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LABORATORUL UZINAL
un nucleu al cercetării științifice!

AN CH E T A
SClNTEll"n

Necesitatea desfășurării pro
ducției industriale în condiții 
optime, stimularea sistematică 
și consecventă a progresului 
tehnic fac să crească tot mai 
mult rolul laboratorului uzi
nal, ca auxiliar în soluționa
rea unor probleme curente ale 
întreprinderilor, cît și ca pîr- 

realizărilor valoroase ale științei. 
Hunedoara s-au

ghie de introducere în producție a 
Astfel, la laboratorul Combinatului siderurgic 

soluționat o serie de probleme de acută actualitate tehnică și științifică, 
ca: îmbunătățirea calității smoalei pentru fabricarea electrozilor, la 
oțelul pentru axe, studierea epurării apelor fenolice la uzina cocso-chi- 
mică etc. Cercetătorii laboratorului uzinei „23 August" din Capitală 
au definitivat problema determinării spectrale a aluminiului în oțelu
rile de construcție, problema elaborării de noi procedee de eloxare și de 
grafitare a pistoanelor de la motoarele Diesel, menite să reducă uzura 
pieselor în exploatare. Un grup de specialiști de la combinatul chimico- 
metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" — Baia Mare a efectuat cercetări de 
real interes științific privind determinarea plumbului și a argintului 
prin metode moderne etc. In colaborare cu baza de cercetări a Acade
miei — Timișoara, colectivul laboratorului Combinatului siderurgic Re
șița și-a adus contribuția la construcția în serie a unor turbine romî- 
nești la nivelul tehnicii moderne.— Cînd vorbim despre ridicarea nivelului activității laboratoarelor uzinale — ne spune acad. DUMITRU DUMITRESCU, prim-secre- 
tar al Academiei Republicii Socia-

liste România — avem in vedere mai multe aspecte : un asemenea laborator trebuie să satisfacă, în primul rînd, nevoile imediate ale producției întreprinderii respecti-

ve. Colectivele acestor unități nu tre
buie să piardă însă din vedere și ne
cesitatea de a aborda anumite teme 
de cercetare de o mai mare valoare 
științifică, 
buie la 
azi ale 
prevadă, 
zilei derimentală pe care o reprezintă laboratoarele uzinale, stațiile-pilot și instalațiile industriale este, în general, în mod insuficient folosită pentru cercetare, atît de specialiștii uzinei, cît și de cei din afara ei. în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind problemele științei din țara noastră s-a arătat, pe drept cuvînt, că în cadrul industriei noastre există o puternică bază materială ce se impune a fi mai bine folosită atît de cercetătorii din laboratoarele uzinale cît și de cei din alte unități științifice.De pildă, Uzina de construcții de mașini-Reșița posedă instalații experimentale moderne, aduse din import, pentru reglarea și încercarea la banc a motoarelor locomotivelor Diesel electrice, pe care le folosește însă, în cea mai mare

Ele trebuie 
soluționarea 
întreprinderii, 

să pregătească 
miine. Or,

să confrl- 
sarcinilor de 

dar să și 
terenul baza expe-

parte, doar pentru a soluționa unele cerințe imediate. Cu ajutorul unor asemenea instalații s-ar putea însă iniția și investigații cu caracter mai general (de pildă, anumite cercetări privind funcționarea ansamblului motor-grup de supraalimentare, vibrațiile în conductele de aspirație și evacuare, răcirea motorului etc.).Exemple similare pot fi găsite și în alte laboratoare uzinale din diferite domenii. Uzina „Electro- putere“-Craiova ar putea iniția importante studii legate de tehnica tensiunilor înalte și a transformatorilor de mare putere ; uzina de piese radio și semiconductor! din Capitală ar putea aborda teme de real interes științific privind dispozitivele semiconductoare etc. ; ca să nu mai amintim de bază experimentală pentru tria chimică și cercetarea fică de specialitate, oferităboratoarele noilor combinate și uzine de la Borzești, Roznov, Brazi, Năvodari, Făgăraș etc.
larga indus- științl- de la-
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Arcuda captări, făcut foraje s-a
Dezvoltarea industriei, noile construcții de locuințe cu un grad ridicat de confort au drept urmare un consum sporit de apă potabilă evaluat pentru anul 1970 la peste 1 milion mc pe zi. Pentru a afla ce măsuri se iau în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu apă a Bucureștiului, ne-am adresat tov. ing. Edmond TOMESCU, din Institutul pentru planuri de amenajări și construcții hidrotehnice, care ne-a informat:Institutul nostru în colaborare cu Institutul de studii și prospecțiuni și ,,Proiect"-Bucu- rești au elaborat în 1964 un studiu tehnico-economic pentru alimentarea cu apă a Capitalei. Studiul a scos în evidență necesitatea extinderii actualelor surse de alimentare cu apă
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BăneasaLa plecare, pe aeroportul Foto i Gh. Vințllă

ADOLESCENȚA
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H Marile stiluri și epocile lor
2. EDIFICIILE
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Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Moscova, delegația Partidului Comunist Român care va participa la lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S.Din delegație fac parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, conducătorul delegației, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Gheorghe Rădules- cu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, de membri supleanți

ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești.Au fost sărcinatul de față I. A. Iliuhin, în- cu afaceri ad-interim
laîn aceeași zi, delegația a sosit la Moscova.La aeroportul Vnukovo, delegația a fost întîmpmată de L. Brej- nev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. Kosîghin, D. Poleanski, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S., V. Mjavanadze, membru supleant al Prezidiului C.C. al

al
Și

Sovietice la București,Uniuniișefii misiunilor diplomatice ale celorlalte țări socialiste acreditați în Republica Socialistă România.Numeroși oameni ai muncii aflați pe aeroport au salutat cu căldură pe membrii delegației. Pionieri au oferit membrilor delegației flori.
MoscovaP.C.U.S., I. Andropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți nescu, ambasadorul cialiste România membri ai Ambasadei române la Moscova.

Teodor Mari- Republicii So- în U.R.S.S., și
(Agerpres)

Luna iulie

Jhccra

noastre
1* ' ................ ■ ■■' —" ■ ■

Constantin CHIRIȚÂ

Revoluția populară a surprins generația mea la început de maturizare. Eram tineri, uram războiul, uram societatea care ne siluise cu tot felul de nedreptăți; eram foarte tineri și doream să ne dăruim în întregime unei idei mari. Nu ne gîndeam egoist la viitorul nostru, voiam să înfăptuim ceva frumos, înalt, un monument, fără să ne intereseze dacă vom înscrie sau nu, acolo, numele noastre. Și pașii noștri au început să sune cadența revoluției și monumentul pe care am fost chemați să-l înfăptuim era so-

data limită?
întrevederi franco- 
americane cu privire 
la problemele
N. A. T. O.

Ca răspuns la repre 
siunile autorităților 
ecuadoriene 
a fost creat

FRONTUL UNIT ANTI
GUVERNAMENTAL

subterană de la Ulmi și Braga- diru, a captărilor de la ' și efectuarea de noi Pentru aceasta I.S.P. a ample prospecțiuni prin de explorare-exploatare;creat un nou front de lucru în comuna Potlcgi și altul pentru o captare în zona de confluentă a Sabarului cu Argeșul, unde urmează să se instaleze o nouă priză la punctul Crivina. De aici transportul apei captate se va face printr-un apeduct închis, paralel cu magistrala existentă, pînă la noua statie de tratare ce se va construi în localitatea Dudu, unde urmează să se trateze zilnic 260 000 mc apă, adică de o dată și jumătate mai mult decit consuma Bucdreștiul în anul 1943. De asemenea, se prevede executarea unui nou

apeduct spre Bnagadiru, dublarea conductei de apă Braga- diru—stația de pompare Bucu- rești-sud, crearea unei noi stații de pompare din Drumul Taberei ,• vor fi extinse rețelele de distribuție existente și se vor executa noi rețele, care însumează aproape 300 km de conducte.Pe baza proiectului elaborat de institutul nostru, anul acesta au început lucrări de alimentare cu apă industrială a zonei de sud-est a Capitalei. Proiectul prevede aducerea a circa 130 mii mc apă din Argeș, în zona PanteJimon se va amenaja o nouă retenție, care va fi în același timp și un lac de agrement în plus pentru bucu- reșteni și o rezervă de apă industrială.
Al. PLAIEȘU

Pregătirea răsadurilor la cooperati
va agricolă de producție din Du- 
deștl-Cioplea de lingă Capitală (Foto t Agerpres)

cialismul șl ne gîndeam în clipele rare de răgaz că istoria a fost foarte generoasă cu generația noastră.Rareori se pot întîlni atît de fecunde elanuri și generozități, energii și dăruiri. Poate că unii și-au strecurat printre noi ambiții și patimi, poate că alții au țopăit îndemânatici ridicîndu-și capetele și umerii dornici de galoane deasupra stindardelor pe care permanent le duceam, dar erau puțini a- ceștia și entuziasmul nostru era prea mare și dacă puteam rosti cu capul sus, demni și neîncovoiați, oricînd cîteva cuvinte cu care ne-am identificat, acele cuvinte sînt: credință în partid, în idealul socialismului, pasiune de a construi.Faptele noastre nu mai așteaptă judecata tîrzie a istoriei, prezentul are tot dreptul și datoria să facă aceasta. Și dacă patria noastră, cu decorul ei vechi și nou, se numește România Socialistă, și dacă pentru prima dată în istorie ea și-a cîști- gat și-și afirmă neabătută independența, suveranitatea și demnitatea națională, o singură concluzie decurge de aici : ne-am făcut datoria, credințele tre n-au fost le și puterile noastre conduse și dirijate, metodic, cu înțelepciune de Partidul Comunist Român.Iată adevărul fundamental de la care pornește generația mea : dragostea de țară, patriotismul, învestirea acestuia cu valori noi, profunde, transformarea lui în cea mai activă forță morală a societății noastre. Iată fructul de aur al revoluției noastre. Toate momentele prin care a trecut istoria ultimelor două decenii au însemnat etape pentru recucerirea, reînvestirea și înnobilarea noțiunii de patriotism. Această conștiință dă vieții noastre demnitatea, umple brațele noastre de energii și ne proiectează sigur gîndurile în viitor. Această conștiință domină și concepția noastră despre literatură.Plămadă a revoluției, ameste- cîndu-ne de cele mai multe ori anonim printre făuritorii ei, noi, scriitorii, nu putem vedea în literatură un joc, un divertisment, un import, sau expresia unor halucinații de moment. Gravitatea noastră se bazează pe amintiri nu prea îndepărtate și se dublează fericit cu sentimentul responsabilității care a

noas-înșelate, elanuri- au fost

(Continuare în pag. a IV-a)
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Se apreciază câ 
Franța a stabilit 
data la care se va 
retrage din coman
damentele integra
te ale pactului 
nord-atlantic

CEVDET SUNAY
A FOST ALES
PREȘEDINTE AL TURCIEI»

Opinia publică

are cuvî ntul
Tn mod misterios și 

anticipat, marea necu
noscută a fost descope
rită — „se știe în mod 
precis că alegerile vor 
fi cîștigale de conser
vatori", 
provine 
Maurice 
profesie 
autor al 
cărți intitulate „Privește 
azi la ziua de mîine". 
Lucrarea a apărut dato
rită generosului concurs 
acordat de organizația 
„E. D. O’Brien". Ca a- 
mănunt, în fruntea a- 
cesteia se află șeful ser
viciului de presă al O- 
ficiului central al parti
dului conservator. De 
unde se vede de ce 
auspiciile nu puteau fi 
de partea laburiștilor.

