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Magistrale ale luminii

pentru cămara !
gospodinelor

poate fi decît 
o 

Dacă în ulfi-

de-a lungul 
lor și erori, 
de clarviziu- 
greșelile lor

disciplinei proprietatea socialistă și să întărească simțul de

denumit 
că este 

stat (ce 
sfaturile

de Radu BELIGAN 
artist al poporului

se leagă destine de ar
tiști, capitole întregi de 
creație. Și dacă s-au 
deosebit unul de celă
lalt, ca orientare ori 
înzestrare artistică, a- 
ceeași le-a fost pasiu
nea pentru cultura țării 
și devoțiunea pentru 
tinerețe. Ei înșiși mereu 
tineri, fără prejudecăți 
paralizante, fără into
leranțe s-au străduit să 
înțeleagă vocațiile în 
ceea ce ele au original,

OPINII

Pentru ca vastul angrenaj al 
economiei naționale să funcționeze 
cu „exactitate de ceasornic", în 
ceea ce privește relațiile dintre 
întreprinderi concretizate prin 
contracte, un rol de seamă revine, 
între altele, organelor de arbitraj. „Arbitrajul", cum este 
în vorbirea curentă, fie 
vorba de arbitrajul de 
funcționează pe lingă 
populare regionale), fie de arbi
trajul departamental (din ministe
re) are, potrivit legii, menirea ca prin rezolvarea grabnică a litigiilor patrimoniale dintre unitățile economice, prin lupta activă împotriva deficientelor constatate cu prilejul cercetării acestor litigii, să la consolidarea legalității socialiste, a disciplinei de plan, a contractuale, să apere

Anticipări
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Termeni care nu se exclud

MATURITATEA
I

Care sînt preocupările
actuale ale cercetătorilor
fa domeniul energeticii?

(pag. a II-a)
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Nu de puține ori, datorită 
prospețimii și vitalității ei, tinere
țea întrunită la Congresul recent 
al U.T.C. a fost comparată cu pri
măvara. Imaginea se cere însă 
împlinită, văzută caleidoscopic... 
Mi-o sugerează însemnările pe 
care le răsfoiesc, făcute pe viu în 
marea sală — recipient de fapte 
și idei.

De la aceeași tribună au vor
bit elevul Ivan Augustin, despre 
năzuințele celor care abia răs
foiesc abecedarul științelor, și doctorul în științe Marius Guran, 
despre perspectivele viitorilor 
cercetători. După cum, unele sînt 
problemele tinerilor constructori 
de vagoane din Arad, înfățișate 
de Francisc Gobi, și altele ale 
celor care string pîinea Bărăga
nului, înmănuncheate în cuvîn- 
tul lui Ilie Lepădat. Dar tocmai 
această varietate de experiențe, 
domenii, preocupări, și mai ales 
confruntarea lor, au dat adîncime 
vastului colocviu al vîrstei tinere.

Nu e vorba numai de varie
tate... Dincolo de o fațetă sau alta, 
impresionant este însuși nobilul 
cristal luminat de Congres ; maturitatea tinereții. Ea corectează, 
împlinește imaginea cam unila-

terală, romantică, a „primăverii". 
Chipul tînărului de astăzi, a că
rui vîrsta se confundă cu anii de 
nouă tinerețe ai țării, nu poate 
fi înțeles în afara fericitei osmo
ze dintre darurile proprii vîrstei
— elan, voioșie, ardere — și ma
turitatea de acțiune și gîndire 
valorificată în cuprinsul vastei e- 
dificări socialiste. Maturitatea a- 
cestei generații, care și-a lăsat 
amprenta pe tot ceea ce s-a con
struit în anii din urmă, este re
flexul firesc al conștiinței mari
lor răspunderi sociale cu care a 
fost învestită de partid vîrsta tî- 
nără.

Am fost martor al bucuriei și 
recunoștinței prilejuite în foru
mul suprem al tinerilor comu
niști de aprecierile înalte cuprin
se în Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
„în uriașa operă de transformare 
revoluționară a societății — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu
— a crescut un tineret viguros, 
harnic și talentat, devotat patriei, 
poporului și partidului, cu o con
cepție înaintată despre lume și 
viață, hotărît să-și consacre în
treaga putere de muncă progre
sului țării, viitorului el luminos".

Sînt trăsăturile fidele ale unei 
maturități pe care tînăra gene
rație și le relevă în toate for
mele sale de manifestare. In pri
mul rină, în participarea entu
ziastă și responsabilă la întrea
ga creație materială și spirituală 
a țării. Dintre nenumăratele fap
te aduse la Congres (fiecare de
legat purta cu el o zestre boga
tă), unul îndeosebi dă măsura de
plină a acestei participări: a- proape 40 la sută din numărul 
celor declarați fruntași în între
cerea socialistă pe anul 1065 sînt 
tineri1 Există însă procente ca
pabile să redea pasiunea pentru 
învățătură, interesul febril pen
tru dezvoltarea armonioasă, mul
tilaterală a personalității, pentru 
cultivarea însușirilor etice proprii 
omului colectivității socialiste ?

Semn de maturitate a fost și 
spiritul de lucru al dezbaterilor, 
activ, deschis, care i-a animat pe 
cei 2 000 de delegați. Semnifica
tive, în acest sens, cuvintele Ele
nei Cristescu de la Filatura

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. a III-a)

Se poate pregăti in 10—15 
minute o supă, un borș sau un 
sos pentru friptură ? Specialiștii 
sectorului de conserve din Mi
nisterul Industriei Alimentare 
dau un răspuns afirmativ. Indus
tria noastră de conserve reali
zează preparate concentrate hi- 
drolizate (supe naturale din carne 
de vită, supe tip creme de le
gume, borșuri cu legume dife
rite, sosuri pentru friptură etc.). 
Ceea ce caracterizează noile pro
duse, a căror fabricație se pre
gătește in prezent la întreprin
derea „Valea Roșie', este calita
tea lor superioară — gust și va
loare nutritivă. Ele vor apărea 
in magazine sub formă de praf 
ambalat in plicuri metalizate a 
cîte 72 de grame, in 12 sorti
mente.

Tot in anul acesta se vor in
troduce în fabricație, ca sorti
mente noi, compotul de piersici 
Întregi și compotul extra, tot din 
piersici, dar de mărimi intre 200 
șl 300 grame. Legumele vor fi 
conservate și ele 
sporite.

In prezent se 
de construcție o 
că de conserve 
Aici se vor produce anual — 
începind din semestrul I al anu
lui viitor — cite 20 000 de tone 
de conserve sterilizate de legu
me și fructe, din care 14 000 de 
tone legume, 5 000 tone paste to
mate și 1 000 tone fructe.

Paralel cu lucrările in vederea 
creșterii producției de conserve 
se iau încă de pe acum o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
calității produselor. Se va inten
sifica controlul pe faze de fa
bricație, începind de la sortarea 
materiei prime pină la depozita
rea produsului finit, tn acest 
scop, laboratoarele întreprinderi
lor au fost înzestrate cu apa
rate noi moderne. Specialiști 
din Ministerul Industriei Ali
mentare urmăresc asigurarea ca
lității materiei prime.

Aureliu IONESCU

răspundere al cadrelor din economie.— Organele da arbitraj apără Interesele generale ale economiei naționale, ne informează tov. CONSTANTIN CĂTUȚ, prim-consilier 
la Arbitrajul de stat. în cadrul relațiilor dintre întreprinderi, ele au în vedere posibilitățile maxime ale furnizorului și necesită{iie beneficiarului. Se poate constata, pe baza evidentelor statistice, că numărul litigiilor scade, deși economia națională, ca volum și complexitate, se află în continuă dezvoltare. Această constatare dovedește aiît maturizarea cadrelor de conducere din economie, sub raportul compefenjei, al priceperii de a organiza în mod științific producția, cît și o activitate pozitivă a organelor de arbitraj.

Desigur că aceste aprecieri sînt 
judicioase. Unele sesizări primite 
la redacție semnalează însă că în 
activitatea practică a organelor de 
arbitraj se manifestă unele defi
ciențe privind operativitatea și 
analiza temeinică a faptelor.

Nu întotdeauna e respectată 
cu strictețe cerința preconizată 
de lege ca deciziile să fie date 
cu operativitate maximă, pentru 
ca organele de arbitraj să inter
vină prompt și activ în procesul 
de realizare a planului în unită
țile ce se află în divergență sau 
litigiu.— Uneori se fixează termene de arbitraj care depășesc limitele de timp utile pentru realizarea planului, ne relatează tov. VIRGIL MARIN, director adjunct al uzi
nei „Semănătoarea". Iată un caz recent: Uzina metalurgică din Iași trebuia să ne livreze la 15 februarie o cantitate de țevi. în loc să se pronunțe cu cea mai mare operativitate la divergența ridicată de noi, privind depășirea toleranțelor, organul de arbitraj din regiunea Iași a tărăgănat darea deciziei, prin amînarea termenelor, timp de o lună de zile. Decizia s-a pronunțat la 15 martie, după ce am trimis acolo pe unul din jurisconsulții noștri. Deși am obținut cîștig de cauză, practic am fost dezavantajați, deoarece uzina furnizoare n-a făcut nici o livrare în acest timp.— Sînt și cazuri în care deciziile date de organele de arbitraj

Vasile NICOROV1CI

Foto : Gh. Vințllă

Există în viața artisti
că o funcție care cere 
nu numai talent și inte
ligență, ci o însușire 
încă și mai rară : pu
tere de dăruire. Anu
mite personalități, re- 
prezentînd cimentul u- 
nei culturi, au forța 
neobișnuită de a grupa 
în jurul lor vocațiile, de 
a le înțelege și de a le 
asigura afirmarea. Le 
dăm numele de anima
tori și orice constelație 
artistică a avut-în cen
trul ei un astfel de 
punct de foc, o aseme
nea sursă de lumină și 
generozitate. Eugen Lo- 
vinescu reprezintă în 
cultura română un ani
mator exemplar. Geor
ge Călinescu altul. în 
teatrul nostru, Matei 
Millo — Ia timpul său, 
și Victor Ion Popa au 
jucat același rol. Fie
care din ei, într-un cerc 
descris de autoritatea 
valorii sale, a însuflețit 
o familie de spirite, a 
clarificat drumurile ei 
și i-a înlesnit maturi
zarea. De numele lor

ln cantități

ailă tn fază 
nouă iabri- 
la Caracal.

Uite-o nu e I Gînd s-a produs substituirea ? A venit dimineața gospodina cu plasa, intră în prăvălie și-și zice că ar fi trebuit să vină cu damigeana. Băcănia s-a metamorfozat peste noapte în cramă.Fenomenul acesta ciudat nedumirește și supără. Am încercat de cîteva ori să-1 di- băcesc clenciul. N-am izbutit. Am stat abia deunăzi, curat ca vițelul la poarta nouă, înaintea ușii încuiate a alimentarei „Miorița" din Piața Kogăl- niceanu, pe fereastra căreia, unsă cu zeamă de cretă ca să nu se vadă înăuntru, apăruse netam-nesam un afiș cu clasica inscripție „închis pentru renovare". (Amintesc că afișul nu era nou, deoarece mai

F. BRUNEA-FOX

(Continuare în pag. a II-a)

::
I

Semănatul sfeclei de zahăr la cooperativa agricolă din Sînpaul, raio
nul Luduș

servise pentru același scop în două rînduri, a cîte patru săptămîni fiecare, anul trecut).Se oprește gospodina cu plasa și zice i „Poftim I Iar renovare I S-a renovat astă vară și nu s-a împlinit nici anul de cînd s-a deschis I".Locuind în cartier, cunosc bine avatarurile magazinului în chestiune. La început, adică în urmă cu patru ani, i s-a rezervat în blocul pe atuncea ridicat o mîndrețe de spațiu larg, cu vederea la două străzi trei vitrine imense, firmă luminoasă, dichisuri arhitectonice în interior, tejghele de marmoră, galantare arătoase, un pupitru ca de strană pentru faimoasa condică legată în piele și, de-a lungul pereților lăptoși, o frumusețe de frescă închinată vacilor și altor produse lactate. Pictura adecvată localului „profilat" (mor după cuvîntul ăsta) pentru articole alimentare. Populația cartierului s-a arătat încîntată. Eu însumi n-am pregetat să-i dedic un reportaj mirific, și am fost printre primii care, la inaugurare, am scris în condică t „Nec plus ultra I Ii viață lungă bună, după de azi".Cînd cel bunul mers deri nu se treze radioactivitatea urărilor, emise cu toată cordialitatea de publicul consumator, acestea își pierd vigoarea, se șterg ca cerneala cu care au fost scrise în condica legată în piele. Ce s-a întîmplat ? Pentru consumatori n-a fost de bun augur faptul că peste un an, impecabilul „profil" a suferit o neașteptată alterare. S-a secționat conferind o jumătate din dimensiunea iul inițială

dorescși brînză mereu modelul acesteiarăspunzători de al unei întreprin- străduiesc să păs-

produselor de măcelărie, ganelor", cum sînt poreclite în limbajul anatomic al distribuitorilor. Deși cam hibridă, inovația n-a surprins neplăcut clientela. Din contră. „Unde merge untul, brînza și laptele, merge și restul vacii" — au consimțit cu satisfacție consumatorii. Profilurile nu sînt eterne. Se modifică cu vîrsta, cu timpul, cu accidentele... Unii din el, mai entuziaști, s-au repezit să-l aprobe pe gestionar, să-și exprime mulțumirea, negru pe alb, în condică.Ce mai încolo-încoace, n-au
(Continuare 
în pag. a III-a)

distinct și ireductibil. 
Au fost oameni pentru 
care opera de artă a 
însemnai un produs al 
personalității oe se îm
plinește și se recunoaș
te în ea. Nimeni nu e 
infailibil și, bineînțeles, 
au cumulat 
activități 
Dar dincolo 
nile ori de 
s-a aflat întotdeauna un 
om căruia creafia celor
lalți nu i-a fost indife
rentă și care a vibrat 
alături de orice artist 
autentic.

