut

rafinăriile Rhodesiei, 
Feruka. Alte cantități 
ajung în Rhodesia 
ferată Laurenco —

„Tragedia poporului dominican
se datorește intervenției americane11- ->3

declară Francisco Caamano —
26 (Agerpres).— 
acordat ziarului

MONTEVIDEO 
într-un interviu 
Uruguayan „Marcha", liderul miș
cării constituționaliste din Repu
blica Dominicană, Francisco Ca
amano — aflat în prezent la am
basada dominicană din Londra — 
a declarat că „tragedia poporului 
dominican se datorește intervenției 
americane în această țară". El a 
subliniat că intervenționiștii tre
buie să părăsească teritoriul domi
nican. Referindu-se la eventualita
tea unei lovituri de stat din partea 
elementelor de dreapta din armată, 
sub îngăduința trupelor interame- 
.ricane dizlocate la Santo Domingo,

Caamano a declarat că, într-o ase
menea împrejurare, el se va în
toarce de urgență în țară, iar 
lupta dominicanilor se va transfor
ma într-un război civil pentru 
apărarea patriei împotriva inter
venției străine. în ce privește 
viitoarele alegeri care urmează să 
aibă loc la 1 iunie a.c., Caamano 
a declarat că este convins că dacă 
nu se vor produce fraude, forțele 
progresiste vor obține victoria în 
aceste alegeri. Guvernul care va 
rezulta după aceste alegeri, a de
clarat el, va trebui să ceară re
tragerea imediată a trupelor inter- 
americane și să nu permită găsirea 
unor noi pretexte pentru justifi
carea permanentizării intervenției 
străine în țară.

GR BELGRAD. Edvard Kardeli, președintele Skupșfinei Federale a 
833 R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel Mălnășan. Cu acest prilej, Aurel Mălnășan 
a înmînat președintelui Skupșfinei Federale a R.S.F. Iugoslavia invitația 
adresată de președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, ca o delegație a Skupșfinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia să viziteze în cursul acestui an Republica Socialistă România.

S® RAWALPINDI. La 26 martie, Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
““ însoțit de Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe, a sosit la Rawalpindi înfr-o vizită de prietenie în Pa
kistan, la invitația lui Ayub Khan, președintele Pakistanului. La aero
port, oaspeții au fost întîmpinați de președintele Ayub 
conducători de stat pakistanezi. în aceeași zi, oaspeții 
convorbiri — desfășurate înfr-o atmosferă cordială — 
Pakistanului, Ayub Khan, la care au participat Zulfikar 
nistrul de externe al Pakistanului, și alte persoane

Khan și de alți 
chinezi au avut 
cu președintele 
Aii Bhutto, mi- 
oficiale.

SOFIA. In capitala R. P Bulgaria a avut loc Consfătuirea pre- 
liminară a președinților comitetelor pentru colaborare și înțele

gere reciprocă din Balcani în vederea pregătirii celei de-a șasea 
întîlniri a acestor comitete, ce va avea loc in a doua jumătate a 
lunii mai a.c. La consfătuire au participat acad. Sava Ganovski 
(Bulgaria), Stamatis Merkuris (Grecia), Nikola Vuianovici (Iugosla
via), prof. Mihail Ghelmegeanu (România).

ra§ BUDAPESTA. In capitala R. P. Ungare a avut loc ședința Comisiei 
38 pentru probleme externe a Adunării de Stat în cadrul căreia au 
fost discutate propunerile adresate de R. D. Germană guvernelor sta
telor europene în problema asigurării securității în Europa. A fost adop
tată o hofărîre în care se arată că participanții la ședință sprijină nă
zuința guvernului R.D.G. de a asigura securitatea și pacea în Europa.

MOSCOVA. La 26 martie la Moscova a avut loc vernisajul 
expoziției proiectelor pentru Monumentul lui V. I. Lenin. In 

marea sală centrală de expoziții Manejnaia, vizitatorii pot vedea 
numeroasele și variatele soluții propuse de sculptorii M. Aniku- 
șin, I. Brodski, A. Tomski și alții pentru marele monument care va 
fi înălțat anul viitor în incinta Kremlinului, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii, Revoluții Socialiste din Octombrie.

BERLIN. A fost dat publicității comunicatul comun cu privire Ia 
" vizita în R. D. Germană a delegației C.C. al P.C. din Grecia con
dusă de Kostas Koliannis. prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia. La 
24 martie membrii delegației au fost primiți de W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

n HAVANA. A fost semnat acordul referitor la schimbul de măr- 
furi și plățile dintre R. P. Mongolă și Cuba pe perioada 1966— 

1970, precum și protocolul referitor la schimbul de mărfuri pe 
anul 1966.