Tagma astrologilor, 
magilor, ghicitorilor în 
globuri de sticlă duce 
o activitate intensă și 
prosperă, iar unele zia
re nici nu ar concepe 
să apară fără obișnuitul 
horoscop cotidian care 
descrie detaliat inci
dența zodiilor asupra 
soartei muritorilor. Une
ori, mitul profețiilor o- 
culfe este folosit pen

Dezvăluirea 
din partea lui 
Woodruff, de 
prezicător și 
unei recente

tru influențarea unei 
părți a opiniei publice, 
potrivit nu cu poziția 
planetelor, ci cu inte
resele unor cercuri cît 
se poate de terestre.

în aceste zile de in
candescență electorală, 
cînd partidele rivale a- 
runcă în luptă tot ce 
au mai bun în arsenalul 
lor propagandistic, a 
început să apară în a- 
renă, cu o frecvență 
crescîndă, un alt gen 
de preziceri, bazate pe 
criterii mai serioase ți 
anume pe sondaje în 
opinia publică.

Cu peste 30 de ani în 
urmă, un profesor uni
versitar american, dr. 
George Gallup, a în
ființat primul institut de 
sondare a opiniei pu
blice, care îi poartă și 
azi numele. De atunci, 
asemenea organizații 
au apărut și funcțio
nează în peste 20 de 
alte țări occidentale a- 
dopfînd modelul ame
rican, inclusiv firma — 
„Gallup Poli”. Mai ales 
în perioada de după 
al doilea război mon
dial, numărul diverse-

lor oficii de sondaj a 
crescut înfr-un rifm ra
pid. în Marea Britanie 
există vreo opt, dintre 
care două mai cunos
cute — Gallup și Na
tional Opinion Poll 
(N.O.P.).

Am făcut cîte o vi
zită la birourile lor din 
Londra, unde am stat 
de vorbă, pe rînd, cu 
directorul lui Gallup 
Poll, dr. Henry Durant, 
și apoi cu F. Teer, u- 
nul din directorii 
N.O.P. Ambii sînt din 
plin solicitați în fierbe
rea electorală generală, 
cînd cercurile politice 
doresc să afle cît mai 
des „pulsul" opiniei 
publice și, mai ales, 
„șansele" unui partid 
sau ale altuia.

Dr. Henry Duranl 
conduce institutul Gal
lup din 1936, anul în
ființării lui în Marea 
Britanie. N.O.P. este de 
dată mai 
apărut în

recentă — a
1959, cînd a

Liviu RODESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Se poate scrie despre 
adolescență în diferite
chipuri și din diferite
puncte de vedere. înfăți
șările multiple ale acestei 
etape în dezvoltarea o- 
mului ne oferă un abun
dent și interesant mate
rial, deopotrivă utilizat de 
romancieri, de drama
turgi, de medici și edu
catori. Situată la frontie
ra dintre două mari pe
rioade în existența noa
stră, adolescența este o 
punte între pubertate și 
maturitate, în care na
tura pare a retușa și per
fecționa ceea ce a con
struit în etapele prece
dente. Mai puțin furtu
noasă și agitată în com
parație cu pubertatea și 
maturitatea, adolescența 
necesită, din motive mul
tiple, o atenție și o pros
pectare mai adîncă decît 
se apreciază în gîndirea 
curentă. De fapt, adeseori 
această etapă este con
fundată cu pubertatea, al
teori extinsă nemăsurat, 
cuprinzînd toată perioada 
de viață dintre 10 și 20 
de ani. Corelînd observa
țiile majoritare ale auto
rilor care s-au ocupat cu 
procesele de mafurație, 
desfășurate în limite largi 
de timp în al doilea de
ceniu al vîrsfei omului, cu 
propriile noastre observa
ții — situăm adolescența 
între 16—177s—18 ani 
la fete și 17—187?—19 
ani la băieți.

La începutul adolescen
ței, maturația fizică a 
organismului este termi
nată. Cele două sexe au 
dobîndit capacitatea de 
procreație, ceea ce ni se 
pare un caracter distinc
tiv pentru finalul unei e- 
fape și începutul celei 
următoare. Ansamblul de 
transformări adînci ale 
corpului, care capătă tră
sături și proporții caracte
ristice, cît și comporta
mentul neuro-psihic dife
rențiat, sînf realizate în 
acest moment.

liceală și universitară. în
treaga lor formație umană 
va fi influențată de un 
contact atîf de prelungit 
cu diverse forme ale cul
turii și științei, de asimi
larea unui fond de cu
noștințe caracteristice oa
menilor cu formație uni
versitară.

Este ușor de înțeles de 
ce adolescența are în 
viața noastră un determi
nism asupra căruia tre
buie să medităm, și nu 
întîmplător. Intr-adevăr, 
în timp ce în perioadele 
precedente educația și 
școlarizarea au avut rolul 
principal în formația 
noastră umană și so
cială, de astă dată, 
pe lîngă acești factori, 
intervine conștiința pro-

Nu se mai poate vorbi 
de o criză biologică a 
organismului în adoles
cență, etapă în care nu 
mai apar caractere sau 
funcții noi. Instabilitatea 
structurilor și funcțiunilor, 
labilitatea vegetativă și 
endocrină, neliniștile pro
vocate de invadarea or
ganismului de cantități in
solite de hormoni sexuali 
și parasexuali au scăzut 
în intensitate sau au dis
părut. In comparație cu 
pubertatea, în adolescență 
se ajunge la un grad de 
stabilitate, determinat de 
desfășurarea armonioasă 
a procesului pubertar. A- 
dolescentul își perfecțio
nează proporțiile, formele 
și funcțiunile dobîndife în 
etapele precedente cu o 
predominență caracteristi
că a diverselor forme de 
activitate nervoasă supe
rioară de la spiritual la a- 
fectiv. Este etapa formării 
personalității umane, care 
va decide în bună mă
sură ceea ce este esențial 
în aspirațiile, idealurile 
și concepția despre viață 
și lume ale tînărului.

Ca orice proces, ado
lescența se desfășoară în 
trepte inseparabile, pe 
nesimțite, de la o zi la 
alta, pînă la recunoaște
rea conștientă a maturi
tății mal mult sau mai pu
țin realizate. La sfîrșiful 
acestei etape, omul devi
ne cetățean, poate fi fac
tor de producție și fon
dator de familie.

Intr-un procent al 
populației, tinerii străbat 
finalul adolescenței și e- 
tapa inițială a maturității 
în procesul de școlarizare

de acad.
Ștefan MILCU

prie, capacitatea de a pri
mi sau refuza ceea ce ni 
se oferă, imensele posi
bilități ale auto-educației 
și ceea ce numim evoluția 
conștientă. Adolescentul 
poate folosi în bine sau 
în rău această mare forță 
ce ne-o relevă conștiința 
existenței proprii, senti
mentul plenitudinii, re- 
flectînd în psihic tonusul 
ridicat biologic, caracte
ristic acestei vîrste, în care 
programul genetic al spe
ciei umane perfectează un 
nou individ, capabil să o 
reprezinte și să o conti
nue.

Din multe puncte de 
vedere această perioadă 
a existenței noastre are 
și îndemnuri înșelătoare, 
imagini mirifice, care duc 
pe unii tineri pe căi ero
nate ce corup aspirațiile

lor sincere de trăire de
plină a fot ce le oferă 
vîrsta. Fenomenul se da- 
torește „prea plinului* 
unei energii sau unor e- 
xemple negative oferite 
de prietenii de „însoțire", 
care mimează pseudo-sen- 
fimenful. îmi reamintesc 
din propria mea experien
ță de acei nefericiți colegi 
de clasă și de vîrsfă care 
s-au lăsat antrenați de 
exemplele vicioase ale u- 
nui anturaj corupt, de in
fluența tulburătoare a unei 
literaturi ieftine și abruti
zante, formîndu-și astfel o 
pseudo-concepfie despre 
sensul existenței umane și 
a lor personală. Cît de sfi
dători și aroganți păreau 
atunci, cît de „superiori" 
în ceea ce fac, pentru a-i 
revedea în anii maturită
ții decăzufi și descurajați 
de dificultățile create de 
propriile lor greșeli. Au 
crezut probabil, ca și unii 
tineri din zilele noastre 
aflați în adolescență, că 
trebuie neapărat „să trăias
că din plin", să „profite de 
tinerețe’ pierzîndu-și nop
țile, alcoolizîndu-se, abru- 
fizîndu-se în excese sexua
le. Folosite cu înțelepciu
ne, posibilitățile largi ale 
tinereții și maturității vor 
da tinerilor, cu fiecare zi 
trăită sănătos și optimist, 
un izvor nesecat de bucu
rie pentru orice acțiune, 
oricîf de măruntă ar fi ea. 
Departe de a recomanda 
asceza, puritanismul nesin
cer și „supa spartană", a- 
preciem realizabil un echi
libru, o îmbinare judicioa
să a feluritelor preocupări 
— studiul, practica spor
tului, munca socială — ca 
și trăirea unei vieți perso
nale sănătoase.