Dacă evoc cu emofie 
figura animatorului în
arfă este pentru că
socot că nimic nu poa
te suplini flacăra pe
care el o radiază și că 
și de prezenta unor ast
fel de individualități se 
leagă înflorirea culturii.

Mi se pare că este o 
trăsătură a epocii noas
tre socialiste aparifia 
unui număr sporit de 
animatori. Căci ce este 
astăzi, la drept vor
bind, directorul unei 
case de cultură, redac
torul de editură, con
ducătorul unui cenaclu, 
ori directorul unui tea
tru decît o individuali
tate căreia i s-a încre
dințat 
favoriza 
volfarea 
lată de 
nu avem 
privim cu 
cei chemafi să dețină 
aceste funcții.

misiunea de a 
aparifia și dez- 

falenfelor ? 
consider că 
dreptul să 
ușurinfă pe

ce

Un adevărat anima
tor nu 
un creator autentic, 
valoare.
mii ani teatrele Lucia 
Sturdza Bulandra, C. I. 
Notfara, Mic,' de pildă, 
au izbutit să se distin
gă este fiindcă în frun
tea lor se află persona
lități artistice pe care nu 
ie îngrijorează ascen
siunea altora și care se 
simt în largul lor nu
mai în tovărășia talen
telor reale. EL cei din
ții au nevoie, pentru a 
se manifesta, de un 
dialog cu celelalte 
competenfe și de aceea 
le airag și le susțin. Nu 
se tem de emulație și 
o provoacă. Un 
vărat animator 
poafe fi decît o 
sonalifate demnă 
stimă, a cărei formafie 
s-a desăvîrșit nu din im
presiile culese de ici 
de colo, ci în mod or
ganic. Pentru el 
ceea ce privește cultu
ra e un lucru grav, an- 
gajanf și responsabil, 
un domeniu în care, ca 
și în viafă, tranzacțiile 
sînt pedepsite și nimic 
nu poafe răscumpăra 
compromisurile cu pro
pria conșfiinfă. Căci în 
artă ca și în viată ideile 
obligă și operele 
consecinfe.

Animatorul nu 
cearcă să-și impună 
punctul de vedere ridi- 
cînd vocea, devenind 
insolent și agresiv cu 
cei care nu-i împărtă
șesc opiniile. El are 
voluptatea dezbaterilor 
intelectuale, a con
fruntărilor deschise, iu
bește exercițiul criticii 
și-i respectă 
cercefînd cu 
rerile altora, 
rat animator 
fi decît un 
interesele culturii na
ționale îi sînt mai pre
sus de interesele lui și 
care își utilizează auto
ritatea pentru a-și ex
prima consecvent o li-

drepturile, 
interes pă- 
Un adevă- 

nu poate 
om căruia 

culturii

(Continuare 
în pag. a III-a)

ade-

din Rio de Janeiro

Corespondența

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANIEja O veste îmbucurătoare pentru ““ amatorii de atletism din țara noastră i la prima ediție a Criteriului european de atletism pe teren acoperit, desfășurat la Dortmund, concurentul român Șerban Ciochină s-a clasat pe primul loo în proba de triplu
830 Conflrmînd frumoasele succese ““ din ultima vreme, campionul țării noastre la tenis de cîmp, Ion Tiriac, a cîștigat turneul internațional de la Bruxelles. în finala competiției el l-a întrecut pe redutabilul sportiv australian, Garmichael.

Emisari din S.U.A. își înmulțesc 
vizitele în cele mai diverse col
țuri ale Americii neanglo-saxone. 
Presa de pe continent înștiin
țează aproape zilnic despre 
existența a numeroase planuri 
de expansiune a diverselor fir
me nord-americane care ope
rează la sud de Rio Grande. 
Alături de S.U.A., care continuă 
să rămînă aici pe primul loc în 
privința investițiilor, un interes 
sporit îl manifestă țările Euro
pei occidentale și Japonia. In 
ultimii doi ani, importante per
sonalități politice din R.F.G., 
Franța și Italia au făcut vizite în 
țările acestei regiuni, cu care 
prilej aspectele colaborării eco- 
nomico-financiare s-au situat la 
loc de frunte pe agenda con
vorbirilor purtate. Cu puțin timp 
în urmă, ministrul de externe 
britanic, Michael Stewart, a vi
zitat Peru, Chile și Argentina. 
Peruvienilor li s-a oferit un pro
iect hidroelectric anglo—vesf- 
german, destinat regiunii mijlo
cii a Anzilor. Chilienilor li s-a 
acordat un împrumut de 750 000 
de lire sterline pentru a achi
ziționa echipament industrial 
din Anglia. Aproape concomi
tent, firma engleză „Europe Fi
nance Trust Company” a oferit 
un împrumut în valoare de 50 
milioane de dolari pentru dez
voltarea părții amazonice a sta
tului brazilian Goias. In legătură 
cu toate acestea, presa sublinia 
„atracția magnetică pe care o 
exercită imensele posibilități ale 
regiunii". Capitalul vest-german și 
cel japonez, mai zgîrcite la partea 
publicitară, realizează și ele, pe 
făcute, înțelegeri privind am
plasarea de mijloace financiare. 
Chiar și Spania, care, sub rapor
tul resurselor disponibile, nu se 
poafe nici pe departe măsura cu 
celelalte țări occidentale, anga
jate în competiția pentru influ
ență, și-a anunțat intenția de a 
„finanța" America Latină. In fe
lul acesta se accentuează cursa 
pentru influență și implicit con
tradicțiile intermonopolisfe în 
această regiune care, odinioară, 
era socotită „curtea din dos” a 
S.U.A.în cartea sa «Los Movincien- 
tos Internationales de capital 
en Hispano-amârico* econo-

Vasile OROS

(Continuare în pag. a IV-a)

Ecuador N. A. T. O VIETNAMUL DE SUD
In localitatea Guaya
quil au avut loc ma
nifestații împotriva 
guvernului format din 
militari

La Wiesbaden (R.F.G.) 
are loc o întrunire 
neoficială care, po
trivit presei vest- 
germane, dezbate 
probleme ale alianței 
atlantice

Zeci de mii de oa
meni au inundat strâ 
zile orașului Hue ce 
rînd demisia cabine
tului Ky
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CARE SlNT PR «IEDIN DOME
Răspunde acad. Remus RADULEȚ, directorul Institutului 
de energetică al Academiei Republicii Socialiste România

Problemele de cercetare în domeniul energeticii, ridicate de construcția socialismului, capătă, în zilele noastre, o pondere tot mai importantă în ansamblul sarcinilor ce decurg din planul cincinal, In extinderea utilizării și valorificării în diverse forme a resurselor de cărbuni, petrol, gaze naturale, energie-hidro etc.Pentru a cunoaște modul cum 
se finalizează practic investigațiile energeticlenilor noștri privind procesele de producere, transport, transformare și folosire a energiei, am adresat acad. Re
mus RADULEȚ, directorul Institutului de energetică al Academiei, cîteva întrebări :

— Cum își orientează energe- 
ticienii cercetările în direcția 
satisfacerii nevoilor produc
ției ?— Asigurarea unor cantități tot 

mai mari de energie electrică și termică în vederea acoperirii consumurilor solicitate de dezvoltarea impetuoasă a întregii noastre economii și de creșterea nivelului de trai al populației constituie o preocupare majoră a institutului. O serie de cercetări, încheiate cu rezultate pozitive, pe parcursul decenalului de electrificare și șese- nalului recent încheiat, (metoda de prognoză a necesarului de energie, armonizarea bilanțului energetic, general, a structurii sistemelor electroenergetice etc.l, s-au dovedit extrem de utile în anumite lucrări de planificare și proiectare industrială.Anumite cercetări cu privire la gospodărirea rațională a energiei au urmărit și continuă să urmărească reducerea consumului specific de energie în industrie. De exemplu, studiile legate de reducerea consumului de combustibil în motoarele cu ardere internă au dus la îmbunătățirea constructivă a motorului S.R. 101 și a carburatorului V.T. 502 și, în general, la ameliorarea construcției motoarelor fabricate în țară.în domeniul termoenergeticii s-au efectuat o serie de cercetări privind valorificarea resurselor proprii de combustibili, stabilirea proprietăților fizico-chimice și clasificarea acestora. De asemenea, cercetările asupra cazanului Vuia, efectuate în cadrul institutului, s-au concretizat în proiectarea unor tipuri noi de cazane Vuia, de o tonă și de cinci tone, mai ieftine decît cele clasice, care se fabrică astăzi în serie.în sectorul electroenergeticii, Investigațiile cercetătorilor institutului cu privire la rețelele de înaltă tensiune și la transformatoarele de mare putere au găsit largi utilizări în industria electrotehnică. De asemenea, calculatorul analogic, conceput și construit de un colectiv de specialiști din institut, poate fi folosit astăzi nu numai pentru rezolvarea anumitor sarcini proprii de cercetare, ci și în proiectarea și construcția de centraleSe poate orientare a majore ale s-a reflectat într-un număr cres- cînd de teme de cercetare rezol-
hidroelectrice.spune că efortul de activității spre nevoile economiei naționale

vate — aplicabile sau aplicate în producție. Cu toate acestea, cercetările noastre în anumite sectoare, de exemplu în hidroenergetică, acoperă nevoile acestor credem, reprofilare internă a institutului.
— Ce studii efectuează cerce

tătorii institutului în sectorul 
economiei energetice ?— Specialiștii noștri de economie energetică întreprind, în momentul de față, cercetări asupra elementelor de care depinde structura balanței energetice a țării. Acestea se referă, îndeosebi, la resursele de cărbuni fosili, petrol etc., mai precis la ponderea acestor diverși purtători de energie, la rezervele existente, în raport cu cerințele economiei. După cum se știe, creșterea ponderii ligniților și a surselor hidroenergetice, ca și intervenția surselor nucleare în acoperirea nevoilor de energie vor avea ca efect o schimbare substanțială a structurii balanței energetice.Conform Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., cu priviră la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975, consumul total, anual, de energie va crește pînă în anul 1975 la 70—75 milioane tone combustibil convențional, producția de energie electrică la 55—60 de miliarde kWh, iar distribuția de căldură prin termoficare la 40—45 milioane de Gigacalorii. Realizarea a- cestui spor însemnat de energie în următorii zece ani, îmbinată cu sarcina unor importante schimbări în ponderea diferiților combustibili, fac necesară rezolvarea unor probleme complexe de economie energetică, ceea ce ne impune lărgirea acestui sector. Studiul economiei energetice permite și o sporire a cercetării în domeniile hidroenergeticii și energeticii nucleare, ramuri cărora nu li s-a a- cordat, o perioadă de timp, atenția cuvenită pe măsura cerințelor viitorului. Termoenergeticienii noștri vor trebui, la rîndul lor, să-și orienteze eforturile spre cercetări în domeniul proceselor termice, proprii centralelor electronucleare, concomitent cu preocupările în domeniul combustibililor. De asemenea, sporirea continuă a ponderii energiei electrice în economie impune dezvoltarea cercetării în domeniul electrotehnologiei.
— Cum se desfășoară în ca

drul Institutului de energetică 
procesul formării, specializării și perfecționării cadrelor de 
cercetare ?— Cadrele tinere care vin în institut sînt orientate îndeosebi spre cercetări fundamentale cu perspectiva aplicării în producție. Antrenați în colective cu experiență în munca de cercetare,' s-au afirmat mulți tineri pasionați. Sînt convins că numai printr-o muncă susținută și o permanentă informare științifică se poate ridica nivelul profesional al tinerilor cercetători. Unul din mijloacele eficiente de specializare în cercetare îl constituie elaborarea și susținerea lu-

numai într-o mică măsură prezente. La satisfacerea necesități va contribui, o mai bună organizare și

erăril de doctorat ț de aceea, munca pentru o asemenea lucrare ar fi bine să înceapă cît mai repede după absolvirea facultății. Există alte diferite căi pentru perfecționarea cadrelor, care, folosite sistematic, pot da roade bune.Perspectivele care se deschid în fața cercetării din domeniul energetic presupun o colaborare tot mai strînsă între cadrele de ener- geticieni și producție. De cunoașterea tot mai aprofundată a cerințelor economiei naționale, de modul în care ele se reflectă în activitatea noastră cotidiană, depinde succesul realizărilor viitoare.
Convorbire realizată de 
Emil MUNȚIAN

u lojii avem re-
zerve, dacă nu
chiar oroare,
fafă de cei
care nu știu

să rîdă. Opacitatea la 
umor acuză, în ultimă 
instanfă, un indiferentism 
uman, expresie a neso- 
ciabilităjii, a egoismu
lui. Dispoziția optimistă, 
veselia, seninătatea lă
untrică, structura sufle
tească luminoasă fac 
parte organic din fizio
nomia spirituală a po
porului român, acest 
„admirabil popor meri
dional, vesel, glumeț 
permanent", cum îl ca
racteriza M. Ralea în
tr-un articol dedicat lui 
Caragiale.