M RIGA. Procesul criminalilor de război Ian Riekst, Ian Sauskais 
' și Stanislav Reșis s-a încheiat. în timpul ocupației hitleriste ei au 

făcut parte din așa-numitele detașamente de „autoapărare" care au 
participat la acțiunile de represiune și la exterminarea populației 
pașnice. Tribunalul din Riga l-a condamnat pe Ian Riekst la moarte, 
iar ceilalți doi acuzați au fost condamnați la cîte 15 ani închisoare.

Legile

nae

marcă ziarul 
furter Rundschau 
exercită o anume

tapet
fluență asupra poziției 
în parlament a parti
dului social-democrat.

Misiunea de a 
lătura acest obstacol a 
fost încredințată lui 
Liîcke. Deși tratativele 
duse de el cu mai 
mulfi conducători ai 
D.G.B. au fost secrete, 
totuși — -după cum 
arată „Die Well” — se 
presupune că „unii li
deri sindicali și-ar fi 
schimbat atitudinea și 
că ar fi căzut în acord 
cu Paul Liîcke asupra 
legislației excepționa
le". Iar „Die Andere 
Zeitung” remarcă fap
tul că însuși ministrul 
lasă să se înțeleagă că 
„a reușit să ajungă, în 
linii mari, la o înțele
gere cu unii lideri sin
dicali".

Știrile de acest gen 
au determinat un grup 
de cunoscufi profe
sori universitari din 
R.F.G., printre care 
Maus, Kogon, Ridder, 
să adreseze sindicate-

lor vest-germane 
apel, care a fost 
terior subscris și de 34 
de oameni de știința. 
„Apelăm încă o dată 
Ia D.G.B. — se spune 
în document — de 
a-și menține hotărîri- 
le anterioare, de a nu 
se abate de la ele și, 
alături de reprezentan
ții științei, de a apăra. 
în continuare ' consti
tuția". Apelul cere 
sindicatelor ca la ur
mătorul congres al 
D.G.B., din mai, să se 
dea o ripostă hotărî- 
tă încercărilor de a 
trece prin parlament 
aceste legi care urmă
resc „premilifarizarea" 
vieții în Germania oc
cidentală.

N-a întîrziat
riposta unor organiza
ții sindicale. Astfel, 
133 de delegați, întru
niți la Hanovra la adu
narea generală a Sin-

nici

dicatului lucrătorilor 
din industriile chimi
că, a hîrtiei și cera
micii au adoptat o re
zoluție în care se cere 
„respingerea, potrivit 
hotărîrii celui de-al 
6-lea congres al 
D.G.B., a oricărei le
gislații excepționale”. * 
Iar Sindicatul lucrăto
rilor din industria me
talurgică, unul din cele 
mai mari din R.F.G., 
într-o declarație dată 
publicității precizează : 
„Sindicatele continuă 
să respingă legislația 
excepțională care ame
nință organizațiile sin
dicale".

G. DASCALU

Pentru Central Intel
ligence Agency (servi
ciul de spionaj al 
S.U.A.), sezonul turis
tic a început în nordul 
Atlanticului încă din 
primele zile ale anu
lui. Un val neîntrerupt 
de „vizitatori" din 
partea acestei instituții 
s-a abătut asupra insu
lelor Feroe. Această 
prezență în arhipelag 
a atras, firește, atenția 
autorităților din Co
penhaga, întrucît, du
pă cum se știe, insu
lele Feroe, care dis
pun de un regim de 
autonomie, fac parte 
din regatul Danemar
cei. La Copenhaga —

T

Căutarea 
proiectilului 
nuclear 
continuă

MADRID 26 (Agerpres). — Ope
rațiunile efectuate de flotila ame
ricană în adîncul Mediteranei, pen
tru a readuce la suprafață obiectul 
presupus a fi proiectilul nuclear 
pierdut în cursul prăbușirii unui 
bombardier, au fost întîrziate din 
cauza timpului nefavorabil. Tot
odată, o serie de dificultăți nepre
văzute, intervenite pe parcurs, au 
împiedicat funcționarea normală a 
aparatelor cu care sînt înzestrate 
unitățile navale americane. Cele 
două submersibile „Alvin" și „Alu- 
minaut" își continuă cercetările cu 
multă precauție pentru a evita o 
scufundare a bombei la o adînci- 
me și mai mare, ceea ce ar face 
mai dificilă recuperarea ei. într-o 
declarație transmisă Ambasadei a- 
mericane, din Madrid, amiralul a- 
merican William Guest, comandan
tul flotei dislocate în regiune, a a- 
rătat că operațiunile amintite se 
desfășoară „satisfăcător". El a ezi
tat, însă, să afirme că obiectul re
perat la o adîncime de peste 700 
metri în Mediterană ar fi cu certi
tudine proiectilul nuclear căutat.