Observația bolilor ado
lescenților și a unor de
prinderi vicioase ne arată 
rolul nefast al unei educa
ții familiare necorespunză- 
foare, al exemplelor nega
tive oferite de mediul de 
viață și, îndeosebi, de un 
cerc de „prieteni" greșit 
aleși. Deplina realizare a 
omului în adolescență este 
tocmai stăpînirea propriu
lui fond biologic și dirija
rea energiei fizice și spiri
tuale spre formele cît mai 
înalt posibile ale vieții 
umane.

Cît de adînc ar trebui 
tinerii să reflecteze — îna
inte de a păși în adoles
cență, cînd o parcurg sau 
chiar cînd au depășit-o de 
curînd — asupra posibili
tăților extraordinare pe 
care le au pentru realiza
rea potențialului pozitiv al 
fiecărei individualități I 
Mediul familiar, condițiile 
sociale sau educative și 
profesionale, nivelul co
respunzător de cultură pol 
fi egal folosite pentru de- 
săvîrșirea noastră în aceas
tă etapă a vieții. Posibili
tățile sînt deschise pentru 
fiecare dintre noi, dar fo
losirea lor necesită un 
efort personal susținut și 
conștient, în care munca și 
un ideal de viață au un 
rol conducător și de rea
lizare.

însușirea unei concepții 
sănătoase de viață, exem
plul marilor personalități 
ale umanității, în viața că
rora putem găsi sprijin și 
răspuns la propriile noas
tre întrebări, cultivarea 
complexă a minții și afec
tivității, practica echilibra
tă a culturii fizice și munca 
desfășurată cu sinceritate 
sînt tot atîtea modali
tăți care ne pot ajuta de-a 
lungul întregii noastre 
vieți și cu atît măi mult în 
adolescență.

IAȘI. Nocturnă pe malurile Bahluiulul Foto : Gh. Vințilă

IN FATA

TRICOLORULUI
In fața tricolorului țării, 

noul ostaș, cu mina încleș
tată pe armă, trăiește o cli
pă unică. Ostașul rostește:

„Eu, cetățean al Republi
cii Socialiste România, in- 
trînd în rîndurile forțelor 
armate, jur să fiu devotat 
poporului muncitor, patriei 
mele..."

...Mă aflu în incinta unei 
unități militare. E o solem
nitate simplă, bărbătească. 
Simple sînt șirurile aliniate 
ale ostașilor în desăvîrșirea 
lor, ținuta statuară, chipu
rile comunicînd dîrzenie, 
disciplină, neînfricare. Băr
bătesc — expresie lapidară 
și profundă a unui senti
ment sfint — este jurămân
tul. Rînd pe rînd, ostașii îl 
depun.

Cuvintele sînt ale lui Ion 
sau Gheorghe sau Nicolae, 
aflați acum în fața drape
lului țării; dar ele închid 
ecouri de durată și forță, 
transmise acestei clipe de 
generațiile nesfîrșite ale 
luptătorilor care s-au jert
fit năzuind patria liberă, 
independentă, puternică de 
astăzi. Cuvintele sînt ale 
unuia sau ale altuia, dar

ele cuprind cadența și ră
suflarea fierbinte a țării 
întregi, bătăile inimii pă
rinților și fraților care 
înalță schele spre înălțimi 
sau așează sub brazdă să
mânța pîinii.

Privesc spre tînărul care 
rostește jurământul. Aici, 
sub haină militară, el este 
chemat să vegheze truda 
celor de pe schele, somnul 
seminței, ideea savantului, 
pacea vetrelor, rîsul copii
lor. îl cheamă Dumitru Ai- 
lincăi, a venit din părțile 
Moldovei și e tehnician 
agronom. Știe să dobîn- 
dească rodul pămîntului. 
Acum învață să-l apere, 
îl cheamă Viorel Comșa, a 
cqborît de sub Tîmpa, de
prins cu tehnica modernă 
a construcției de mașini. 
Acum învață măiestria altei 
tehnici, de luptă.

Ei doi, ei și alții, se află 
aici la școala înaltelor vir
tuți ostășești care desăvîr- 
șește profilul lor- de tineri 
cetățeni, călindu-le dîrze- 
nia, cinstea, curajul, disci
plina și vigilența. Este o 
minunată școală a con
științei socialiste, a datoriei

sfinte, față de poporul ai 
cărui fii sînt.

Simt, discutînd cu ei, 
ceea ce cuvintele nu reu
șesc să exprime cu deplină 
profunzime: impresia gra
vată de jurămîntul militar 
— legea de bază a vieții 
ostășești. Există în viață 
momente care maturizează. 
Un astfel de moment l-au 
trăit ei în această dimi
neață, față în față cu dra
pelul de luptă, cu propria 
conștiință, cu țara. Totul 
se concentrează în solemni
tatea acestui act: străluci
tele tradiții de arme ale 
unității din care fac parte, 
înalta răspundere patrioti
că, dorința de a-și însuși o 
pregătire de luptă și poli
tică exemplară, angaja
mentul de a obține titlul de 
militar de frunte.

Totul, cimentat în fraza 
de încheiere a tulburătoru
lui legămînt:

„Mă leg să îndeplinesc 
întocmai jurămîntul meu, 
pentru libertatea și feri
cirea patriei și a poporului 
muncitor".

în fața tricolorului, osta
șul...

In sala de ope- 

rajie a spita

lului Fundeni

Foto î M. Andreescu

Pe strada Traian nr. 6 
mașina se opri singură!Mașina intră, așadar, cu toată viteza legală în Ploiești. Opri la prima stație de benzină. își alimentă bricheta și aparatul de deducție. După ce bău și el un suc de roșii verzi (roșiile erau necoapte) se urcă la volan și mașina o porni singură spre strada Traian. De la numărul 6 ieși o bătrînă care se numea Ana Bucurescu.— Eu v-am furat instalația de spălat păcate. V-am lăsat intenționat aparatul de deducție ca să veniți la mine, să spălați și păcatele copiilor mei.— Ce păcate au copiii dumneavoastră ? întrebă el cu toate că a dedus de la început cele ce vor urma.— In anul 1947 soțul meu a murit. Am rămas singură cu 6 copii...— Ați crescut copiii, i-ați făcut mari și acum se poartă cu dumneavoastră urît. Unul dintre ei stă în aceeași casă, nu plătește chirie, vă forțează să treceți casa pe numele lui. Așa este ? Va și bătut... Trebuie să știți că instalația mea în astfel de împrejurări este neputincioasă. Vă rog să mi-o îna- poiați.— Nu mă puteți ajuta ? se plînse bătrîna.Cel întrebat nu scoase o vorbă. Se duse la mașină și de ciudă începu să roadă cauciucul de rezervă al automobilului. După ce-1 roase pînă la sînge, opri din nou mașina. De data aceasta în fața Sfatului popular al orașului Ploiești.Intră în biroul președintelui.— Tovarășe președinte, vă rog chemați pe cineva de la secția financiară.Sosi omul chemat. Continuă:— Care este, dacă nu vă supă- rați, situația imobilului din strada Traian nr. 6 proprietatea Anei Bucurescu ?I se răspunse:— Nu s-a plătit impozitul pe casă de o mulțime de vreme. Știm că acolo mai locuiește și fiul care se poartă urît. Litigiul să se rezolve pe cale judecătorească. Să-i cheme în fața tribunalului.— Ce se întîmpla dacă dumneavoastră ca „sfat“ invitați aici și copiii Anei Bucurescu ? Ce se întîmpla dacă discutați cu ei de la inimă la inimă ? Doar nu se făcea gaură în cer ? Ieși, lăsîndu-i pe cei cu care discutase pe gînduri.»

UN MILITANT DE SEAMA
AL MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI
SI DEMOCRATICE GERMANESe împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Wilhelm Liebknecht, militant de seamă al mișcării muncitorești germane și internaționale din veacul trecut, unul din fondatorii și conducătorii Partidului social-democrat din Germania.Activitatea revoluționară a lui Liebknecht a început o dată cu mișcările revoluționare de la 1848 și s-a desfășurat de-a lungul jumătății secolului al XIX-lea, perioadă furtunoasă, plină de evenimente remarcabile în viața mișcării muncitorești internaționale. Este perioada unei dezvoltări rapide a capitalismului, dar și a creșterii impetuoase a rîndurilor proletariatului industrial, a influenței crescînde a ideologiei revoluționare elaborate de Marx și Engels ; este epoca întemeierii și activității rodnice a Internaționalei I, a constituirii, creșterii și maturizării partidelor socialiste, a Comunei din Paris și a a- vîntului luptei maselor împotriva exploatării și asupririi în țările Europei.Liebknecht participă în 1848/1849 la răscoalele din Baden și, după înăbușirea revoluției, emigrează în Elveția, și apoi în Anglia. Membru al „Ligii comuniștilor", el a stabilit la Londra un contact strîns cu Marx și Engels și sub influența lor a devenit socialist. în 1862, se întoarce în Germania, unde desfășoară o intensă activitate ziaristică. în 1863, el a aderat la „Uniunea generală a muncitorilor germani", înființată de Lassalle, dar, fără a se lăsa influențat de ideile retrograde ale acestuia, activează ca propagandist al principiilor Internaționalei I. Expulzat din Prusia în 1865, Liebknecht pleacă în Saxo- nia, la Leipzig, unde activează în cadrul Uniunii asociațiilor muncitorilor germani, de sub conducerea lui August Bebel. „Bebel — a- vea să scrie Lenin — a știut să găsească în Liebknecht ceea ce îi trebuia : legătura vie cu marea acțiune din 1848 a lui Marx, cu partidul constituit atunci, care, deși mic, era însă un adevărat partid proletar, reprezentantul viu al concepțiilor marxiste".Bebel și Liebknecht rup definitiv cu liberalii, realizează aderarea Uniunii asociațiilor muncitorești germane la principiile și revendicările Internaționalei I, dau o luptă deschisă pentru scoaterea muncitorilor germani de sub influența lassalle-iănă. Ei combat cu deosebită tărie îndeosebi tactica șovăitoare a lassalle-Ienilor în problema unificării statului german, tactică de adaptare la calea .„prin sînge și fier" preconizată de Bismarck, și militează pentru realizarea unității pe o cale revoluționar- democrațică. • Această luptă culminează cu constituirea, în 1869, a Partidului muncitoresc social-democrat, de orientare marxistă.Ca deputat în Reichstag, knecht, ca și buna carea