Unul din modurile 
luptei împotriva ne
dreptății a fost verva 
satirică a poporului 
nostru, remarcabil ilus
trată de creajia unei im
presionante suite de 
scriitori, de la Costache 
Negruzzi la Alecsandri, 
de la Caragiale la Ar- 
ghezi, pentru a numi 
doar cîteva piscuri ale 
istoriei noastre literare. 
Puternica tradijie a lite
raturii umoristice din 
tara noastră s-a clădit, 
în bună măsură, și da
torită publicațiilor cu 
caracter satiric — unde 
au colaborat scriitori de 
valoare — în coloanele 
cărora au apărut scrieri 
devenite apoi antolo
gice. Pe la mijlocul se
colului trecut, C. A. Ro- 
selti conducea revista 
„Țînjarul*, iar Pantazi 
Ghica — revista „Pă
cală*. La „Ghimpele* 
lui N. T. Orășanu a de
butat Caragiale care, 
mai tîrziu, va fi direc
torul „Moftului român”. 
B. P. Hasdeu a înfiin
țat și a condus revis
tele „Aghiufă* și „Sa- 
fyrul", losif Vulcan — 
revistele „Umoristul*, 
„Gura satului* și altele. 
Ar fi de înșirat multe 
titluri (între care și 
„Moș Teacă” al lui A. 
Bacalbașa sau „Furnica" 
lui G. Ranetfi), pentru a 
nu mai aminti de înflo
rirea pamfletului social- 
politic în majoritatea 
publicațiilor literare.

locuințe în cartierul Carpațl din Tg.Noi blocuri de Mureș
Foto : Gh. Vlnțilă

O Teatrul de Operă și Balet : OEDIP — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" i AU FOST ODATĂ... DOUĂ OR
FELINE — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale") : BIETUL MEU MARAT — 19,30.
© Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR - 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : EU ȘI MA
TERIA MOARTA — 20,30, (sala din str. Academiei) : NĂZBI- 
TIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZĂ — 20.

Demn de subliniat, re- 
ferindu-ne la tradițiile 
presei și literaturii umo
ristice, este (aptul că a 
existat, în cele mai 
multe cazuri, un fericit 
contact al scriitorilor cu 
principalele reviste sa
tirice, s-a făcut sensibilă 
fendinja de a asigura 
umorului o finută lite
rară. Conștiinfa estetică 
era dublată de conști
ința civică, multe re
viste refuzînd de la în
ceput divertismentul 
gratuit, anecdota . mă-

activitate în care lite
ratura satirică, revista 
„Urzica”, paginile de 
satiră și umor din dife
rite publicații, emisiu
nile corespunzătoare de 
la radio și televiziune, 
teatrele de estradă, ci
nematografia, au meni
rea să dea o mînă de 
ajutor, cum se spune. 
Mai mult ca oriunde, 
însă, aici, pe teritoriul 
creației satirice, plati
tudinea, didacticismul, 
cenușiul, lipsa de ins
pirație și mai ales lipsa

rerea femeii, fiindcă a- 
cesfeia îi trebuia un 
„animal* răbdător, ca
pabil să „suporte orice", 

revistă I 
de 
din 
sau 

Bucu-

O pagină de 
O pagină, alături 
nenumărate altele 
aceeași publicație 
din „Informafia 
reștiului*, în care teme
rarul umorist contempo
ran se războiește cu fe
meile, în general, cu 
nevasta în particular, sub 
privirile plictisite ale ci
titorului. în alt loc, ci
neva ne comunică, în

i

runtă, absența unei di
recții etice.

Comandamentele e- 
fice și estetice ale epo
cii noastre impun crife-■ 
riul calității în toate do
meniile creației mate
riale sau spirituale. Sîn- 
tem în luptă cu menta
litățile și deprinderile 
anacronice, cu practi
cile antisociale, crește 
nemăsurat rolul opiniei 
publice în izolarea și 
dezavuarea abaterilor 
de la normele convie
țuirii socialiste, presa 
noastră publică aproape 
zilnic articole, anchete 
și foiletoane în care sînt 
dezbătute cazurile — 
din ce în ce mai rare, 
dar tocmai de aceea 
flagrante, izbitoare 
de indisciplină sau 
diferență față de 
lectivifafe, față de 
forturile constructive 
milioanelor de 
ai muncii. O
fînără, sănătoasă, în 
plin progres, e firesc să 
fie preocupată îndea
proape de puritatea ei 
morală, de îndepărta
rea sau corectarea ve
chilor atitudini, lată, a- 
șadar, un domeniu de

in-
co- 
e- 

ale
oameni 

societate

de umor sînt mai lesne 
de sesizat, „sar în ochi”, 
capătă proporjii neaș
teptate.

Nu se poate spune 
că nu avem o literatură 
satirică actuală, situată 
cu demnitate în prelun
girea liniei tradijionala 
— dar, cu unele fericite 
excepjii, această litera
tură se mișcă în afara 
publicațiilor și paginilor 
umoristice de largă cir
culație. Acestea sînt, în 
schimb, deschise multor 
producfii îndoielnice, 
mediocre, lipsite de re
lief și de sare, legate 
de cele mai nesemnifi
cative mărunțișuri ale 
viefii șl uneori certate 
aprig cu logica, grama
tica și arfa.

In „Urzica*, de pil
dă, apar, alături de cî- 
feva lucrări inspirate, 
tăioase, spirituale, des
tule compoziții chi
nuite, plate, fără dinfi 
și de multe ori fără 
sens, luptîndu-se inge
nuu cu morile de vînt. 
Cifim, bunăoară, un 
„poem* de o sută de 
versuri, a cărui idee este 
că, mă rog, dumnezeu 
a creat bărbatul la ce-

Iambi cam șovăielnici, 
că, după ce s-a lăsat de 
fumat, a trebuit să se 
lase și de cafea, și de 
„pocheraș”, și de „pia
tră", și de meciuri, ser- 
vindu-ne, în cele din 
urmă, această tulbură
toare concluzie : „Și 
dacă totuși încă vreau 
să m-afum puțin, / în
locuiesc „Carpafii" și- 
„Aromele" cu... vin". O 
autoare se prezintă cu 
o jalbă la Moș Gerilă : 
„Fă-mă membră în U- 
niune (e vorba de Uniu
nea Scriitorilor, aflăm 
dinfr-o notă explicativă). 
Fiindcă tot nu am... 
umor". Un umorist cu
noscut, altminteri nu 
lipsit de talent, se arată 
profund îngrijorat, pe 
fot parcursul unei schițe 
mărișoare, de amuletele 
atîrnate la geamul au
tomobilelor. Și exem
plele de acest fel se 
pot înmulți, puse la dis
poziție cu generozitate 
de paginile publicații
lor amintite.

Prea des ne
antrenați în critica apa
rențelor, frecînd cu u- 
șurință pe lîngă esența 
fenomenelor. Departe

lăsăm

de noi prefenfia ca fie
care epigramă sau a- 
necdotă să fie neapărat 
un proiectil de mare ca
libru trimis cu precizie 
în obiectivul cel mai în
depărtat și cel mai pe
riculos. Dar nici să ne 
mulfumim cu „înțepătu
rile* mici și inofensive, 
pe care le-au risipit 
cu larghețe afofprimi- 
foarele reviste, să ne 
extaziem în fața lor, să 
le repetăm de cîfe ori 
avem prilejul și în toate 
formele prozodice posi
bile. Nu întotdeauna un 
calambur e literatură. 
După cum nu întotdea
una e umor. Toate mo
dalitățile comicului își 
au dreptul la existență, 
cu condiția să-și justi
fice prezența prin ine
ditul substanței și prin 
calitatea expresiei, să 
convingă și să placă, să 
amuze și să dea de gîn- 
dit. In acest sens tre
buie intensificată stră
dania de a se crea, în 
literatura satirică a pu
blicațiilor cu preocupări 
de „gen”, un front te
matic mai cuprinzător, 
tipologii satirice noi, o- 
riginale și nu împrumu
tate din vechi și prăfuite 
magazine, apelîndu-se 
mai insistent la contri
buția scriitorilor (chiar 
dacă sînt membri ai 
Uniunii), pentru a se ri
dica și nivelul calitativ 
al creației umoristice. 
Poate că n-ar fi rău ca 
și critica literară, care a 
ocolit de obicei această 
zonă, să-și exercite in
strumentele de analiză 
și asupra producției sa
tirice difuzate în presă.

Satira, acest admira
bil mod de a afirma ne- 
gînd, acest nedespărțit 
tovarăș al progresului 
uman, cînfar necruțător 
al valorilor morale, me
rită mai multă atenție și 
mai multe eforturi din 
partea revistelor și a 
scriitorilor, pentru a 
răspunde mai angajat 
și mai demn sarcinilor 
constructiva ce-i 
în 
a

revin 
procesul de edificare 
conșfiinfei socialisfe.Dumitru SOLOMON
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Sub aceste titluri în numerele 6 807 și 6 855, ziarul nostru a publicat două articole în care s-a ocupat de o problemă de larg interes cetățenesc : cum se asigură întreținerea blocurilor de locuințe de către administrațiile acestora și cum se execută micile reparații care provoacă atîtea neplăceri locatarilor. La ambele articole ne-a răspuns conducerea Secțiunii gospodăriei de locuințe și localuri din Sfatul popular al orașului București. De la început se recunoaște că, deși s-au luat măsuri în vederea unei cît mai bune funcționări a celor 62 de administrații și 22 de sectoare ale administrației de clădiri organizate în Capitală, activitatea lor din primele luni de la înființare nu s-a situat la un nivel care să satisfacă întrutotul așteptările. Că se recunosc slăbiciunile e bine. Locatarii așteaptă însă măsuri, măsuri eficiente, care să ducă la înlăturarea frecventelor neajunsuri de care se lovesc.Una dintre problemele principale care se ridică este aceea a calculării cotelor de contribuție la plata cheltuielilor comune. După cum se

știe, ele nu pot fi însă identice pentru toate clădirile din oraș, ci variază de la clădire la clădire. în acest scop au fost elaborate și difuzate instrucțiuni amănunțite. Socotim nimerit să insistăm asupra necesității de a se exercita o îndrumare și un control mai susținute și mai calificate asupra administrațiilor de clădiri, în așa fel încît interesele locatarilor să nu mai fie lezate.Din scrisoarea SPC aflăm că pe lîngă fiecare administrație sau sector au fost angajați muncitori de diverse specialități, s-a asigurat aprovizionarea cu materiale de strictă necesitate, au fost procurate scule și utilaje, au fost elaborate tarifele privind plata reparațiilor și a întreținerii, au fost organizate revizii periodice ale instalațiilor sanitare, electrice și de încălzire, iar pentru cunoașterea și înlăturarea defecțiunilor accidentale, la fiecare administrație au fost înființate registre speciale, în care locatarii fac sesizări. Sînt, desigur, măsuri judicioase. Totuși, cerințele pentru diverse reparații n-au putut fi încă satisfăcute. înlăturarea acestui neajuns stă în atenția organelor de resort ale Sfatului popular al Capitalei. Activitatea de reparații a clădirilor, care actualmente este în sarcina I.A.L., se dezvoltă ; pentru anul în curs sînt prevăzute lucrări în valoare de 6 milioane lei.
fc W .Sesizată fiind de numeroși cititori, „Scînteia" a publicat, în nr. 6 846, articolul cu titlul de mai sus în oare semnala greutățile în

tâmpinate de cei interesați în întocmirea fișei medicale de angajare, tergiversările nejustificate la un examen sau altul.în răspunsul adresat ziarului, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale arată : „Examenul medical la angajare constituie o evaluare generală a stării de sănătate și a capacității de muncă a unei persoane încadrate în producție — se arată în răspuns, în același timp, examenul^ condiționează plasarea selectivă din punct de vedere medical a muncitorului pe noul loc de muncă, prevenind eventualele îmbolnăviri sau accidente și scoaterea timpurie din producție pentru incapacitate temporară de muncă. Prin acestea, examenul medical la angajare reprezintă elementul principal al activității profilactice în medicina de întreprindere".Tocmai pornind de la importanța examenului medical trebuie accentuat asupra bunei organizări a acestuia.Din scrisoarea Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale a- flăm că s-au dat dispoziții, cu cîtva timp în urmă, secțiilor sanitare și de prevederi sociale regionale „să ia măsuri în vederea efectuării cu prioritate a examinărilor indicate pentru angajare, în așa fel ca acestea să nu dureze mai mult de 1—2 zile. în același timp, Secțiunea sanitară a Capitalei a primit sarcina să reinstruiască pe toți medicii directori de policlinici asupra modului de aplicare a instrucțiunilor privind acest examen medical".