I
I
I

Cuvintarea președintelui P. C

din Marea Britanie
LONDRA 26 (Agerpres).— Luînd 

cuvîntul vineri la radio, în cadrul 
campaniei electorale, președintele 
P. C. din Marea Britanie, Frank 
Stanley, s-a referit, în special, la 
poziția partidului său în ceea ce 
privește problema salariilor. Frank 
Stanley a declarat, printre altele, 
că dificultățile economice ale Ma
rii Britanii se explică prin chel
tuirea anuală a milioane de lire 
sterline în 
investițiile 
britanic în

scopuri militare, prin 
ridicate de capital 

străinătate. Reducerea

acestor cheltuieli — a subliniat 
vorbitorul — ar crea mijloace su
ficiente pentru modernizarea indus
triei britanice și majorarea salarii
lor muncitorilor. „Partidul comu
nist — a declarat Stanley — se 
pronunță hotărît împotriva legisla
ției antisindicale, propusă de par
tidul laburist, precum și împotriva 
propunerilor partidului conservator 
referitoare la înființarea unor „tri
bunale industriale", prin care se 
urmărește slăbirea sindicatelor".

Campania electorală din Anglia e în toi. Candidatul conservatorilor în 
circumscripțiile Gosport și Fareham se adresează... dintr-o barcă mun

citorilor de pe un vas din portul Portsmouth

afirmă unii comenta
tori — s-a conturat 
convingerea că S.U.A., 
aliatul Danemarcei în

Sub 
paravanul

agrement
cadrul N.A.T.O., spriji
nă tendințele antidane- 
ze ale unei mișcări 
menite să transforme

insulele într-o a „cincea 
țară nordică”. Operația, 
așa cum s-a dezvăluit 
în ziarele occidentale, 
printre care și „Tribune 
des Nations", ar fi în
ceput printr-o „luare 
de contact" cu lideri 
ai mișcării separatiste 
încă din toamna anu
lui 1963, camuflată de 
existența unor tehni
cieni americani la sta
ția radar a N.A.T.O. 
din insula Stroem. Po
trivit unor practici în
deobște folosite de 
serviciul de spionaj al 
S.U.A., acestor lideri li 
s-a promis „sprijin 
material și moral în 
lupta pentru autono
mie deplină față de 
Danemarca" — rela
tează săpfămînalul mai 
sus citat — cerîndu-li- 
se în schimb „să a- 
corde S.U.A., după se
cesiune, dreptul de a 
construi o bază de

submarine atomice în
tr-un loc ce va con
veni celor două părți", 

în vederea realizării 
acestor planuri, C.I.A, a 
primit sarcina de a 
pregăti „terenul". în 
același scop, se arată 
în presă, la Washing
ton se editează o se
rie de broșuri menite 
să „stimuleze" în arhi
pelag o stare de spi
rit favorabilă 
planuri.

Turismul 
dezvoltarea 
putea deqît 
tîmpinat cu 
de locuitorii insulelor 
Feroe. Dar încercările 
ce se fac sub acest 
ravan pentru a se 
planta o bază 
litară pe pămîntul 
nu au putut decît 
trezească neliniștea 
cuitorilor arhipelagului.

acestor

în sine, 
lui, nu ar 
să fie in
satisfacție

pa- 
im- 
mi- 
lor, 

să 
lo-

I. IONAȘCU

mania, către toți social-democrații 
și simpatizanții lor din Germania 
occidentală. în același ziar este pu
blicată o nouă scrisoare a P.S.U.G. 
în care se subliniază că, în po
fida numeroaselor divergențe de 
păreri în probleme principiale 
— exprimate în scrisoarea de răs
puns a P.S.D.G. — schimbul de 
păreri între P.S.D.G. și P.S.U.G. a 
început. C.C. al P.S.U.G. subliniază 
că problema principală constă în 
aceea că aceste două mari partide 
muncitorești din Germania să facă 
un schimb de păreri în problemele 
războiului și păcii, dezarmării și 
securității europene, asigurării de
mocrației și pregătirii căii pentru 
soluționarea pașnică a problemei 
germane.