Lieb- a folosit tri- pentru demas- politicii reacționare a luiVictor VÎNTU

Nicujă

Sărutul
de la kilometrul 136Atmosfera din strada Traian nr. 6 Ploiești îl posomori într-un așa hal incit nici nu se mai recunoscu atunci cînd se uită în oglinda retrovizoare a mașinii. „Am nevoie de destindere", își zise el și chiar în acel moment la piatra kilometrică nr. 136 zări o mină de blondă neoxigenată care-i făcea semne.— Sînt învățătoare în Gorj, răspunde blonda.— Și încotro ați pornit-o ?— în căutarea lui N. T.N. T. leșină. Cînd s-a trezit o întrebă:— De ce îl căutați ?— Din cauză de rechizite școlare. Elevii noștri desenează cu culori de pămînt, scriu cu zeamă de bozii, pentru corespondență întorc plicurile pe dos. Nu se găsesc rezerve de pixuri, agrafe, ace cu gămălie etc.— Dar I.C.R.M. Craiova ce face ?— S-au făcut sesizări. D-aia îl caut pe...— Eu sînt!De data aceasta veni rîndul preafrumoasei învățătoare să leșine. Cînd își reveni, pe șoseaua națională București—Craiova la kilometrul 136 staționau 6 autocamioane încărcate. Auzi vocea lui N. T.— Autocamioanele vă așteaptă pe dumneavoastră. Sînt încărcate cu rechizite școlare. Am intervenit pe lîngă Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop și iată I Nu veți mai duce lipsă. A fost o neglijență IPuse la pikup „Perinița", o sărută pe fată și se despărți.
Calul Troian coboară 
spre DIIEF OlteniaDădu să bea mașinii două găleți

cu benzină și nu se opri pînă-n munții Gorj ului. Aici lucră fără întrerupere timp de cîteva zile la un cal troian. Băgă în el cîteva mii de metri cubi de lemn de fag tăiat de muncitorii forestieri și coborî călare pe calul troian la DREF Oltenia. Intră la director. Dar fără cal.— V-am adus un transport de lemn de fag.Directorul cînd văzu că se descarcă din calul troian mii de metri de lemn îl sărută pe binefăcător.— Ești formidabil domnule 1— Dumneavoastră însă nu... Eu din milă față de fag am făcut lucrul ăsta. Știți că fagul după ce a fost tăiat se sufocă ? De ce-1 tăiați dacă n-aveți suficiente mijloace de transport ? Și anii trecuți s-au pierdut cantități mari de lemn din aceleași motive.— Nu vreți să vindeți acest cal la I.R.T.A. Oltenia ? Ne-ați salva planul.Calul troian cînd auzi propunerea crăpă. Prin crăpătură se putea vedea lozinca de pe peretele birourilor DREF: „Buna organizare duce la realizarea planului 1“ N. T. sublinie cu un creion roșu cele scrise și porni fără calul troian să-și ia Mercedesul, pe care-1 lăsase să pască.
Eroul nostru iși pierde 

identitateaLa intrarea în Roznov — Piatra Neamț, un buștean baricadează șoseaua. Eroul nostru coboară din mașină să-1 dea la o parte. O lovitură în moalele capului și...își reveni după 168 de ore. Era în casa lui Dumitru Bostan din comuna Roznov.— Asta a fost banc ? întrebă cel lovit. a— Dă-mi buletinul și toate legitimațiile dumitale.

Bismarck, nu a votat creditele cerute pentru războiul fran- co-prusian, ambii s-au situat pe poziții internaționaliste, exprimîn- du-și solidaritatea cu muncitorimea franceză, cu vlăstarul luptei ei revoluționare, Comuna din Paris.Liebknecht a participat activ la pregătirea și organizarea congresului de la Gotha, în cadrul căruia partidul eisenachian a fuzionat cu lasalle-ienii, constituind Partidul muncitoresc socialist din Germania. Unificarea s-a făcut însă în urma unor concesii neprincipiale în probleme fundamentale ale teoriei și practicii, care și-au găsit reflectare și în „Programul de la Gotha”, criticat cu asprime de Marx și Engels pentru caracterul său oportunist. Sub influența acestei critici principiale, în activitatea sa ulterioară, Liebknecht s-a situat pe poziții revoluționare, deși nu s-a debarasat complet de unele confuzii teoretice.O dată cu intensificarea reacțiu- nii, în perioada de aplicare a faimoasei „legi excepționale împotriva socialiștilor" (1878—1890), Liebknecht a devenit unul din conducătorii combativi ai partidului aflat în ilegalitate. Partidul social-democrat german, în fruntea căruia se aflau conducători ca Liebknecht și Bebel, și-a sporit influența asupra maselor, și-a cîști- gat un mare prestigiu internațional.Liebknecht a fost unul din organizatorii Internaționalei a Il-a, înființată în 1889, a participat la congresele sale, combătînd tendințele oportuniste.între social-democrația germană și mișcarea muncitorească din România au existat puternice legături de solidaritate proletară. Liebknecht, ca și alți conducători ai proletariatului german, acordau o deosebită prețuire activității socialiștilor români. La apariția organului P.S.D.M.R. „Lumea nouă", redacția a solicitat și colaborarea lui Liebknecht, car9 s-a declarat de acord să fie trecut printre colaboratori. Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a lui Liebknecht, el a primit din România numeroase scrisori de simpatie.Tradițiile revoluționare ale socialiștilor germani din secolul âJ XIX-lea au fost continuate și dezvoltate în condițiile epocii impe-, rialismului de social-democrația germană de stînga în frunte cu Karl Liebknecht, fiul lui Wilhelm, Roza Luxemburg, Clara. Zetkin, Wilhelm Pieck și alții, de grupul „Sparta- cus", de eroicul partid comunist, care în frunte cu Thălmann a condus ca abnegație rezistența împotriva fascismului șl războiului hit- lerist. .Aceleași tradiții, eroice însuflețesc astăzi pe comuniștii germani care se află în fruntea luptei poporului pentru înfăptuirea celor mai fierbinți aspirații ale marilor precursori pe care i-a dat clasa muncitoare germană.
I. FÎNTTNARU

H^KsaaasiaaMaKagsHBssBSHKBRnsaoHaB— De ce să-ți dau actele ?— Din această clipă te cheamă Dumitru Bostan, ești bolnav de diabet și te duci să-ți faci aceste analize, recomandate de medic.îi dădu niște borcane și-l îndrumă spre laboratorul policlinicii. Ajuns aici, dădu să intre. Fu oprit.— Ai număr de ordine ?— Nu.— Vino mîine dimineață la ora 5. Stai la rînd și-ți iei un număr de ordine.Veni a doua zi de dimineață. Dădu să intre în sala de așteptare. Ușile încuiate. Așteptă afară în frig, uitîndu-se cu jind la interiorul sălii de așteptare de circa 20 de metri lungime și 10 lățime, împodobită cu tablouri, lozinci, flori și bineînțeles bănci. „De ce-or mai fi făcut sala de așteptare dacă oamenii stau în frig ?“. Sosi vremea distribuirii bonurilor de ordine.— Vreau să dau la analize...— Nu mai avem bonuri.— Dar cui le-ați dat? Am fost primul 1— Nu te interesează pe dumneata. Vino după bon mîine dimineață la ora 4.A doua zi dimineață și chiar a treia zi se întîmplă la fel. A patra zi cum, nu se știe, N.T. a fost recunoscut. Probabil după numărul de la mașină. Intră în policlinică pe la orele 8. Tot personalul îl întâmpină cu flori și cu „bine ați venit". I se făcură analizele pe loc. Drept pentru care le ținu un discurs de mulțumire. După ce termină discursul reclamă la Ministerul Sănătății cele petrecute la policlinica din Roznov de el și de multi alții.
Cineva vrea să mănînce 

chibriteN. T. coborî din apartamentul său, vesel. Găsise de dimineață la „Alimentara" din Piața Eminescu, colț cu Polonă, borviz. (De luni de zile nu se mai găsea). Cobora deci vesel, cîntînd „Non andare"' (Nu bate toba). Se urcă la volan, băgă cheia în contract și în momentul cînd motorul începu să pornească, auzi o voce stranie :— Vreau să mănînc chibrite I în jur nimeni. Cine vrea să mănînce chibrite ? Deschise cu minerul pistolului port-bagajul și în acel moment...Va urma
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și viitori satematienoi

„ Cronică
ES

Artist complex, mereu în căuta
rea unor noi mijloace de expresie, 
de la grafica publicistică și de șe- 
valei, la scenografie, ceramică și 
fresca monumentală, Jules Perahim 
este în permanentă prezent în viafa 
noastră artistică. Fantezia sa se îm
bină cu observajia riguroasă a rea
lității într-o sinteză care de multă 
vreme are calităjile unui stil pro
priu, original. Reîntîlnirea cu artis
tul în suita intitulată „Cronică ita
liană", expusă în foaierul Teatrului 
de Comedie, ne prilejuiește întîl- 
nirea cu Perahim graficianul-publi- 
cist, spontan și exact în notațiile 
sale.

Rod al impresiilor culese înfr-o 
călătorie, cele 15 tablouri ale ex
poziției ne dezvăluie aspecte ale 
Italiei de azi. Spiritul pătrunzător 
al graficianului a surprins atitudini 
și stări semnificative unei lumi a 
contrastelor, în care străzile sînt 
înăbușite de inscripțiile violente ale 
reclamelor, hamalii gem sub greu
tatea poverilor, gondolierii sînt co
pleșii de foame și singurătate, iar 
bogafii au fefele descompuse de 
viciu și mîinile transformate în labe 
de animale de pradă („Nota de 
plată"). Pentru reflectarea unui ase
menea confinuf, evident că grotes
cul și caricatura înfîlnife în tablou
rile lui Jules Perahim constituie o 
formă adecvată. Jules Perahim esen- 
(ializează figurile (înfr-un mod foar
te personal, fără să se abată de la 
materialitatea subiectului), concen- 
frîndu-și atenjia asupra elementelor 
necesare reliefării ideii : hamalul 
apare în imaginea unui spate 
curbat, a unor pumni exagerat de 
mari în raport cu braful, evocare a 
unei triste biografii („Hotelul") ; bo
gătașul are o pozifie verticală, 
trufașă, ochii săi lipsiți de expresie 
descoperă miopia, suficienta („Ver
nisaj"). „Femei din Chioggia fac 
dantelă" reprezintă munca istovi
toare a femeilor cu fefe supte, cu 
mîini noduroase, deformate de 
muncă. Dantela lucrată de ele se în
tinde peste oameni, peste case, de
parte, ca un simbol alb, imaculat, 
al suferinfei.