în continuare trebuie insistat asupra aplicării corecte a instrucțiunilor.Mai sîntem informați că organele de specialitate ale M.S.P.S. vor a- naliza în cursul acestui an posibilitatea de a se aviza angajarea, din punct de vedere medical, a noilor salariați înainte de sosirea rezultatului de analiză a sîngelui, de a se renunța, la unele categorii — la avizul epidemiologie, avîn- du-se în vedere scăderea accentuată a bolilor transmisibile.Lucrurile ar trebui duse și mai departe. O serie de medici cu care am stat de vorbă au insistat asupra necesității de a se reactualiza instrucțiunile care reglementează problema în discuție, ele datînd din anii 1957—1958.
/ După o vizita la
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„în „Scînteia" nr. 6 887, sub titlul de mai sus, a fost publicat un articol în care era criticat aspectul neîngrijit al unităților de consignație din Capitală, modul necorespunzător de prezentare a mărfurilor.Era de așteptat ca răspunsul forurilor de resort să amintească măsurile luate pentru îndreptarea lucrurilor. Dar în locul unui asemenea răspuns, la redacția ziaru

lui nostru s-a primit o scrisoare din partea conducerii O.C.L. „Universal" — care are în răspundere consignațiile — unde se face, înainte de toate, o înșiruire a condițiilor de primire a obiectelor. Instructivă înșiruire — dar în ce scop ? Mai ales că în continuare se arată: „în rezolvarea acestor stări de lucruri s-au luat măsuri pe parcursul anului 1965 (articolul a apărut în 1966 !)... însă ritmul lucrărilor executate cu mijloace proprii nu a dus la eliminarea justelor constatări critice, impunînd ca o necesitate continuarea acțiunii...". Totuși cititorii se întreabă : s-au luat sau nu s-au luat măsuri pentru îndreptarea lucrurilor ?Răspunsul mai arată că întreprinderea se „declară de acord și cu aprecierea făcută în cuprinsul articolului privind rămî- nerea în urmă a sectorului față de marea majoritate a unităților comerciale din Capitală". Din păcate, urmează tot explicații, justificări, fără să se amintească de vreo măsură concretă la care ar reflecta cineva. Și, în încheiere, următorul pasaj, pe care-1 reproducem integral: „Apreciem sprijinulprimit prin publicarea articolului critic, deoarece mobilizează activ în vederea grăbirii sistemului de îmbunătățire a activității în viitor, astfel încît acest sector al activității comerciale să iasă din anonimat, ridieîndu-se la nivelul cerințelor comerțului modern prin lărgirea bazei materiale, introducerea de forme noi de preluare, modernizare, deservire etc.“. Socotește oare conducerea O.C.L. „Universal"că acestea o absolvă de răspunderea de a informa ziarul și pe cititori asupra măsurilor preconizate în urma criticilor îndreptățite aduse sectorului de consignație 7
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0 RĂSCOALA — cinemascop : Patria, București (la ambele 
completarea Țara Hațegului), Grivița.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : Luceafărul (completare 
Secretul trecutului), Rahova (completare Au fost salvați).
6 FIFI ÎNARIPATUL : Capitol (completare Politețe I), Tomis, 
Modern (la ambele completarea Pasiuni).
© TRANZIT — cinemascop ! Festival (completare Plasma), Fe
roviar (completare Redați-ne viața).
O TOM JONES : Victoria (completare Tîrgurl și iarmaroace), 
Lira (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Crlșana).
O UNCHIUL MEU i Central.
• DEPĂȘIREA : Lumina (completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din construcții).
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Union (completare Lucră
rile primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții).
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina.
© ANI CLOCOTITORI : Doina, Arta (la ambele completarea 
Politețe ?).
e CĂLĂTORIE IMAGINARĂ — MUZEUL ZAMBACCIAN — 
— ȘCOALA DE LA MERI — LINIȘTE — COMORI DE ARTĂ 
ROMANEASCĂ — INIMĂ MARE — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ 
NR. 5/1965 : Timpuri Noi.
O CEA MAI FRUMOASĂ : Ciulești (completare Lucrările pri
mei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții), Moșilor 
(completare Scoarțe populare).
O BEATA : înfrățirea intre popoare, Aurora (la ambele com
pletarea Pirvu Mutu-zugravul).
O WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) i Excelsior (com
pletare Vizita conducătorilor de partid șl de stat tn regiunea 
Banat).
O PROCESUL ALB — cinemascop : Dacia, Ferentari.
© PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii ; Buzești.
O ȘAH LA REGE : Crîngașl (completare Adam șl Eva tn Flat 
lux).
© A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop i Bucegi, Flamura (la 
ambele completarea Rășinari), Gloria (completare Ctnd soția 
e plecată), Floreasca (completare Ajutor, mă înec).
© FEMEIA ÎN HALAT : Unirea (completare Ttrgurl șl iarma
roace).
O ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Flacăra (completare Sărbători, 
rea Unirii Principatelor Române).
O GUSTUL MIERII : Vitan.
© CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGH T — cinema
scop : Miorița.
© ARȘIȚA — cinemascop i Munca (completare Pictorul din 
Praga).
© VANINA VANINI : Popular, Volga.

Autoritatea verdictului
arbitrilor de stat
(Urmare din pag. I)nu sînt temeinic fundamentate, arată tov. I. CAMPUS, 
director adjunct al I.C.R.T.I. 
București. De pildă, la o divergență ridicată de noi, pentru faptul că fabrica „1 Mai" din Rîmnicu-Sărat a refuzat să ne livreze paltoanele de băieți în trei poziții coloristice cum se angajase prin contract, motivînd că nu dispune decît de stofă de o singură culoare, arbitrajul din regiunea Ploiești a dat o hotărîre (nr. 1046/1965) în favoarea furnizorului pe o simplă afirmație a forului său tutelar. Cred că s-a procedat cu prea multă ușurință, deoarece forul tutelar, direcția de resort din Ministerul Industriei Ușoare, își proteja în mod vădit, prin afirmația făcută, unitatea în subordine. Bazîndu-se pe astfel de dovezi, decizia nu numai că nu este temeinic motivată, dar nu stimulează întreprinderea respectivă de a lua toate măsurile pentru mărirea și diversificarea sortimentelor la confecții, ceea ce se răsfrînge negativ și în activitatea noastră pentru satisfacerea cerințelor cumpărătorilor.— Organele de arbitraj ar trebui, așa cum specifică legea, să aibă o atitudine exigentă față de deficiențele constatate în activitatea întreprinderilor, menționează 
tov. DOBRE IORDACHE, șe
ful oficiului juridic de la 
I.C.R.T.I. Și această atitudine exigentă ar trebui să se manifeste în hotărîrile de arbitraj. După părerea mea se încadrează prea des și în mod nejustificat la „caz de forță majoră", prin asimilare, tot felul de lipsuri privind aprovizionarea sau organizarea activității din întreprinderi. După lege, forța majoră e un eveniment imprevizibil ce nu poate fi înlăturat. E justificat oare ca lipsuri ce rezultă din neprevedere sau carențe de ordin organizatoric (nea- provizionarea la timp cu fire, coloranți etc.) să devină cazuri de forță majoră ? Această practică tentează unele întreprinderi să-și justifice, cu ușurință, orice fel de întârzieri pentru a nu plăti penalizări, chiar dacă lipsa materialului respectiv nu afectează decît o parte din producție. Cu ocazia unui litigiu pe care l-am avut cu Fabrica de confecții din Oradea, în care a fost invocată forța majoră, arbitrajul de stat din regiunea Crișana nu s-a mulțumit cu actul de descărcare adus din partea forului tutelar, ci a numit un expert. Acesta a constatat că acțiunea forței majore a fost mult mai redusă decît a invocat-o întreprinderea și în consecință în decizie au fost prevăzute penalizări. Lucrul acesta dovedește că, în cazul cînd se aprofundează litigiul, cînd se utilizează toate mijloacele de probațiune pe care procedura arbitrală le pune la dispozijie.

ce ajunge la o solufie Justă, eficientă.
De asemenea, cei pe care 

i-am consultat în cursul an
chetei de față au fost de pă
rere că e nevoie de elabora
rea cu mai multă consecvență 
a unei practici arbitrate prin 
care decrete și normative 
apărute cu ani în urmă să 
poată fi adaptate, cu eficien
ță, realităților de astăzi, ni
velului sporit de complexitate 
a economiei noastre. „De cîte ori cerem ca unele întreprinderi furnizoare să ne livreze mărfurile în cutii sigilate, arbitrajul, referindu-se la prevederi din STAS — depășite, nu ne dă cîștig de cauză, 
ni se spune la I.C.R.T.I. 
București. Motivare: întreprinderile respective nu sînt dotate, n-au forța de muncă necesară. Dar asemenea „economie" de muncă la o întreprindere duce la mare risipă de timp și eforturi pe întreaga rețea comercială".

Transcriem și o altă observație ce vizează îmbunătă
țirea stilului de muncă al or
ganelor de arbitraj.— Arbitrajul ar trebui să pună în aplicare mai des unul din mijloacele legale, foarte eficiente, pentru soluționarea divergențelor și litigiilor și anume : judecarea la fața locului, în întreprinderi — ne 
spune tov. AUREL TEME- ȘAN, consilier juridic la uzi
na „Semănătoarea". Lucrul acesta se întâmplă cu bune rezultate, de pildă în regiunea Banat. Arbitrilor le e facilitată astfel cunoașterea temeinică a faptelor și elaborarea unor soluții juste care să contribuie efectiv la eliminarea deficiențelor. La rîndul lor cadrele din întreprinderi se deprind, pe viu, cu interpretarea și aplicarea justă a prevederilor legale,

Activitatea arbitrajului ar 
putea fi perfecționată și prin 
revizuirea unor reglementări 
în vigoare, așa cum în mod 
judicios sugerează tov. VIRGIL CRUȚIU, arbitru șef la 
arbitrajul Ministerului In
dustriei Ușoare :— Organele de arbitraj departamentale, ne-a‘spus d-sa, sînt încă aglomerate de o seamă de pricini mărunte, reprezentând valori mici. N-ar fi mai indicat oare ca asemenea pricini mărunte să fie rezolvate în mod operativ, pe plan local, sub supravegherea organului bancar respectiv, care cunoaște în mod nemijlocit situația reală ? De asemenea ar fi indicat ca forurile în drept să fixeze o sumă minimă de la care pot fi sesizate organele de arbitraj.

Am înfățișat cîteva suges
tii și observații formulate de 
specialiști și cadre din eco
nomie, cu intenția de a re
ține atenția organelor comve- 
tente asupra lor și în speran
ța că ele vor stimula căută
rile în domeniul perfecționă
rii necontenite a acestui 
mecanism important al apa
ratului de stat.
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LA DORTMUND..

Alexandria

lonescu din nou singur în fața porții adverse Foto : A. Carfojan

★★

performanță 
Viorica Vis- 

(România) 
5

Țiriac și-a în- 
palmares un

de „European Club", 
învingîndu-l în finală cu 
6—1, 8—6 pe australia
nul Carmichael. Țiriac 
a lăsat o frumoasă im
presie publicului dato
rită jocului său specta
culos. în finala probei 
de dublu bărbați, cuplul 
francez Contet—Beust 
a dispus cu 7—5, 6—3
de Okker (Olanda), Car
michael (Australia).