Condamnînd sprijinul acordat de 
conducerea P.S.D.G. politicii agre
sive și revanșarde a U.C.D., scri
soarea subliniază că clasa munci
toare din Germania, partidele și 
organizațiile sale trebuie și pot 
face astăzi totul pentru a preîn- 
tîmpina dezlănțuirea unui nou 
război de pe pămîntul german. în 
răspunsul său, C.C. al P.S.U.G. 
respinge încercarea conducerii 
P.S.D.G. de a explica greutățile în 
stabilirea unei înțelegeri reciproce 
prin închiderea frontierei R.D.G. 
cu Berlinul occidental. El arată că 
din partea R.D.G. nu există nici 
un fel de piedici pentru dezvolta
rea relațiilor dintre cetățenii am
belor state germane, pentru 
schimbul deschis de păreri între 
muncitorii R.D.G. și R.F.G. în a- 
ceastă ordine de idei C.C. al 
P.S.U.G. face propuneri concrete 
îndreptate spre obținerea înțelege
rii reciproce între P.S.U.G. și 
P.S.D.G.

„Cercul

de
onoare'
(Urmare din pag. I)
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pentru construirea unor diguri în 
Rocamena, Belice, Bruca și 
Scopul acestor lucrări este de a 
pămînturile secătuite de arșiță 
permite țăranilor să nu mai fie la 
cheremul moșierilor care îi exploa
tează nemilos la plata apei. Franco 
Alasia, unul dintre conducătorii aces
tui centru, îmi relatează : „Am dus 
o adevărată bătălie pentru a-i con
vinge pe țărani să vină la lucru. Le 
era teamă de răzbunarea Mafiei. Uno
ra dintre ei le-a fost răpit și ultimul 
catîr, altora le-a ars casa. Prin forța 
unită a tuturor am învins însă greu
tățile".

Recent, ziarul „Paese Sera” relata 
într-un reportaj că un cumnat al cu
noscutului bandit mafiot, Giuliano, 
care a participat la devastarea unor 
sedii ale partidului comunist din Si
cilia occidentală, precum și la făp
tuirea de crime, fiind condamnat la 
închisoare pe viață, a cerut revizui
rea procesului. „Protejat de înalte 
personalități, conclude reporterul, el 
speră să scape. De ce nu ? — afîta 
vreme cît un gangster ca Liggio este 
liber și răsplătit pentru serviciile a- 
duse și se află sub protecția unor 
personalități, atîta vreme cît alți ma- 
fioți au devenit capi electori ai unor 
parlamentari I".

Este adevărat, în ultimii ani statul 
a luat măsuri pentru a pune capăt ac
țiunilor nefaste ale Mafiei. A luat fi
ință o comisie parlamentară anfi-Ma- 
fia, au fost arestați și condamnați ne- 
numărați delincvenți, mulți cu legături 
în Statele Unite. Paralel, însă, orga
nizația își lărgește mereu sfera de 
activitate.

Unul dintre foștii magistrați sicilieni, 
Giuseppe Guido Loschiavo, a publi
cat în editura Vito Bianco din Roma, 
un studiu intitulat „100 anni di Ma
fia". Pornind de la însăși etimologia 
definiției, care, în urmă cu un secol 
însemna cercul oamenilor de onoare, 
el scrie că „activitatea tenebroasă a 
organizației a putut înflori pe pămîn- 
furile siciliene bînfuife de obscuran
tism și incultură, de înapoiere econo
mică, de raporturile nejusfe existente 
pe tărîm social și politic".

Pe parcursul celor 450 de pagini, 
Loschiavo prezintă nenumărate docu
mente, fragmente de interogatorii, 
din care se desprinde atotputernicia 
Mafiei, legăturile sale cu înalte 
cercuri bisericești, politice și econo
mice.

La mijlocul lunii ianuarie, cunoscu
tul scriitor și publicist progresist sici
lian Danilo Doici a declarat o grevă 
a foamei de o săptămînă pentru a 
protesta împotriva legăturilor dintre 
Mafia și unele cercuri politice. La 
Castellamare del Golfo, o așezare de 
lîngă Trapani, s-au perindat în a- 
cele zile mii de muncitori și acti
viști sindicali, reprezentanți ai parti
delor de stînga pentru a-și exprima 
solidaritatea cu Doici : „Am recurs 
la greva foamei pentru a atrage a- 
tenția opiniei publice asupra legă
turilor scandaloase dintre Mafie și 
politică, împotriva faptului că oa
meni care au tost în mod deschis a- 
cuzați de complicitate cu mafioții și 
care se află sub ancheta comisiei 
anti-Mafia, continuă să ocupe diferite 
funcții. Am continuat și voi continua 
să lupt pentru a spune adevărul și 
a apăra interesele oamenilor simpli”.

zona 
lato, 
iriga 
și a
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