„Cronică italiană" ne înfățișează 
un Perahim mereu nou, fidel impre
siei ob|inute din contactul cu rea
litatea. Interesul pe care-l suscită 
expoziția deschisă în foaierul Tea
trului de Comedie este justificat 
atît pentru confinuful de idei cît și 
pentru originalitatea expresiei.

Dumitru CRISTACHE

Istoricele hotărîri ale celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. cuprind îndrumări prețioase și fixează sarcini de importanță deosebită în direcția dezvoltării științelor și a formării viitoarelor cadre de specialiști. în rîndurile care urmează vreau să fac cîteva propuneri referitoare la una din aceste importante ramuri, la formarea viitoarelor cadre de matematicieni.Două sînt, după părerea mea, principiile fundamentale ale organizării învățămîntului matematic și, într-un sens mai larg, ale organizării școlii superioare în ansamblul ei : legătura organică între cercetarea științifică fundamentală și aplicațiile ei practice ; cristalizarea sistemului de învăță- mînt într-o asemenea structură în- cît acesta să ofere viitorilor profesori și cercetători o pregătire pe cît posibil unitară, cel puțin în prima sa parte. Bineînțeles că în această situație nu mi se pare necesară împărțirea învățămîntului superior matematic în diferite secții de specialitate și cu atît mai puțin într-o secție care pregătește profesori pentru învățămîntul mediu și o alta care își propune formarea viitorilor cercetători. Fie că în activitatea sa viitoare .tînărul va participa la instruirea elevilor, fie că se va consacra cercetărilor de specialitate, pregătirea sa universitară e necesar să se ridice la gradul unei importante și multilaterale acumulări de cunoștințe.Atît în matematică, cît și în oricare ramură a ei, distincția netă făcută între o latură pură și una aplicativă, fie că e vorba de cercetarea științifică, de programele de învățămînt sau de organizarea propriu-zisă a școlii superioare, contravine principiului de bază care este legătura teoriei cu practica. înseamnă aceasta că în matematică sau în vreo disciplină particulară a ei nu se pot trata metodologic diferite părți, sub raport teoretic sau aplicativ ? Nicidecum. Cel mai la îndemînă exemplu pe care-l pot da în acest sens este modul întocmirii planului de cercetare și executarea lui la Institutul de calcul al Filialei din Cluj a Academiei, unde probleme teoretice ale analizei numerice, ale aproximării funcțiilor, executarea efectivă manuală sau cu mașinile moderne de calcul sînt studiate cu multă asiduitate.Diferitele ramuri ale matematicilor nu se dezvoltă în sensul des-

acad. Tiberiu POPOVICIprinderii din ele a unor capitole aplicative care tind să devină independente și să se îndepărteze din ce în ce mai mult de teorie. Dimpotrivă, teoria și aplicațiile ei se dezvoltă totdeauna într-o strînsă interdependență și reacționează continuu una asupra celeilalte. Programarea liniară, bunăoară, nu este o ramură aplicativă a matematicii, ci un capitol important în economie, al a- nalizei și algebrei, care se poate dezvolta numai în strînsă legătură cu aceste ramuri de bază ale matematicii. Apare astfel evident că elaborarea programelor universitare, pentru a constitui într-ade-

văr o pîrghie în pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, trebuie să țină seama de toți acești factori și să fie mereu adaptată celor mai noi rezultate teoretice, ca și diferitelor aplicații practice ale materiei respective. Astfel, programa cursului fundamental de analiză nu poate ignora anumite elemente de topologie, de analiză funcțională și de analiză numerică.în lumina celor spuse mai sus sînt de părere că învățămîntul matematic universitar ar fi mai apropiat scopului său dacă ar avea următoarea structură organizatorică : un ciclu de 4 ani pe durata căruia să se predea, pe de o parte, disciplinele fundamentale, ca algebra, analiza matematică și geometria, iar, pe de altă parte, să cuprindă și o serie de discipline particulare cum sînt: mecanica, calculul probabilităților și statistica matematică, teoria aproximării funcțiilor, analiza numerică, programarea matematică (liniară și neliniară) etc. Preponderentă trebuie să fie pregătirea științifică de specialitate, orele de pedagogie puțind fi reduse la atît cît este nevoie ca studentul să-și însușească cunoștințe care să-i permită să le

aprofundeze ulterior, la viitorul său loc de muncă. încheierea acestui ciclu de 4 ani ar putea fi făcută printr-un examen, constînd în prezentarea și susținerea în fața comisiei a lucrării de diplomă, după care absolvenții să fie repartizați ca profesori de matematică în învățămînt. Mi se pare nimerit ca repartizarea să se facă în mod competițional, adică în ordinea mediilor, iar posturile de preparatori sau asistenți să fie ocupate pe bază de concurs.Aprofundarea anumitor discipline mi se pare mai nimerit să se efectueze prin înființarea unui învățămînt post-universitar cu o durată de 1—2 sau 3 ani, după necesități. Activitatea cursanților în această etapă cred că ar trebui verificată, nu atît prin examene, cît mai ales pe baza aprecierii unor referate. Ele ar sluji și la pregătirea lucrărilor de disertație în vederea susținerii doctoratului.Pentru ca pregătirea viitoarelor cadre de matematicieni să se realizeze la un nivel din ce în ce mai perfecționat va trebui să se țină seama și de alți factori cu o importanță deloc neglijabilă. Mă gîn- desc la perfecționarea organizării și desfășurării formelor semina- riale, la extinderea, cel puțin în primii doi ani de studiu, a lucrărilor de laborator dovedite a fi mult mai eficiente. Am, de asemenea, în vedere necesitatea ca grupele de studenți să fie mai reduse pentru ca munca de îndrumare și control din partea cadrelor didactice să-și atingă pe deplin scopul. Cred că numărul prea mare al orelor de curs nu permite a- profundarea serioasă a materiei predate. Soluția nu este decît una singură : sintetizarea materiei, prioritate acordată problemelor de principii, corelate cu o reducere a numărului de ore afectate disciplinelor. în acest din urmă sens nu mă refer la cursurile de bază, cum ar fi cel de analiză matematică, căruia i s-a afectat de către programa actuală un număr necorespunzător de ore.Unitatea între teorie și practică desigur că nu trebuie urmărită numai în predarea matematicii la facultățile de specialitate. Un asemenea principiu fundamental este valabil și pentru cursurile de matematică incluse în planurile de învățămînt ale institutelor politehnice, economice, ale facultăților de fizică, de chimie, de biologie.

Sandu

Fotografii
Sandu Mendrea a participat în 

ultimii ani la peste 160 de saloane 
internaționale de fotografii artistice, 
obfinînd titlul „Excellence" al Fe
derației Internationale a Artiștilor 
Fotografi.

în expozifia deschisă în sala din 
sfr. Brezoianu nr. 23—25, el expune 
lucrări de o mare plasticitate, apro
piate înfr-un fel de pictură, de gra
fică și, uneori, chiar de sculptură, 
ca exemplu pufînd fi citat un portret 
psihologic intitulat Grigore, care 
pare un relief, avînd materialitatea 
chipului cioplit în piatră.

Desigur, fotografia artistică nu 
tinde să se substituie artei plastice 
— deși a preluaf din tezaurul ei de 
experienfă.

Dintre multele peisaje realizate 
cu deosebită sensibilitate artistică, 
menționăm Sub zăpadă. Motiv ma- 
ramureșan, Stingerea, Retragere cu 
torfe, unde natura apare admirabil 
colorată de bogata paletă a toam
nei, sau Căpifa, care, sub titlul Pei
saj, a figurat la vreo 30 de saloane 
internaționale și a adus autorului 
patru premii (o medalie de aur și 
trei de argint).

Observarea unor amănunte, apa
rent fără importantă, din obișnuitul 
cotidian, îl duce la realizarea unor 
momente poetice (Pescari), sau pli
ne de umor (Complot în culise, Ceva 
deosebit). Timpuri noi ne înfățișea
ză o bătrînă așezată comod pe o 
motocicletă ca pe un soaun, privind 
într-un punct pe care nu-l ghicim, 
iar în Exigenta maximă, un băietei, 
avînd în fața sa două stive de do
puri pe care presupunem că le-a 
încercat, cercetează căptușeala.

Recurgînd la metaforă, Familia 
este reprezentată prin patru cămăși 
țărănești, de aceeași mărime, țesă
tură și formă, iar a cincea — micu
ță — este așezată simbolic mai jos.

De la patetica Chemare a unui 
copil, agățat cu leagăn cu tot de 
creanga unui copac, la umbră, a că
rui prezentă este trădată doar de 
mînufele ridicate, la o lecție de mu
zică Do-re-mi-fa la Oamenii focu
lui, pe faja cărora citești tenacita
tea, drumul artistului fotograf șerpu
iește printre oamenii de toate vîr- 
stele șl toate profesiunile.