...Șl LA BRUXELLES
La interval de numai 

o săpfămînă după suc
cesul repurtat la cam
pionatele internaționale 
de la 
(R.A.U.), tenismanul ro
mân Ion 
scris în 
nou succes de presti
giu. Duminică, la Bruxel
les, el a cîștigat turneul 
internațional organizat

HHk«'* 6 ■■ ■ * 1''liiil

■ Șerban Ciochină și lolanda Balaș învingă

teri ia Dortmynd ® fon Țiriac a cîștigat 
turneul intemaționai de la

k FOTBAL: Duelul Petrolul—Rapid continuă 
Noi schimbări la miilocul clasamentului

Ieri la
fotbal

Sesiunea anuală a Institutului de filozofieLunî, 28 martie 1966, va avea loc sesiunea anuală a Institutului de filozofie al Academiei Republicii Socialiste România.La această sesiune fac comunicări academicieni, membri corespondenți ai academiei, cadre didactice din învățămîntul superior și cercetători științifici atît din Institutul de filozofie, cît și invitați din afara institutului.

Pe lîngă abordarea unor probleme de mare actualitate privind diferitele aspecte ale procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră, sesiunea va dezbate probleme legate de metodologia științelor sociale.Comunicările vor fi urmate de dezbateri.

630 DE
BOAR 13

RAPID—FARUL 3—0 (1—0). A marcat Ion lonescu (în 
minutele 39, 59 și 69).

STEAUA—CRIȘUL 1—0 (1—0). A marcat Raksi (min. 16). 
SIDERURGISTUL—PETROLUL 0—1 (0—0). A marcat

Badea (min. 85).
C.S.M.S.—U.T.A. 2—1 (0—0). Au înscris : Humă (min. 69) și 

Stoicfescu (min. 75) pentru C.S.M.S.; Pantea (min. 55) pentru 
U.T.A.

POLITEHNICA TIMIȘOARA—DINAMO BUCUREȘTI 0—1 
(0—1). A marcat Ene (min. 31).

DINAMO PITEȘTI—STEAGUL ROȘU 2—1 (1—0). Au mar
cat : Naghi (min. 20), Țurcan (min. 65) pentru învingători; 
Năftănăilă (min. 75) pentru învinși.

UNIVERSITATEA CLUJ—ȘTIINȚA CRAIOVA 1—0 (1—0). 
A marcat Adam (min. 43).

CLASAMENTUL

Petrolul 15 to 3 2 35—13 23
Rapid 15 11 1 3 31—14 23
C.S.M.S. 15 8 3 4 22—16 19
Dinamo Buc. 15 6 3 6 25—22 15
U.T.A. 15 5 5 5 21—26 15
Unlv. Cluj 15 4 7 4 13—19 15
Steaua 15 3 8 4 20—14 14
Steagul roșu 15 6 2 7 25—22 14
Dinamo Pitești 15 6 2 7 27—25 14
Știința Craiova 15 5 4 6 15—19 14
Politehnica Tlm. 15 5 3 7 14—22 13
Farul 15 5 3 7 14—23 13
Crișul 15 3 4 8 16—27 10
Siderurgistul 15 2 4 9 18—34 8

Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit dumi
nică la „Westhallen” 
din Dortmund (R.F.G.) 
întrecerile primei ediții 
a Criteriului european 
de atletism pe teren a- 
coperif. Un remarcabil 
succes a repurtat re
cordmanul României în 
proba de triplu salt, 
Șerban Chiochină, care 
s-a clasat pe locul I cu 
rezultatul de 16,43 m 
(cea mai bună perfor
manță europeană de 
sală. Vechea perfor
mantă era de 16,30 m și 
aparținea atletului so
vietic Fedoseev). Locul 
doi a fost ocupat de 
Sauer (R.F.G.) — 16,35 
m, urmat de cehoslova
cul Nemkowski — 16,28 
m. Recordmana rrțon- 
dială lolanda Balaș a 
cîștigat fără emofii pro
ba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 1,76 m. 
Olga Gere (Iugoslavia) 
s-a clasat pe locul doi 
cu 1,73 m. Alte rezul
tate tehnice : masculin : 800 m plat : Carroll (Ir
landa) 1'49'7/10; 60 m

plat : Kelly (Anglia) 
6”6/10; înălțime: Skvor- 
tov (U.R.S.S.) 2,17 m; 60 m garduri : Ottoz 
(Italia) 7"7/10. feminin : 60 m plat : Nemeshazi 
(Ungaria) 7"3/10 ; 60 m garduri : Irina Press 
(U.R.S.S.) 8"3/10. Proba 
de săritură în lun
gime a fost cîștigată 
de Tatiana Scelkanova 
(U.R.S.S.) cu 6,73 m (cea 
mai bună 
mondială), 
copoleanu 
s-a clasat pe locul 
cu 6,01 m. Șerban Ciochină

Știri culturaleConsiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice și U- niversitatea populară București au organizat duminică după-amiază, în sala din str. Biserica Amzei, o conferință consacrată poetului albanez A. Zako-Cajupi, de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani. Expunerea a fost făcută de poetul Marcel Breslașu.A rulat apoi filmul artistic albanez „Primii ani“.Au fost de față membri ai ambasadei R. P. Albania la București.
★Sute de oameni ai muncii din Constanța au luat parte duminică dimineața la recitalul de versuri „Nicolae Labiș“ organizat de colectivul Teatrului de stat din localitate. Despre viata și activitatea poetului a vorbit criticul literar Eugen Simion. Actori ai teatrului au recitat apoi din versurile poetului. (Agerpres)

Timpul probabil pentru urmă
toarele trei zile : 29, 30 și 31martie. în țară : Vremea continuă să se încălzească mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi locale mai frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 7 și 17 grade. La începutul intervalului brumă și îngheț. în București : Vremea continuă să se încălzească mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit din vest și sud-vest.

„VADUL COMERCIAL'
(Urmare din pag. D

Liderul a avut emoții
Prin intermediul radioului, iubitorii fotbalului au putut urmări ieri după-amiază pasionantul duel indirect dintre fruntașele clasamentului — Petrolul și Rapid. în timp ce ploieștenii își disputau șansa la Galați, cu codașa clasamentului, pe stadionul „23 August" din Capitală, rapidiștii primeau replica echipei din Constanța. După cum prea bine se știe, n-a lipsit mult ca echipa bucureșteană să revină pe primul loc ; în timp ce aceasta își conturase victoria, la un scor categoric, tabela de marcaj de pe stadionul din Galați arăta 0—0. Dar a venit minutul 85, cînd — prin golul înscris de Badea — ploieștenii își asigură victoria și, o dată cu ea, păstrează primul loc în clasament...Cum au jucat ieri rapidiștii? Echipa giuleșteană a dominat cu destulă autoritate, și-a impus stilul de joc, iar Ion lonescu a ținut parcă să-și consolideze poziția de golge- ter al campionatului. El a participat cu hotărîre la atacurile echipei și a țintit deseori poarta adversă. Reușita cunoscutului rapidist este evidentă ; toate cele trei goluri au fost înscrise de el din faze și șuturi spectaculoase.Primul gol s-a marcat, e drept, cam greu. Trecuse aproape toată repriza întîi și Rapidul nu reușea să concretizeze nici una din situațiile favorabile. Ineficacitatea rapi- diștilor nu trebuie pusă însă doar pe seama înaintașilor, ci în primul rînd pe... replica fotbaliștilor con- stănțeni. Ei s-au apărat bine, im- presionînd mai ales tînărul portar Pilcă. Pentru șuturile-bombă „stopate" de Pilcă aplauzele publicului au fost mai puternice decît pentru oricare din golurile înscrise de rapidiști. în minutul 39, lonescu primește o pasă printre apărătorii adverși și pătrunde decis în careu. Șutul lui, pe jos în colțul opus, nu mai poate fi oprit : mingea intră în plasă.După pauză, cam la un sfert de oră, lonescu a preluat o minge înaltă și, trecînd-o peste portarul constănțean, și-a creat un culoar complet liber : 2—0. La acest scor, Dumitriu II pleacă „însoțit" de trei apărători adverși pînă în apropierea liniei de fund. De aci, centrează precis în careu unde, anticipîndu-i intenția, se afla singur lonescu. Lovită puternic și precis cu stîngul, mingea intră pentru a treia și ultima oară în poarta Farului.La 3—0, rapidiștii nu mai insistă. Ei par mulțumiți de rezultat, mai ales că adversarii renunțaseră de mult la luptă, angrenîndu-se într-un joc destructiv, lent și uneori nervos.

Cuplajul fotbalistic bucureștean a fost deschis de meciul dintre Steaua și Crișul. Cum era normal, prima echipă a obținut victoria, dar învingătorii (ca și învinșii) au jucat încîlcit, cu faze de natură să adoarmă publicul din tribune... Marea majoritate a acțiunilor s-a desfășurat la mijlocul terenului, și — lucru curios 1 — nu de la o poartă la alta, ci de-a latul terenului. Puținele intenții bune ale o- rădenilor (de a șuta de la distanță — la loviturile de pedeapsă mai ales), ca și jocul ceva mai legat al mijlocașilor bucureșteni Popescu și Jenei — n-au avut darul să schimbe impresia nefavorabilă lăsată de cele două formații. în ce-i privește pe fotbaliștii de la Steaua, în rîndul cărora se află numeroși actuali și foști internaționali, este de observat că pregătirea multora apare complet nemulțumitoare, în special în apărare. Acest compartiment, cu jucători masivi, înalți, n-a strălucit cîtuși de puțin în fața micului, dar moșului orădean Bacoș, sau a legilor acestuia.în min. 43, Popescu a ratat11 m. Faptul vorbește de la sine...
Ion DUMITRIU

ini-co-un

la redacția — Liderul a ziarului cîștigatGALAȚI (de „Viață nouă"), meciul cu codașa clasamentului, dar după cîte emoții 1 Victoria a fost realizată abia cu cîteva minute înainte de fluierul final, cînd se părea că ambele echipe sînt mulțumite de scorul egal (0—0). Singurul gol al meciului l-a înscris Badea, în minutul 85, cu largul concurs al portarului gălățean, Florea. în general, partida Siderurgistul— Petrolul nu s-a ridicat la un nivel corespunzător ; miza meciului i-a preocupat pe toți jucătorii.Gălățenii, deși au jucat de egal cu experimentații lor versari, n-au reușit să străpungă apărarea fermă a ploieștenilor. Nici oaspeții însă nu și-au dovedit măiestria în atac ; ei au creat de altfel impresia că au urmărit, în primul rînd, să se apere. Contraatacurile lor au fost totuși periculoase, spre final. Evidențieri ? Iată părerea observatorului federal, Alexandru Ene : „De la învingători — Dragomir, Boc, Badea și Florea, iar de la învinși — Costache și tînărul Velea. Merită apreciat și arbitrajul lui Ilie Drăghici'.

în împrejurimile Pari
sului s-a 
minică a 
crosului 
ziarul
Cursa, desfășurată pe un 
traseu de 8 000 m, a 
fost cîștigată de atletul 
maghiar Mecser, crono
metrat în 25'42". Pe 
locurile următoare s-au

desfășurat du- 
29-a ediție a 
organizat de 
„L'Humanite".

clasat Joni (Ungaria) — 
25'43''6/10, Zimny (Po
lonia) — 25'45”, Moro- 
sov (U.R.S.S.) — 25'46", 
Tomas (Cehoslovacia)
— 25’48", Mustață (Ro
mânia) — 25'52", Ku
zin (U.R.S.S.) — 25'53”, 
Vilte (U.R.S.S.) — 25'54", 
Alekseiunas (U.R.S.S.)
— 25'57", Vamoș (Ro
mânia) — 25'57" etc.

Crosul internațional 
penfru trofeul Martini, 
desfășurat la Bruxelles, 
a fost cîștigat de atletul 
sovietic Hlystov în 
33'59”. L-au urmat în 
clasament Dalkilic (Tur
cia) 34’06" și Tagg (An
glia) 34'07". Dintre a- 
tleții români, primul s-a 
clasat Andrei Barabaș, 
sosit pe locul 12 cu re
zultatul de 34'53".