Prima expoziție personală a lui 
Mendrea, care întrunește 120 de fo
tografii, este un omagiu adus omu
lui, muncii și fericirii lui.

ileana ȘOLDEA

Ancora creației noastre
(Urmare din pag. I)crescut o dată cu vîrsta noastră. Ar fi simplu să spunem că nu putem gîndi altfel pentru că experiența noastră de viață , din care îșl trage seva creația literară — repetăm aici un adevăr cunoscut — hotărăște acest lucru ; dar ne place să spunem că nu vrem să gîndim altfel pentru a sublinia concepția noastră activă despre literatură, pentru a învesti literatura, cel puțin în intențiile noastre, cu acea doză de seriozitate și răspundere pe care o reclamă epoca.Ar fi foarte simplu să născocim niște obsesii „moderne", sau să combinăm fragmente de coșmaruri, sau să transformăm în tragedii universale niște halucinații cu iz exotic, sau să schimbăm cerneala cu niște licori care îndeamnă la absurd, și la adăpostul unor zîm- bete superioare să ne prefacem originali, unici, neînțeleșl, apostoli chinuiți ai „artei moderne". Ar fi mult prea simplu, prea facil. Aici nu putem accepta nici măcar scuza vîrstei, cu care de obicei începătorii își cădelnițează „experimentul".Nu putem suferi — acesta e a- devărul — produsele contrafăcute sub care se ascunde de cele mai multe ori impostura. Ne cutreieră prea viu, uneori violent, amintirile, și ele conțin identități precise, fapte petrecute aievea, și a arunca ancora creației în nu știu ce tărî- muri imaginare nefecundate de relația obiect-simțire ar echivala cu un act de trădare față de misiunea pe care ne-a dat-o istoria. Pentru că nu-i putem uita pe muncitorii

care, la puțin timp după eliberare, știind că vor deveni stăpînii uneltelor, munceau cu abnegație pentru a clădi din ruine — fabrici și a combina din trei strunguri uzate unul care să meargă, și apoi în zilele de sărbătoare colindînd satele, mai flămînzi decît în cursul săptămînii, pentru a-și convinge aliații că revoluția este a tuturor. Nu-i putem uita în zilele cînd numiți directori de fabrici și uzine luau lecții de aritmetică și își albeau nopțile pentru a descifra din pledoariile sabotorilor deghizați capcanele întinse cu abilitate. Nu-i putem uita privind, în sfîrșit, șuvoaiele, șuvoaiele de oțel prăvălindu- se fără încetare în ceva care nu mai semăna cu un obiect de toate zilele ci parcă cu o țară, de aceea li se umezeau ochii, dar și noi simțeam la fel și ne apropiam mai mult de cuptoare și cînd ne uitam unii la alții dădeam vina pe căldura care ne umplea fața de sudoare. Uneori îi observam pe furiș și îi vedeam cum și ei tot pe furiș privesc fascinați obiectele de metal slobozite cu sutele și miile de mașinile lor, și ni se părea, așa cum simțeau ei, că forțele acelea mecanice sînt niște prelungiri vii ale brațelor lor și dintr-o dată întreaga estetică parcă-și schimba definiția și înțelegeam, înțelegeam uimiți, tulburați, de ce lucrătorul cu șorțul de piele albastră al lui Blaga nega duios frumusețea stelelor cerului : pentru că nu erau făcute de mîinile lui. Și înainte de orice, și în primul rînd, înțelegeam clasa, o vedeam cum crește ca număr și conștiință, o simțeam ca o necesi

tate a istoriei, ne lăsam molipsiți de energia ei revoluționară, știam că înfăptuind industrializarea ea turna temelia de oțel și beton a independenței și suveranității naționale, a bunăstării poporului. Nu putem uita toate acestea. Am descoperit esența, crezînd în ea. Am fost feriți de manifestări isterice, de convulsii care ar fi dăunat revoluției și patriei și aceasta o datorăm partidului comunist și oricît am repeta acest adevăr el nu-și va pierde niciodată prospețimea.Iată de ce concepția noastră despre literatură nu se poate lipsi, cred eu, de o anumită gravitate, iată de ce detașăm creația literară de porniri egoiste și fantezii maladive, iată de ce o subordonăm unui crez major și o vrem literatură activă. Nu ne putem mulțumi cu un aspect sau altul. Sîn- tem datori să vedem întregul pro
ces. Ne copleșește peisajul din jur cu siluetele industriale, cu orașele strălucitoare, cu valorile abundente distilate de energiile noastre, și viziunea tulburătoare pe care ne-o oferă perspectiva. Fără brațele acelea suflecate care cărau molozul și adunau cărămizi, fără mașinile acelea înjghebate cu greu din vechituri n-am fi ajuns astăzi la uzine automate. Fiecare șl-a avut locul și rolul lui. Așa și cîntecele și cărțile noastre. Epoca străbătută e unică și ea se va dovedi fără doar și poate sursa unei mari literaturi. Au fost prefaceri uluitoare, neîntrerupte, dar și o permanență : acea ordine desă- vîrșită a revoluției în care se integrează și literatura.

0 Teatrul de Operă și Balet : PELLEAS ȘI MELISANDE— 19,30.© Teatrul de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.® Teatrul National ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) :ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.® Teatrul „C. I. Nottara" : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 20, (în sala Teatrului evreiesc de stat) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.® Teatrul „Barbu Delavrancea" : NUNTĂ LA REVISTĂ— 20.© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : AMNARUL — 17.© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.0 Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA SE JOACA PE LA NOI — 20.3 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.
e RĂSCOALA — cinemascop : Patria — 9; 11,15; 13,45;16,15; 18,45; 21,15, București — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;

m

MARILE STILURI $1 EPOCILE LOR

2. EDIFICIILE
Cetatea de pe malul Tibrului ajunsă, după o istorie frămîntată, în stă- pînirea celei mai mari părți a lumii antice, avea să-și exprime, la rîndul său, geniul, într-o artă inspirată în parte de la greci, dar avînd un sigiliu propriu.Arhitectura romană, mărturie artistică a u- nui vast imperiu, avea să exprime firesc măreția și forța. Arta romană, predominant arhitecturală, reprezintă în primul rînd o formă de

Ion BIBERI

Roma sau Casa patrată din Nîmes.
Panteonul din Roma, clădit de Agrippa (27 î.e.n.), refăcut de Adrian, alcătuiește desigur cea mai reprezentativă operă arhitectonică romană și a fost luată drept model de artiștii Renașterii. De formă circulară, cella, dominată de o cupolă rotundă, primește lumina de

Ruinele Coliseului din Romaexprimare a puterii politice, de glorificare a forței. Arta romană, sub- ordonînd frumosul utilului, comemorează izbînzile militare, celebrează virtuțile civice, traduce simbolic un efort de stăpînire virilă a spațiului.în cinstea împăraților și a faptelor militare ale acestora, romanii ridică spre cer imense coloane comemorative, pe care sculptorii le înconjoară cu basoreliefuri, înfățișînd în piatră istoria cuceririlor romane.Tehnica de construcție a grecilor, care clădeau fără tencuială, pe planuri drepte, este adaptată u- nei viziuni arhitectonice noi; romanii înalță bolți și cupole, construiesc arcuri de triumf, arcuind linii curbe ; ei clădesc columne, amfiteatre, arene, circuri de vaste dimensiuni, dau un mare avînt urbanismului ; ei înmulțesc clădirile administrative, piețele publice, lucrările edilitare, construiesc drumuri de importanță strategică, lungi apeducte, înconjoară frontierele imperiului cu imense fortificații de a- părare. Dintre ruinele acestor vaste construcții rămîn în picioare numeroase mărturii ale u- nei arhitecturi aproape necunoscute de greci, a arhitecturii boltite. Această construcție, preluată din orient, prin etrusci și continuată de romani, avea să alcătuiască punctul de plecare a arhitecturii Renașterii și a vremurilor noi.S-ar putea spune, în general, că arta romană nu are bogăția de invenție, grația subtilă și puterea de primenire în timp a artei elene ; are, în schimb, mai multă vigoare și diversitate. Templele romane, cu deosebire, sînt caracteristice în această privință, prezen- tînd varietatea de înfățișare și structură pe care o vom putea întîlni la 
Panteonul din Roma, 
Templul Vestei din Tivoli sau din Roma, templul cunoscut sub numele de Fortuna virilă din

sus ; fațada templului este străjuită de un portic de șaisprezece coloane corin- tiene de granit, dintre care opt frontale. Impresia de măreție și solemnitate nu este întru nimic știrbită de mutilările vremii, sau de smulgerea statuilor, care îi împodobeau cîndva interiorul.Cultivînd viața publică, întrunirile cetățenești, dezbaterile și spiritul de justiție, romanii au încurajat construcția imenselor piețe și bazilici (a- cestea din urmă alcătuind clădiri de întrunire a neguțătorilor și de împărțire a justiției de către magistral). Orașele erau presărate cu foruri, analoge agorei grecești — piețele publice alcătuind locuri de întrunire. La Roma se aflau trei asemenea foruri, dintre care 
Forum romanum alcătuia un ansamblu unic în lumea antică, prin strălucire și monumentalitate, întrunind numeroase temple, bazilici, rostruri, arcuri de triumf sau por- tice.Este semnificativ, însă, că, cu cîteva excepții, printre care Vitruvius, contemporan cu împăratul August, nu s-au păstrat dovezi despre existența unor mari arhitecți romani. Ei au folosit, în general, pentru construcțiile lor, artiști greci sau orientali. Palatul imperial al Flavienilor a fost construit de un arhitect roman, Rabirius, dar con

structorul Forului din Roma a fost Apollodor din Damasc, unul din marii arhitecți ai antichității, care a construit de altminteri și podul de peste Dunăre, în dreptul actualului oraș Turnu-Se- verin.Construcția arhitectonică romană a multiplicat edificiile publice sau comemorative înălțate pe structura bolții, menți- nînd, dar modificînd și adesea combinînd în creații mixte, ordinele grecești — doric, ionic și corintic ; în general arhitectura romană a suprimat canelurile coloanelor sacrificînd astfel într-o măsură sveltețea acestora și a încărcat uneori construcția cu o ornamentație complicată, vădind masivitate și bogăție.Caracteristic pentru arhitectura monumentală romană este Coliseul împăraților flavieni, altă operă reprezentativă a arhitecturii romane, imens amfiteatru putînd adăposti cam o sută de mii de spectatori, a cărui a- renă a alcătuit locul luptelor dintre gladiatori sau al vînătorii de animale sălbatice. Primele trei etaje ale edificiului sînt formate din arcade suprapuse în semicerc, susținute de coloane, reprezentînd succesiv ordinele doric, ionic și corintic ; ultimul e- taj este constituit de un zid masiv, tăiat de ferestre și străjuit de pilaștri corintieni.Țărmurile Mediteranei sînt presărate cu mărturii ale vechii arte romane : Coloana lui Traian din Roma, teatrul din Orange, arenele din Arles, Templul roman din Nîmes, zidul împăratului Aurelian, piramida lui 
Cestius din Roma, Circul 
cel mare din Roma (200 000 spectatori), apeductul din departamentul Gard, Ca
lea Appiană, mărginită de monumente funerare, 
Thermele lui Caracalla sau 
Diocletian, din Roma, bus- turile împăraților, ruinele orașelor Pompei și Her- culanum, urmele numeroaselor fortificații din Europa și Africa, alcătuiesc, deopotrivă, mărturiile unei civilizații a- puse, dar și punctul de plecare și modelul unor noi dezvoltări artistice.Nu putem încheia notele de față fără a nu a- minti efectul pe care-l resimte și astăzi vizitatorul în fața ruinelor acestei civilizații, care radiază simetrie, echilibru, forță și măreție ; numai încercările de reconstituire ale arhitecților moderni pot să dea o palidă noțiune a plinătății acestei arte.