D® p@st® hotar®

la ad-
® La Cardiff s-a disputat ultimul meci al competiției internaționale de rugbi „Turneul celor 5 națiuni". în- vingînd Franței, a intrat urmărit tori, s-a fundat din cauza ploii. în minutul 13 echipa Franței a condus cu 8—0 prin punctele marcate de Duprat (încercare) și Rupert (o încercare transformată de Lacaze), dar gazdele au redus din handicap prin Bradshaw (două lovituri de picior căzute) și au luat conducerea în minutul 70 prin Watkins (încercare).Clasamentul final al turneului : 1. Țara Galilor 6 puncte; 2—3. Franța

cu scorul de 9—8 echipa reprezentativa Țării Galilor in posesia trofeului. Jocul, de peste 65 000 de specta- desfășurat pe un teren des-

în etapa de ieri a campionatului divizionar de rugbi, pe stadionul Dinamo din Capitală au evoluat două dintre

și Scoția cîte 5 puncte ; 4. Irlanda 3 puncte i 5. Anglia 1 punct.© Pe Tamisa s-a disputat a 112-a ediție a întîlnirii de canotaj dintre selecționatele universităților Oxford și Cambridge. Victoria a revenit universității Oxford. Pînă în prezent scorul meciului este de 61—50 în favoarea studenților de la Cambridge. în anul 1877, întrecerea s-a terminat la egalitate, ambele echipaje trecînd simultan linia de sosire.® într-un meci retur contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, formația Spartakus Budapesta a terminat la egalitate 5—5 (3—2) cu echipa S.K. Leipzig. învingătoare în primul joc cu 10—4, handbalistele din Leipzig s-au calificat pentru finala competiției.® Șahiștii Pietsch și Tal conduc în prezent, la egalitate, în turneul internațional de la Sarajevo, avînd fiecare cîte 4 puncte. Urmează în clasament Cirici cu 3,5 puncte (1) și Pachmann cu 3,5 puncte.

trecut doi ani și magazinul lactato- carnivor s-a transformat — de la tejghele și pînă la specificul comerțului său— în alimentară sadea, cu fel de fel de conserve : sardele, compoturi, legume, dulcețuri, apoi halva, vinațuri, țigări, cărnuri congelate etc. — invazie resimțită de brînze- turi, exilate într-un modest colț al spațiosului local.O să-mi spuneți că nu-i rău nici așa și că decît să degenereze profilul în cine știe ce inovație — salon de coafură, pronosport — tot e bine că și-l continuă, deviat de la linia lui inițială, ce-i drept, dar în definitiv util publicului consumator. Aici e aici I Și la asta m-am gîndit stînd deunăzi în fața ușii placardate cu anunțul „se renovează".S-o luăm ab ovo, cum zic filozofii, adică de la începutul-începutului, cînd cei care plănuiesc înființarea de magazine și-au concentrat atenția spre viitoarea „Mioriță". Mai întîi, sub raport practic comercial, era indicat un asemenea magazin de specialitate în Piața Kogălniceanu ? Experții au conchis' afirmativ, deși chiar peste drum ființează încă un magazin similar. Apoi, din punct de vedere al aprovizionării, s-au elaborat toate măsurile ca întreprinderea în cauză să nu rămînă niciodată (relașul „inventarului" e uneori salvator) în pană? S-au elaborat, desigur.Și iată că peste doi ani se petrece totuși acea modificare a „profilului", neprevăzută desigur în biroul inițiatorilor. Magazinul eminamente lactat devine băcănie. Vă întreb, mai era loc de încă o băcănie în bulevardul citat, cînd pe o lungime de cîteva sute de metri, de la liceul „Lazăr" și pînă la Facultatea de

drept, mai există două mari autoserviri, plus încă trei alimentare mai mici, dar destul de bine aprovizionate ? Problema amplasării e importantă, sub raportul rentabilității, într-un anume spațiu urbanistic, la un anume coeficient de locuitori. Ea nu poate ti rezolvată fantezist pu- nînd degetul la nimereală pe harta orașului, procedeu care riscă să priveze un cartier (mă refer la cele recent construite) de un magazin absolut indispensabil, congestionînd în schimb un alt cartier cu magazine superflue. Asemenea lucrări sînt costisitoare, necesită investiții serioase, sînt destinate să folosească publicului, dar să și renteze.Nu spun un lucru nou afirmînd că factorul care determină succesul unei întreprinderi comerciale este, împreună cu spiritul de organizare și de gospodărire, stabilitatea. Sau mai precis, continuitatea în exploatarea perseverentă a întreprinderii lansate. De fapt, condițiile acestea sînt inseparabile. Ele tind, în primă și ultimă instanță, la captarea, în sensul bun, a unei clientele constante sau, fidele, ca să folosim un termen desuet.în limbajul comercial o atare stabilitate se chema „vad" și mi-a plăcut să-l aud de curînd din gura conducătorului unui mare magazin universal de pe Calea Victoriei care, la remarca mea referitoare la mulțimea mușteriilor îmbulzită ia standuri și tejghele, mi-a răspuns cu vorba bătrînească : „vad vechil".Cuvînt plin de înțelesuri pragmatice, echivalente cu marfă bună și bogată, încredere — de care se poate prevala majoritatea magazinelor bucureștene, călăuzite de practica și inalterabila deviză comercială : „cultivă cinstit clientela și o să-ți meargă și ție bine".
ANIMATORUL

PRONOSPORT

Politehnica Tim.—Dinamo Buc. 2
Rapid.—Farul 1
Steaua—Crișul 1
Universitatea Ciul—Știința Cr. 1
C.S.M.S. Iași—U.T. Arad 1
Dinamo Pitești—Steagul roșu 1
Siderurgistul—Petrolul 2
Fiorentina—Juventus (0-1) 2
Internazionale—Cagliari (2-0) 1
Roma—Bologna (3—1) 1
Spăl—Lazio (2-0) 1
Torino—Napoli (1-D X

Varese—Milan (0-0) X

principalele pretendente la titlul de campioană a țării, formațiile Grivița roșie și Dinamo. Dacă victoriile acestora asupra Științei Petroșeni și, respectiv, C.S.M.S. Iași erau scontate, în schimb scorurile înregistrate (grivițenii au cîștigat cu 23—0 și dinamoviștii cu14—3) ilustrează revenirea celor două echipe la oformă mai bună decît cea arătată în primele două etape. îmbucurător este și faptul că marea majoritate a punctelor au fost realizate din încercări, fapt care a mărit spectaculozitatea jocurilor. S-au remarcat îndeosebi Iri- mescu și Demian (Grivița roșie), perechea de mijlocași Pilă—Giugiuc și Coravu (Dinamo). în legătură cu echipa dinamovistă, care anul acesta ne va reprezenta în „Cupa campionilor europeni", specialiștii remarcau că, deși a solicitat intens apărarea fermă a ieșenilor, acțiunile ei ofensive nu concretizează încă în măsură corespunzătoare potențialul jucătorilor de care dispune.La Timișoara, echipa bucureșteană Progresul a obținut o neașteptată victorie (mai ales ca proporții) în fața formației studențești din localitate; 19—0. După cum am fost informați, rugbiștii de la Progresul au desfășurat un joc de bună calitate, fiind aplaudați de spectatorii timișoreni.Rezultatele celorlalte meciuri ; Farul Constanța — Steaua 0—3; Precizia Săcele — Gloria 6—0; Constructorul — Rulmentul Bîrlad 6—5.

programată dubla întîlnire cu echipele Bulgariei (primele echipe vor evolua la Sofia, iar cele secunde la București, Galați, sau Constanța), apoi urmează participarea la Balcaniadă (Belgrad, 27—30 mai), iar în iunie vom organiza un mare turneu internațional la București.
— Au corespuns, pe plan spectacular, reuniunile ?— în general da. Se poate constata o îmbunătățire în pregătirea tehnică a unor boxeri tineri. Arbitrajele din ring, în sensibil progres, au contribuit la buna desfășurare a galelor. Este regretabil, totuși, că oficialii Mihai și Danciu s-au comportat sub orice critică, pronunțînd o decizie eronată în meciul Trandafir — Preda, orientat însă imediat schimbînd Preda.
— Cum s-au comportat boxerii— La unii dintre selecționabili formă, inerente începutului de sezon, s-a simțit lipsa meciurilor de rodaj. Dintre ei mi-au plăcut Gruescu, Dinu și Mariuțan. Sub valoarea lor Trandafir și Gheorghioni —
— ...dar dintre tinerii boxeri cine v-a plăcut ?— în primul rînd N. Moldovan, care a boxat cu mult tact, M. Anghel și Gh. Preda. C. Ghiță și I. Hodoșan mai pot face progrese pentru a deveni pugiliști. de prima mînă.

Biroul federației decizia în favoarea
fruntași ?au existat fluctuații

s-a lui
de

au evoluat Antoniu, Chivăr, o decepție.

S-a încheiat turneul de box pentru „Cupa Primăverii", care, la București și Constanța, a reunit pe unii dintre ceimai valoroși pugiliști din țară. în ordinea categoriilor, victoriile au dovan, A. Gh. Preda secretarulTrancă, ne-a răspuns la următoarele întrebări :
— Cu ce scop a fost organizată competiția ?— S-a urmărit mai intri verificarea unui număr cît mai mare de boxeri susceptibili de selecționare, întrucît în actualul sezon echipa țării noastre va susține mai multe meciuri internaționale. în zilele de 23 și 25 aprilie este

Masculin : Steaua — Aurul Brad 101—52 ;Rapid—Știința. Cluj 85— 68; Steagul roșu Brașov —Farul Constanța 56— Mureș 75—53 ; Știința__ ________________ , Politehnica Timișoara — Politehnica București 67—61; feminin: Politehnica București—Mureșul Tg. Mureș 79—49 ; Rapid—Constructorul 60—67 (!) ; Voința București—I.C.F. 71—61; Voința Brașov—Progresul 43—34; Universitatea Cluj—Crișul Oradea
48; Dinamo Oradea—Știința Tg. Galați—Dinamo București 57—66;

fost obținute de C. Gruescu, N. Puiu, N. Mol- Murg, I. Dinu, C. Ghiță, M. Anghel, Gh. Chivăr, și V. Mariuțan. Referitor la această întrecere, general al federației de specialitate, Mihai
Masculin : Rapid—Petrolul 3—0; Steaua— Știința Galați 3—0; Politehnica Brașov — Dinamo București 0—3;Farul Constanța — Progresul Brăila 1—3; Tractorul Brașov- Universitatea Cluj 3—1; feminin: C. P. București — Partizanul roșu rești 1—3; cilina Iași Cluj 3—1.

Brașov 3—0; Farul Constanța — Dinamo Bucu- Știința Craiova—Metalul București 3—0; Peni- — Rapid 1—3; C.S.M. Sibiu — Universitatea

O Meciul de tenis de masă (masculin) S. K. Leipzig—Sparta Varșovia, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", a revenit jucătorilor din Leipzig cu scorul de 5—1. în semifinalele competiției ei vor întîlni formația Sparta Brno. învingătoarea din această întîlnire urmează să-și dispute finala, într-un meci tur-retur, cu echipa română C.S.M. Cluj, deținătoarea trofeului.

(Urmare din pag. I)

nie de gîndire, un crez artistic. Fap
tul că ocupă un post de conducere 
nu-i flatează un tainic instinct de pu
tere și nici nu-și folosește poziția ' 
administrativă pentru a cere o critică 
amicală, pentru a solicita o traducere, 
pentru a-și plasa o rudă ori pentru 
a-și vărsa năduful pe vreun confrate.

„Statutul" animatorului este, după 
cum se vede, foarte sever. Să adău
găm că animator și rutină sînt no
țiuni incompatibile. în adevăr, a re
cepta ceea ce este nou reprezintă ia
răși o caracteristică a animatorului. 
Avem — bunăoară — multe rezerve 
în ce privește gîndirea filozofică și 
politică a lui Tifu Maiorescu, dar ad
mirația noastră pentru conducătorul

Junimii se întreține din clarviziunea 
criticului față de valorile timpului său, 
din înțelegerea pe care a arătat-o 
poeziei lui Eminescu și teatrului lui 
Caragiale.

Noi toți, care lucrăm pentru viito
rul culturii românești, avem datoria 
de a reflecta cu gravitate la răspun
derile ce revin animatorului. Trăim 
un moment de eflorescență artistică 
și în care se desăvîrșește un fericit 
proces de selecție a valorilor. Cum 
l-am putea sprijini mai bine decît 
eliminînd tot ceea ce stă de-a curme
zișul acestui drum de lumină și îm
plinire ? Cum l-am putea susține mai 
rodnic decît asigurînd pretutindeni 
climatul de creație artistică demn de 
minunatele realizări ale poporului 
nostru ?

MATURITATEA
(Urmare din pag. I)

(Fază din meciulCine va recupera?
Politehnica București—Mureșul)

românească de bumbac: „Ne vom 
strădui să ne organizăm in așa 
fel întreaga muncă incit organi
zațiile noastre de bază să devină acel cadru în care tinerii să găsească răspuns la toate problemele lor de muncă și viață". Con
gresul însuși a oferit exemplul 
unui astfel de cadru.