21 (la ambele completarea Țara Hațegului), Grivița — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Republica (completare Un bloc neobișnuit) — 10; 12; 14,45; 16,45;18,45; 21.® NICHOLAS NICKLEBY : Cinemateca — 9,30; 11,45; 14. © LUMINA VERDE — cinemascop : Luceafărul (completare Secretul trecutului) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Rahova (completare Au fost salvați) — 16; 18,15; 20,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Capitol (completare Politețe î) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Tomis — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Modern — 10; 12; 15; 17; 19; 21 (la ambele completarea Pasiuni).® TRANZIT — cinemascop : Festival (completare Plasma)— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (completareRedați-ne viața) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© TOM JONES : Victoria (completare Tîrguri și iarmaroace) •—• 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Lira (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Crișana) — 15; 17,45; 20,30.©UNCHIUL MEU: Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15;18,30; 20,45.
0 DEPĂȘIREA : Lumina (completare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21.© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Union (completare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 14,30; 16,30; 18,45; 21.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10 dimineața.© ANI CLOCOTITORI: Doina — 11,15; 13,30; 16; 18,30;21, Arta — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Politețe ?).
0 CĂLĂTORIE IMAGINARA — MUZEUL ZAMBACCIAN— ȘCOALA DE LA MERI — LINIȘTE — COMORI DE

ARTĂ ROMANEASCA — INIMĂ MARE — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 5/1965 : Timpuri Noi — 10—21 în continuare. © CEA MAI FRUMOASĂ : Giulești (completare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 16; 18,15; 20,30, Moșilor (completare Scoarțe populare) — 15; 17; 19; 21.® BEATA : Înfrățirea între popoare — 10; 15,45; 18; 20,15, Aurora — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea Pîrvu-Mutu zugravul).® WINNETOU — cinemascon (seria a Il-a) : Excelsior (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.© PROCESUL ALB — cinemascop : Dacia — 9,45—12,15 în continuare ; 15; 17,45; 20,30, Ferentari — 15,30; 18; 20,30.• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Buzești — 16; 19,30.
0 ȘAII LA REGE : Crîngași (completare Adam și Eva în Fiat lux) — 16; 18; 20.© A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Bucegi — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Rășinari), Gloria (completare Cînd soția e plecată) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Floreasca (completare Ajutor, mă înec) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 FEMEIA ÎN HALAT : Unirea (completare Tîrguri și iarmaroace) — 16; 18,15; 20,30.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Flacăra (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 15,30; 18; 20,30.
e GUSTUL MIERII: Vitan — H; 16; 18,15; 20,30.® CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE SORGE ? — cinemascop ; Miorița — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
6 ARȘIȚA — cinemascop ; Munca (completare Pictorul din Praga) — 16; 18,15; 20,30.

0 VANINA VANINI: Popular — 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 FATA DIN JUNGLĂ : Cosmos — 16; 18; 20, Cotroceni — 16; 18,15; 20,30.© CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Viitorul (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) — 15,30; 18; 20,30.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Colentina (completare Și acum... puțină gimnastică) — 14; 16,15; 18,30; 20,45.® BARCAGIUL — cinemascop : Melodia (completare Energia) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinemascop : Progresul (completare Arme ale cunoașterii) — 15,30; 18; 20.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop ; Drumul Sării — 11; 15; 17,30; 20.
0 CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Pacea — 15,45; 18; 20,15.

TELEVIZIUNE
0 19,00 — Telejurnalul de seară a 19,15 — Pentru cei mici ; Știți să desenați ? „Muzicanții din Bremen" de Frații Grimm. Desenează Iurie Darie o 19,30 — Pe teme școlare : „Mărturii strămoșești" 0 20,00 — Film : „OMUL INVIZIBIL" 0 20,30 — Cabinet medical TV © 20,45 — Invitatul nostru. În studio : BEPPE CARDILE, solist de muzică ușoară din Italia O 21,15 — Telecronica economică : Laboratoarele uzinale — nuclee de cercetare științifică 0 21,35 — Film: „CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII" o 23,20 — Telejurnalul de noapte O 23,30 — Buletinul meteorologic O 23,35 —; închiderea emisiunii.
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Direcții bine precizate 
de orientare a investițiilor in G.A.S.

Partidul orientează activitatea gospodăriilor de stat spre intensificarea producției. în a- cest scop, le sînt alocate, an de an, fonduri tot mai însemnate în vederea dezvoltării bazei lor tehnico-materiale. Acest lucru este demonstrat convingător de faptul că în perioada 1960—1965 fondurile de investiții s-au ridicat la 14 034 milioane lei. Ele au fost folosite pentru lărgirea parcului de tractoare și mașini agricole, extinderea irigațiilor, înființarea, de plantații viti-po- micole, creșterea efectivelor de animale și realizarea unor obiective cu caracter industrial care asigură indici economici superiori.Efectele acestor măsuri sînt evidente : anul trecut producția globală realizată în gospodăriile de stat a fost cu 86 la sută mai mare decît în 1960, iar producția marfă cu 126 la sută. Ca urmare a crescut simțitor participarea gospodăriilor de stat la formarea fondului central de produse agricole.La Congresul cooperativelor agricole de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că : „Ținînd seama că în anii următori statul va asigura noi și importante investiții pentru gospodăriile de stat, este necesar ca, în fiecare unitate, să se organizeze producția și munca după criterii științifice, asigu- rîndu-se indici înalti de folosire a bazei lor tehnico-materiale. obținîndu-se maximum de eficiență economică".Statul a alocat, încă din acest an, fonduri de investiții care însumează 2 397,7 milioane lei. Conducerea partidului ne-a a- tras atenția că trebuie să depunem eforturi mai susținute pentru realizarea integrală a planului de investiții, evitarea unor exagerări în dimensionarea construcțiilor, respectarea cu strictețe a termenelor de dare în funcțiune a obiectivelor planificate, atingerea într-un timp cît mai scurt a parametrilor tehnici și economici proiectați și, mai ales, pentru

Ing. Angelo MICULESCU 
prim-vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturiireducerea costului fiecărei investiții.O problemă care preocupă pe lucrătorii din G.AS. o constituie reducerea costului investiției specifice la obiectivele ce urmează să se realizeze. Proce- dînd astfel se va asigura folosirea mai judicioasă a fondurilor alocate, reducerea cotei de participare a investițiilor în prețul de cost și se vor economisi importante sume de bani. Ce trebuie întreprins ?în primul rînd să se acorde mai multă atenție amplasării judicioase, proporționale pe tot teritoriul tării, a noilor obiective și, îndeosebi, a celor cu valoare ridicată. în unele cazuri nu s-a tinut seama în suficientă măsură de această cerință. în regiunea Banat, bunăoară, au fost amplasate multe complexe de vaci, neglijîndu-se alte regiuni cu tradiție în creșterea acestor animale. Uneori, combinatele fiind așezate departe de drumurile existente și neavînd asigurate sursele de energie electrică și alimentare cu apă, au necesitat investiții, mai mari, au costat mai mult. Au fost luate măsuri pentru ca pe viitor amplasarea noilor o- biective să se facă cu mai mult discernămînt, pe baza unor studii amănunțite, să fie rezultatul activității unui număr mai mare de specialiști, astfel ca să se găsească soluțiile cele mai economice.Un alt mijloc de reducere a costului investițiilor este revizuirea soluțiilor tehnice și constructive folosite pînă acum, în unele cazuri, se afectează suprafețe mult mai mari decît trebuie pentru noile o- biective, construcțiile sînt amplasate la distanțe prea mari, între ele, ceea ce duce la scumpirea costurilor utilităților, se

folosesc sume prea ridicate pentru construcția propriu-zisă etc. Combinatul pentru creșterea și îngrășarea porcilor de la Călărași, regiunea București, a fost printre primele construcții de acest gen ridicate în țară. Ulterior, pe baza experienței acumulate, construcțiile au fost amplasate la distanțe mai mici între ele. La Palota-Oradea, bunăoară, la același tip de unitate s-au economisit 30 hectare. Totodată s-au redus și cheltuielile de executare a rețelelor electrice, de aducțiune a apei.Pentru înlăturarea neajunsurilor, colective de specialiști șl proiectanti studiază posibilitatea micșorării volumului de investiții ce revine pe loc de animal. în continuare, este necesar ca proiectanții să găsească soluții constructive mai ieftine de îmbunătățite a tehnologiilor existente.Experiența anilor din urmă arată că realizarea la timp a investițiilor este condiționată de întocmirea la vreme a documentației, de avizarea ei cu o- perativitate, de predarea proiectelor în termeni utili constructorilor, de executarea în ritm susținut potrivit graficelor întocmite a lucrărilor pe șantiere. Nu întotdeauna s-a reușit să se îndeplinească aceste condiții. Cauze sînt numeroase. Important este însă să se întreprindă asemenea măsuri care să ducă la înlăturarea lor.în ședința de constituire a consiliului G.A.S., s-a aprobat un plan de măsuri care va crea condiții corespunzătoare pentru realizarea investițiilor în gospodăriile de stat. Hotărî- tor este ca, începînd de la conducerile de gospodării și pînă la Departamentul G.A.S., să se urmărească îndeplinirea exemplară a sarcinilor prevăzute. în

trecut conducerile unor trusturi gostat au considerat realizarea investițiilor o sarcină secundară fată de problemele producției agricole și, ca urmare, au lăsat-o doar pe seama lucrătorilor din sectoarele de construcții.Nici Departamentul, prin Direcția de construcții n-a manifestat suficientă operativitate și exigență fată de sarcinile ce-i reveneau. S-au întîrziat avizări de documentații, s-a a- mînat predarea unor proiecte, s-au transmis șantierelor proiecte insuficient verificate, iar urmărirea execuției lucrărilor a fost făcută sporadic, mai mult prin intermediul evidentei.Pentru realizarea integrală a sarcinilor în domeniul investițiilor este necesară îmbunătățirea colaborării Departamentului și a trusturilor cu diferite ministere și întreprinderi. Lipsa acestei colaborări a făcut ca unele obiective să fie date cu întîrziere în funcțiune.Cu toate că au trecut aproape trei luni din acest an, există un important volum de lucrări care nu a fost introdus în planul gospodăriilor de stat, datorită neasigurării documentației tehnice. în unele regiuni deși a fost asigurată documentația nu au fost atacate lucrările din cauză că se tărăgănează contractarea lor.Pentru lucrătorii din Gostat o preocupare de seamă trebuie să constituie și realizarea investițiilor în domeniul irigațiilor. Sarcinile ce ne revin în această privință sînt mari. în perioada 1966—1970 în gospodăriile de stat urmează să se amenajeze pentru irigat suprafețe însemnate. Va trebui să folosim mai bine mijloacele pe care le au unitățile în vederea irigării unor terenuri cu posibilități locale.Prin aplicarea în viață a măsurilor stabilite, fondurile destinate investițiilor vor fi folosite integral, cu o eficiență economică sporită.