Una dintre aceste probleme — 
unanim supusă dezbaterii: cum 
răspunde activitatea organizații
lor U.T.C. cerințelor sporite ale 
tînărului de astăzi, cum contri
buie la formarea multilaterală a 
personalității sale ? De pe pozi
ția bogatei experiențe acumulate 
— atît în antrenarea tinerilor în 
producție, a stimulării dragostei 
pentru profesiunea aleasă, cit și 
în valorificarea cultă, inteligen
tă, a timpului liber — numeroase 
au fost criticile aduse unor me
tode și stiluri de muncă fără 
profunzime și vioiciune, îmbătri- 
nite. Despre tinerețe s-a discutat 
tinerește! (Aceeași osmoză din
tre seriozitate și exuberanță...).

Soluția ? N-a fost una singură. 
La masa experienței comune au

TINEREȚII
fost aduse multiple mijloace, su
ple și diferențiate, avînd însă 
același numitor comun : cunoaș
terea aprofundată a preferințe
lor, aptitudinilor și aspirațiilor. 
După cum relata delegatul con
structorilor de tractoare, ingine
rul Ion State, comitetul organi
zației U.T.C. al uzinei brașovene 
a întreprins un larg sondaj in 
rîndurile tinerilor referitor la tot 
ce i-ar interesa. „Experiența acu
mulată de activul nostru, a con
chis vorbitorul, mă determină să 
consider că o astfel de practică 
stimulează nu numai participa
rea numerică a tinerilor la acțiu
nile întreprinse de noi, ci și abor
darea în mod activ de către 
aceștia a celor mai diverse pro
bleme".

Alte fațete ale responsabilită
ții : un student a cerut stimula
rea opiniei de masă împotriva 
celor care neglijează învățătura; 
o delegată din Banat a stăruit 
asupra afirmării trăsăturilor mo
rale ale tînărului comunist în 
toate împrejurările vieții.

Tinerețe + maturitate — tinerească maturitate. Termenii nu 
se exclud ! Ei definesc fermecă
torul profil al generației.



VECUADOR

Tulburări
în orașul

2>

Guayaquil
Poliția a operat 
numeroase arestăriQUITO 27 (Agerpres). — Incidentelor violente din capitala Ecuadorului, Quito, desfășurate vineri în cursul zilei și care s-au soldat cu doi morți și numeroși răniți, le-au urmat imediat altele în orașul Guayaquil, unde au fost semnalate serioase tulburări. Fede
rația studenților universitari din 
Ecuador a organizat manifestații Ia 
care au participat mii de persoane. 
Poliția a intervenit brutal împotri
va demonstranților efectuînd nu
meroase arestări. Studenții, relatează France Presse, după ce au 
fost împrăștiați de poliție, au or
ganizat mitinguri fulger în timpul 
cărora au fost din nou ata
cați de poliție cu gaze lacri
mogene și cu bastoane de cau
ciuc. Conducătorii federației menționate au vorbit studenților de la balcoanele universității, afir- mînd, între altele, că guvernul militar din Ecuador conduce țara către una din cele mai grave crize din istoria sa și că ar trebui ca în comun cu muncitorii să fie continuată lupta „pînă cînd dictatura militară va fi alungată de la putere".

&

După ce Junta militară a hotărît închiderea universității din Quito, în 
Jurul clădirilor au fost postate cordoane de soldați pentru a împiedica 

intrarea studenților (Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

Rotterdam

bază militară

a S.U.A.?

Manifestanții cer
SAIGON 27 (Agerpres).— In ora

șul Hue, relatează agenția Reuter, 
aproximativ 20 000 studenți și bu- 
diști, cărora li s-au alăturat apro
ximativ 1 000 de soldați sud-viet- 
namezi, au inundat străzile cerînd 
demisia guvernului militar și in
staurarea unui guvern civil.

Humphrey:

demisia guvernului

HAGA 27 (Agerpres). — Ziarul „Telegraaf" din Amsterdam a a- nunțat sîmbătă că există perspectiva ca portul Rotterdam să fie pus la dispoziția bazelor militare americane din Franța, în cazul cînd ele vor fi transferate spre nord. Ziarul precizează că guvernul american studiază deja posibilitățile pe care le oferă pentru transporturile de aprovizionare necesare bazelor porturile Rotterdam, Anvers și Hamburg, în locul porturilor Bordeaux și La Rochelle din Franța. In afară de aceasta, relatează ziarul, guvernul american examinează posibilitatea înlocuirii conductei petroliere a N.A.T.O., care traversează Franța, printr-o nouă conductă, care să lege Rotterdam de bazele militare ale N.A.T.O. aflate pe teritoriul Germaniei occidentale.
LONDRA. Piloții danezi, care efectuează zboruri pe liniile concernului de aviație scandinav SAS, au declarat sîmbătă o grevă de protest împotriva intențiilor administrației de a le micșora salariile. Timp de 24 de ore, traficul pe liniile aeriene interne și externe ale Danemarcei a fost în întregime suspendat.

ȘT: BUENOS AIRES. Curtea de apel din Buenos Aires a hotărît extrădarea avocatului german Gerhard Bohne. Cererea de extrădare a fost făcută de curtea de justiție din I.imberg-Lahn (Germania occidentală), în fata căreia Bohne trebuie să răspundă pentru participarea sa la exterminarea a 15 000 de bolnavi psihici în timpul regimului hitlerist.
Pentru lichidarea

Stabilitatea politică — 
un obiectiv greu de atins

S3 NICOSIA. S-a anunțat că patru soldați aparținînd trupe- ““ lor britanice ale O.N.U. staționate în Cipru au fost condamnați la închisoare pe timp de 9 pînă. la 18 luni pentru faptul că au furnizat arme, echipament și alte materiale ciprioților turci.

FRĂMlNTĂRILE DIN NAT O
întrunire consacrată 
problemelor 
nord-atlanticeBONN Wiesbaden în prezent neoficial a mentari și S.U.A. și dintr-o serie de țări ale Europei occidentale. Potrivit relatărilor presei vest-germane, la a- ceastă întrunire iau parte, printre alții, secretarul general al N.A.T.O. Manlio Brosio, cancelarul Ludwig Erhard, primul ministru danez Otto Krag, subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, și alții. Ziarele menționează că în centrul a- tenției participanților la întrunire se află o serie de probleme politice și militare legate de cererea președintelui de Gaulle referitoare la „reforma N.A.T.O.".

27 (Agerpres). — La (R. F. Germană) are loc o întrunire cu caracter unor politicieni, parla- mari industriași din

TURCIA

ultima lună șl au a- dăugat la fondurile de economii ale țării aproape 50 000 de ruble. Raționalizatorii și inovatorii din Moscova își luaseră angajamentul ca pînă la Congres să introducă în producție noi inovații tehnice și să verse la fondurile de economii sume importante. Ziarele publică acum rezultatele preliminarii; pînă în prezent, raționalizatorii și inovatorii moscoviți au obținut economii în valoare de 18 milioane ruble.O știre din Tadjikistan. Pe șantierul de construcție al hidrocentralei de la Nurek s-au terminat lucrările de zăgăzuire a rîului Vahș. Apele rîului și-au schimbat albia pătrunzînd intr-un tunel a cărui construcție a tost încheiată înainte de termen. întrecerea continuă la construcția barajului, care va atinge o înălțime de 310 metri. Cînd a- cesta va fi gata, la Nurek va lua naștere o mare artificială lungă de 82 de kilometri. Hidrocentrala urmează să atingă o capacitate de 2 700 000 de kilowați, situîn- du-se pe locul al treilea în Uniunea Sovietică, după hidrocentralele de la Bratsk și Krasnoiarsk.Un miting festiv a avut loc de curînd la Kuiu Mazar în oaza Buhara, cu ocazia terminării construcției unui canal ce leagă apele fluviului Amu-Daria cu rîul Zeravșan. Noul canal străbate o regiune în plină dezvoltare economică, dar care suferea pînă în prezent din cauza lipsei de apă- Acum, apele unite ale Amu-Dariei și Zeravșanului vor iriga zeci de mii de hectare cu grădini, viță de vie și pășuni și, potrivit prevederilor, vor asigura Uz- bekistanului o producție suplimentară anuală de 100 000 tone bumbac. Constructorii au dat canalului denumirea de „Congresul al XXIII- lea al P.C.U.S.'.

In întîmpinarea celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S., care se deschide mîi- ne, în întreaga Uniune Sovietică s-a desfășurat o însuflețită întrecere în muncă. Din ale țării în permanență știri ilustrînd străduințele depuse de oamenii sovietici pentru descoperirea de noi rezerve în producție, ridicarea productivității muncii, accelerarea punerii în funcțiune a unor importante obiective industriale, terminarea construcției unor noi blocuri de locuințe și așezăminte social- culturaie, acțiuni în Inițierea și conducerea cărora rolul de frunte revine organelor și organizațiilor de partid.Ziarele din Moscova prezintă în aceste zile numeroase realizări obținute în întrecere. Nu de mult, brigada de mineri condusă de inovatorul Nikolai Grinda de la mina „Oktlabrskaia", din Doneț, a obținut 5 076 tone de cărbune pe zi dintr-un singur abataj. Zilele acestea, în cinstea Congresului, membrii brigăzii au depășit a- ceastă ciiră, obținînd zilnic 5 100 tone de cărbune dintr-un a- bataj. De la începutul lui 1966 colectivul minei a produs peste plan 23 000 tone de cărbune. Nikolai Grinda a fost ales delegat la Congresul P.C.U.S., unde va raporta partidului despre activitatea și succesele minerilor din Doneț.La Termocentrala de la Novocerkask, regiunea Rostov, a intrat în funcțiune zilele acestea cel de-al doilea agregat de 300 000 de kilowați, puterea proiectată a întreprinderii iiind de 2 400 000 kilowați, înainte de termen a intrat în funcțiune și prima parte a Combinatului din Nikopol, pentru iundații de oțel, ale cărui procese de producție vor fi în întregime mecanizate și automatizate. La Uzina metalur-

diferite colțuri au sosit

gică din Leningrad, muncitorii și tehnicienii au realizat, în cinstea Congresului, cea de-a 32-a turbină cu aburi.Ziarul „Pravda publicat recentscurt bilanț al unei zile de întrecere în Republica Federativă tă Rusă, centralele centraleleprinsul republicii produc zilnic peste 900 de milioane kWh

aun
Sovietică Socialista hidro- și termo- din cu- se

— ceea ce echivalează cu producția întregii Rusii de dinaintea Marii Revoluții Socialiste, pe un interval de nouă luni. Ca rezultat al întrecerii, în republică se produc zilnic 548 000 tone de petrol, peste 1 700 automobile, 500 de tractoare, 18 000 de televizoare și aparate de radio, 3 800 de frigidere etc.Dezbătînd proiectul de Directive ale celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S., muncitorii și tehnicienii din numeroase întreprinderi industriale și-au luat angajamentul de a folosi din plin rezervele de producție șl de a obține noi economii. La Uzina de anvelope din Erevan, de pildă, s-a mărit producția de anvelope pe schimb și s-au obținut acumulări suplimentare de sute de mii de ruble. Textiliștii din Alma-Ata au depășit cu mult sarcinile planului de producție pe

ANKARA 27 (Agerpres).— Parlamentul turc urmează să se întrunească luni pentru a lua cunoștință de o scrisoare a președintelui Consiliului de Miniștri în care se anunță că, în virtutea articolului 100 al Constituției, „postul de președinte al Republicii poate fi considerat ca vacant". Reuniunea a fost convocată întrucît medicii care l-au examinat sîmbătă, după înapoierea sa de la Washington, pe generalul Cemal Giirsel — aflat în comă de 47 de zile — au ajuns la concluzia că starea sănătății a- cestuia nu-i mai permite să-și reia funcțiile de președinte.

aceste

persoane 
în piața 
lozincile 

Vietnam !“,

LONDRA. Poliția londoneză a confirmat că o parte a cupei „Jules Rimet" a fost trimisă cu poșta președintelui federației engleze de fotbal, Joe Mears. După felul cum este desprinsă această parte, polițiștii și-au exprimat speranța că trofeul nu a fost distrus.

A. MUNTEANU

25 DE ANI DE LA
DEMONSTRAȚIILE
DIN MARTIE 1941(Urmare din pag. I)
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cronic al balanfei de plăți, 
iar pentru a-l acoperi, fările 
se îndatorează continuu. 
In această privință. Brazilia 
bate recordul pe continent. 
Conform cifrelor reproduse 
de Pinto Ferreira, în cartea 
sa «Capitals estrangeiros 
e divida externa do Bra
sil», Brazilia are o datorie 
externă de pe urma căreia

reprezentanți ai vieții 
și artistice, sute de

SIRIA:

latino-americane. De 
față tocmai 

medaliei. Un 
spațiu geografic, 
de circa 230 mi- 
de oameni, suferă

o dală vedem firme națio
nale absorbite sau ruinate 
de cele străine, în sectoare 
unde nu ar fi dificil să asi
milăm noi înșine echipa
mente tehnice productive’.

O serie de economiști 
relevă rolul administrațiilor 
din țările capitaliste in
dustrializate în apărarea 
investițiilor monopoliste în

pentru progres" 
realizată.
studiu economic 
de specialiști ai 

arată : „Intre a- 
profifu- 
străine
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curs de 
, prețul 

tin
de să crească. Conform 
Institutului agricol brazi
lian, în 1929 se putea cum
păra un autovehicul Ford cu 
valoarea a 20 de saci de

rezervă de materii prime 
care îmbogățește marile 
concerne internaționale. 
Dependența crescîndă de 
străinătate, deficite bugeta
re, comerciale și de plăți 
cronice, datorii externe 
exorbitante, înapoierea și di
ficultățile economice gene
ratoare de tensiuni sociale 
— iată caracteristici ale

în continuarea 
studenții

Belgrad 
acestor

sută". Rămîn, 
40 la sută din 
acestea aproa- 
sînt cheltuite 

pentru cumpărarea de 
bustibil și de mărfuri 
ar putea fi produse 
de latino-americani. 
curge, de aici, un deficit

ori
să 
ca 
e- 

se-

rămășițelor coloniale
•> JBUENOS AIRES 27 (Agerpres). — Peste 600 de personalități politice din Argentina și din alte țări latino-americane, care s-au întrunit la 26 martie la Buenos Aires, s-au pronunțat împotriva politicii coloniale a Marii Britanii, care la sfîr- șitul secolului trecut a acaparat Insulele Malvine. în cuvîntul său, președintele mișcării „Comisia la- tino-americană pentru retrocedarea Insulelor Malvine și lichidarea coloniilor străine", dr. Henric Coro- minas, a adresat un apel tuturor popoarelor din America Latină să se alăture luptei pentru lichidarea rămășițelor coloniale de pe continent.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — Vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, a declarat într-un interviu acordat televiziunii americane că instaurarea stabilității po
litice în Vietnamul de sud „este 
un obiectiv îndelungat și greu de 
atins". Referindu-se la manifestațiile ce se desfășoară în prezent în Vietnamul de sud el a declarat că nu poate ști dacă guvernul 
de la Saigon va putea supraviețui 
actualei furtuni politice.★

ROMA. Peste 100 000 de 
au manifestat duminică 
del Popolo din Roma sub 
„Libertate pentru
„Nici un ban, nici un soldat pen
tru McNamara !“.

SUD-AFRICANA

„Operația Palomares 
întreruptăMADRID 27 (Agerpres). — Operațiile de recuperare a bombei cu hidrogen, pierdută în luna ianuarie în urma ciocnirii bombardierului american „B-52“ cu un a- vion-cisternă și care a fost regăsită în mare la o adîncime de 750 metri, în dreptul localității spaniole Palomares, urmează să fie întrerupte timp de cîteva zile, pentru motive care nu au fost dezvăluite. S-a aflat doar că

operații s-au dovedit a fi extrem 
de dificile și că numeroase tenta
tive de recuperare au eșuat. Viceamiralul William Guest, care conduce „operația Palomares" a anunțat numai că în această regiune a sosit din S.U.A. echipament special nou, printre care un vehicul submarin de recuperare fără pilot, care nu va fi în stare de funcționare decît joia viitoare. .numai pentru negri

mistui Carlos Fernandez A- 
rias observă : „Rentabilita
tea investițiilor în 
hispano-americane 
mult superioară față
ceea ce se poate obține în 
țările de unde provin ca
pitalurile. în anumite ra
muri extractive rentabilita
tea este spectaculoasă". 
Cifre extrase din lucrarea 
«Foreign capital in Latin 
America», elaborată de 
specialiști ai O.N.U., spriji
nă elocvent afirmațiile de 
mai sus. Ele arată, între 
altele, că in timp ce 
rata profitului la capita
lul investit în S.U.A, este 
de 11,4, în America Latină 
ea atinge 20,5 în medie pe 
toate ramurile economice, 
ridicîndu-se la 22,5 la sută 
în industrie. H. W. Balgo- 
oyen, director la grupul 
monopolist „Bond and 
Share" (cel mai puternic din 
Brazilia), spune că „profitu
rile întreprinderilor private, 
excluzînd domeniul servicii
lor publice, pot atinge 30-40 
și chiar 50 la sută anual 
față de capitalul investit".

S-a încercat să se 
acrediteze ideea că pre
zența unui asemenea flux 
de capital este de natură 
să activizeze economia ță
rilor 
fapt, avem în 
reversul 
imens 
populat 
lioane
din plin consecințele sub
dezvoltării. în genere, a- 
vem de-a face cu un ve
ritabil „hinterland", cu o

ansamblului latino-american. 
Nici măcar modesta creștere 
de 2,5 la sută pe an a eco
nomiei prevăzută de „Ali
anța pentru progres" nu 
poate fi

Un 
elaborat 
O.N.U. 
nii 1956—1963, 
rile companiilor 
și datoriile contractate în 
exterior au absorbit 30 la 
sută din veniturile în devize 
ale Americii Latine. La a- 
ceasta se adaugă capitolele 
„alte servicii", „fonduri 
transferate", „erori și omi
siuni", care împreună înghit 
încă 30 la 
deci, numai 
venituri. Din 
pe jumătate

trebuie să plătească anual 
numai sub formă de do- 
bînzi 150 milioane de do
lari ; în timp ce rezervele 
monetare ale statului erau, 
în mai 1965, de 62 milioa
ne de dolari în aur și 
milioane în devize I

în legătură cu rolul mo
nopolurilor străine în 
narea dezvoltării industriale 
a Americii Latine, Râul 
Prebisch, secretar general 
al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare, în cartea «Hacia 
una dinamica del desa- 
rolle latino-americane», 
scrie : „Tehnica continuă 
să rămînă în general puțin 
sau deloc accesibilă latino- 
americanilor dintr-o tară 
alta, hotărîrile continuă 
fie luate în afară, fără 
țara în cauză să poată 
xercita vreo influență 
rioasă, cu toată necesitatea 
unui asemenea lucru pentru 
interesele naționale. Și nu

exterior, lucru deosebit de 
vizibil cînd este vorba de 
cele nord-americane. în 
studiul «Private Foreign 
Investments-Legal Eco
nomic Realities», J. Sei- 
mour Rubin subliniază că : 
„S.U.A. consideră proteja
rea investițiilor sale în 
străinătate drept un obiec
tiv principal al politicii sale 
externe", iar George Ken
nan adaugă : „Apărarea 
dreptului de proprietate și 
a afacerilor cetățenilor săi 
este una dintre primele și 
cele mai importante funcții 
ale diplomației americane”.

în timp ce prețurile 
materiilor prime exportate 
de fările 
dezvoltare 
produselor industriale

cafea. In 1949, erau 
cesari 200 de saci pentru 
același autovehicul. Acum, 
însă, sînt necesari 295 de 
saci de cafea. Unele sta
tistici calculează la aproxi
mativ un miliard de dolari 
pierderile suferite de Ame
rica Latină în anul 1964 de 
pe urma «foarfecii prețuri
lor».

Clasa muncitoare, care su
feră cel mai mult dubla ex
ploatare monopolistă, se îm
potrivește prin acțiuni gre
viste de amploare, însoțite 
de revendicarea naționali
zării. în Peru se duce o 
amplă campanie pentru a- 
nuiarea concesiilor petrolie
re din La Brea și Parinas, 
acordate marelui trust yan
keu «Standard Oil of New 
Jersey», în fruntea luptei 
aflîndu-se petroliștii peru- 
vieni. Recentele incidente 
sîngeroase din Chile — re
zultat al conflictului dintre 
mineri și compania „Ana
conda Cooper", care a e- 
xercifat presiuni asupra gu
vernului chilian —au creat o 
amplă mișcare de protest, 
nu numai în jurul inciden
telor, ci și al prezenței mo
nopolurilor străine în secto
rul extracției de cupru, 
principala bogăție a țării, 
în ciuda represiunilor poli
țienești, muncitorii de pe 
plantațiile lui «United Fruit» 
din Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, înfruntă „mon
strul verde”, cerînd expro
prierea vastelor lui dome
nii.

Lichidarea dominației mo
nopolurilor străine consti
tuie un obiectiv esențial al 
luptei popoarelor latino- 
americane.
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NEW YORK. Poliția din New York a arestat 9 persoane care au participat la o demonstrație organizată în fața birourilor misiunii Republicii Africane la Organizația țiunilor Unite. In ultimele zile aici au avut loc mai multe demonstrații de protest împotriva politicii de apartheid a guvernului R.S.A.

EXPOZIȚIE DE 
m populara 
ROMÂNEASCĂ 
LA EORINO

DAMASC 27 (Agerpres).— La Damasc s-au încheiat lucrările conferinței extraordinare a conducerii regionale a partidului Baas din Siria. La conferință au fost prezentate rapoarte despre evenimentele care au avut loc la 23 februarie în Siria și a fost aleasă noua Direcție regională a conducerii Baas din Siria. Din noua Direcție fac parte ÎS personalități, printre care Nureddin El Atassi, noul șef al statului, Youssef Zouayen, primul ministru al Siriei, generalul Ahmed Sueidani, șeful Statului major general al armatei, generalul Hafez Assad, ministrul apărării, generalul Salah Jadid și alții.Participanții la conferință au a- doptat o serie de rezoluții în probleme ale politicii interne și externe.

Duminică s-au împlinit 25 de 
ani de la puternicele demonstrații 
din martie 1941 împotriva politicii 
trădătoare a guvernului iugoslav 
din acea vreme, Țvetkovici-Ma- 
cek, care se pregătea să predea 
țara Germaniei hitlerisfe. La che
marea Partidului Comunist din 
Iugoslavia, masele de oameni ai 
muncii au ieșit în stradă. Ma
nifestațiile începute la 24 martie 
s-au extins rapid, cuprinzînd la 27 
martie întreaga țară. în această zi, 
guvernul Țvetkovici-Macek a fost 
răsturnat, însă cabinetul genera
lului Simovici, care i-a urmat, a 
fost incapabil să asigure apărarea 
țării. La 6 aprilie 1941, Iugoslavia 
a fost invadată de trupele hitle- 
riste.

Pentru marcarea evenimentelor 
din martie 1941, duminică seara, 
la Casa de cultură și învățămînf 
din Belgrad a avut loc o ma
nifestare în cadrul căreia a 
vorbit general-locotenenf Boșko 
Durițkovici. în continuarea pro
gramului, studenții Academiei 
de teatru din 
texte dedicate 
mente.

De asemenea, 
mului de duminică, televiziunea 
iugoslavă a prezentat un program 
special dedicat evenimentelor din 
martie 1941. Mihailo Șvabici, 
membru al C.C. al U.C.I., a vorbit 
la televiziune despre importanța 
acestor evenimente.

Una din cele mai mari săli 
torineze, galeria asociației „Pie
monte artistico-culturale" găz
duiește începînd de vineri o 
expoziție de artă populară ro
mânească. Publicului italian i 
se oferă prilejul de a face o 
interesantă călătorie prin re
giunile țării noastre reprezen
tate fiecare prin cele mai spe
cifice obiecte de artizanat. „Ca
litatea esențială a artei româ
nești — citim în ghidul de pre
zentare — este puternica sa 
unitate, prezentă în toate ma
nifestările creației populare. 
Legătura indisolubilă pe care o 
are cu gîndirea și cu viața po
porului român reflectă într-o 
armonioasă sinteză condițiile e- 
conomice, sociale și 
din diverse epoci ale 
rii sale istorice".

Privind pitoreștile 
din Săliștea Sibiului, 
și Năsăud, publicul admiră mi
gala și măiestria broderiilor. 
Sînt prezentate ștergare și cu
sături de pe meleagurile Suce
vei și Apusenilor, precum și 
vestitele scoarțe oltenești și 
maramureșene. Numeroase sînt 
și obiectele de lut și ceramică, 
diferite obiecte din lemn meș
teșugit încrustate. Alături de 
aceste vii și expresive mărturii 
ale comorilor artei populare ro
mânești, vizitatorul are prilejul 
să vadă și imagini din viața 
nouă a poporului nostru.

La inaugurarea expoziției a 
luat parte rectorul Universității 
din Torino, prof. Mario Allara, 
numeroși 
culturale 
vizitatori.