Complexul de sere de la G.A.S. Arad
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un nucleu al cercetării științifice!
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(Urmare din pag. I)

NOUTĂȚI 
ÎN LITERATURA 
ECONOMICĂ

Recent, în Edi
tura științifică a 
apărut lucrarea „EVIDENȚA BUGETARĂ" de C. 
Topciu. De-a lun
gul a 19 capitole 
autorul dezbate 
probleme impor
tante privind sar
cinile și organiza
rea evidenței la 
instituțiile buge
tare, evidența cre
ditelor bugetare și 
a mijloacelor bă
nești, a decontări
lor cu terții și a 
mijloacelor cu 
destinație specia

lă. în lucrare se tratează și unele chestiuni le
gate de evidența mijloacelor fixe și a materia
lelor, evidența cheltuielilor efective și a surselor 
de finanțare, evidența investițiilor centralizate. 
Totodată, se abordează și probleme referitoare 
la evidența creditelor bugetare și a fondurilor fi
nanciare la direcțiile generale din ministere, 
evidența la secțiile financiare a executării bu
getelor sfaturilor populare, evidența la Ministe
rul Finanțelor a executării bugetului republican. 
Lucrarea este utilă specialiștilor în acest dome
niu din instituțiile bugetare, precum și cadrelor 
didactice și studenților din învățămîntul econo
mic superior,

★

Cadrele didactice universitare care predau 
matematica, cercetătorii științifici și studenții 
din învățămîntul superior de specialitate vor a- 
vea în curînd la îndemînă lucrarea „TEORIA MATEMATICA A INFORMAȚIEI", deosebit de 
importantă prin aceea că va cuprinde întreg a- 
paratul matematic utilizat în cibernetică, și „METODE MATEMATICE IN HIDROGAZODI- NAMICA SUBTERANĂ", unde vor fi expuse 
noi soluții în domeniul construcției și exploatării 
digurilor, irigarea terenurilor, alimentarea cu 
apă a orașelor. Aceste două volume fac parte 
din planul de apariții pe anul în curs al Editurii 
Academiei, care cuprinde numeroase lucrări 
științifice de real interes pentru cercuri largi, de 
specialiști.

DIN NOU DESPRE
ASISTENTA TEHNICĂ
IN SCHIMBURILE DE NOAPTE

Am citit cu interes .ancheta „Scînteii" despre necesitatea asigurării a- sistenței tehnice permanente în tot timpul desfășurării producției, publicată la 25 ianuarie a.c. Deficiențe asemănătoare celor semnalate în această anchetă există și la turnătoria de oțel a uzinei „1 Mai" Ploiești. Cu vreo doi ani în urmă, schimburile II și III de aici erau conduse de către ingineri. Se asigura astfel o asistență tehnică corespunzătoare la locul de muncă, ceea ce permitea ca și în aceste schimburi producția să se desfășoare ritmic și să. se realizeze produse de nivel calitativ superior.Nu știm însă prin ce miracol s-a ajuns la situația că în momentul de față în schimburile II și III nu mai lucrează nici un inginer, deși secția are 8 ingineri. Acum, schimburile sînt conduse de maiștri. Este adevărat că avem maiștri bine pregătiți, cu experiență. Dar ei nu pot îndeplini în condiții corespunzătoare și sarcinile ce revin șefului de schimb și pe cele ce revin maistrului. Iată un exemplu. în calitate de maistru, tov. Ste- lian Terecoasă conduce un grup de formatori. Fiind numit șef de schimb, el este pus în situația să nu-și poată îndeplini în bune condiții

sarcinile ce le are ca maistru. Nu mai vorbim de faptul că la atelierul de curățătorie, schimbul III, care numără 65 de oameni, e condus de un șef de echipă. Oare a- ceasta nu are nici o legătură cu faptul că schimbul nu realizează sarcinile zilnice de livrare
ECOURIa pieselor către atelierele prelucrătoare ?Pentru realizarea sarcinilor mari ce stau în fața noastră în noul cincinal, îndeosebi în ce privește caracteristicile tehnice ale produselor, se impune ca tuturor schimburilor să li se asigure asistența tehnică necesară. în acest scop în fruntea lor trebuie numiți ingineri care, împreună cu maiștri cu experiență, să-i ajute pe muncitori să realizeze cu succes sarcinile de plan, să-și ridice nivelul profesional. Nu va mai fi necesar atunci ca șeful secției să scrie în rapoartele zilnice că cutare sau cutare operație se va executa numai în schimbul I, iar celelalte sectoare nu vor mai întîmpina greutăți din cauză că nu li se livrează la timp piesele așteptate.

Aș vrea să mă refer și la un alt aspect al desfășurării activității noastre, care are drept consecință slaba îndrumare tehnică a muncitorilor. Este vorba de faptul că se organizează prea des ședințe cu durată lungă, la care sînt convocați toți inginerii, maiștrii, șefii de a- teliere și de sectoare, șefii de echipe, controlorii tehnici, președintele comitetului sindicatului, secretarii organizațiilor de partid și U.T.C. Din a- ceastă cauză uneori se a- junge la situația că muncitorii nu au asigurată ore în șir asistența tehnică. Și este lesne de înțeles ce consecințe poate avea a- ceasta într-o secție ca a noastră, unde lipsa de îndrumare tehnică și de control în toate fazele procesului de producție poate duce la rebutarea multor piese. Consider că este necesară o analiză a felului cum sînt folosiți inginerii și tehnicienii din uzina noastră. Poate s-ar găsi posibilități să se asigure asistența tehnică a tuturor schimburilor. Ar fi un mare cîștig pentru producție și în ce privește volumul și în ce privește calitatea pieselor lucrate în schimburile II și III.
Gheorghe CANTEMIR 
controlor tehnic 
de calitate,
uzina „1 Mai“-Ploiești
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în răspunsurile din cadrul anchetei s-a arătat că un element important, de natură să favorizeze dezvoltarea unei activități de cercetare științifică l-ar constitui eliminarea unui anumit „periferism", angrenarea mai adîncă a cercetătorilor din laboratoare în viața întreprinderii, în așa fel încît aceștia să cunoască cît mai bine atît necesitățile curente, cît și sarcinile de viitor, să-și o- rienteze activitatea în mai deplină cunoștință de cauză.
— Specialiștii laboratoare

lor uzinale — relata ing. PAMFIL ILIESCU, șeful la
boratorului uzinei „23 
August"-București — ar 
putea să participe mai sus
ținui, de pildă, la definitiva
rea sarcinilor de plan ale în
treprinderilor, la stabilirea li
niilor de dezvoltare în pers
pectivă a acestora. O op
tică cam îngustă îngră
dește cîteodată laboratoa
rele unor uzine în limitele 
unui rol de simplă anexă. E- 
fectele unei atari viziuni s-au 
răsfrînt, într-o măsură oare
care, și asupra activității labo
ratorului nostru, întrucît s-a 
avut în vedere orientarea în 
mod exclusiv a cercetătorilor 
spre realizarea cifrică a pla
nului. Ca urmare, laboratorul n-a putut urmări și finaliza probleme de mare importanță, ca reducerea prețului de cost al produselor, realizarea de economii etc.O asemenea soartă au avut cercetările cu privire la folosirea oxigenului în elaborarea oțelurilor înalt- aliate, abandonată pe parcurs, studiile privind de- zoxidarea oțelurilor Martin în afara cuptorului etc. în legătură cu a- ceastă ultimă temă amintită, vreau să adaug că nici antecalculul care evalua eficacitatea investigațiilor la 900 000 de lei anual e- conomii, prin reducerea consumului de dezoxidanți, nu a convins conducerea uzinei de utilitatea dezvoltării cercetării. Din cauză că nu s-a creat laboratorului posibilitatea de a selecționa piesele cu defecte și de a urmări corespondențele între apariția de- 'fectelor la aparat și defectele reale, s-a tărăgănat mulți ani definitivarea etaloanelor- și. condițiilor limită pentru întocmirea unor norme de control ultrasonic nedistructiv.— La Combinatul siderurgic Hunedoara — arată 

ing. dr. ION ILICA, șeful 
serviciului de cercetare și 
calcul al combinatului — laboratorul dispune, în prezent, de instalații moderne, de natură să asigure nu numai efectuarea analizelor curente, ci și a unor cercetări științifice de înalt nivel, în vederea depistării unor soluții noi în tehnica metalului, cu aplicabilitate imediată în producție.

Trebuie să recunoaștem, 
totuși, că parte din utilajul 
cu care sîntem dofafi este 
incomplet folosit. Se uită, 
adeseori, că aceste instalații 
moderne se uzează moral și 
fizic, chiar și atunci cînd nu 
sînt folosite. Există, de asemenea, și cazuri cînd anumite aparate din laboratorul uzinei stau nefolosite deoarece le lipsesc unele piese mărunte, pe care Ministerul Industriei Metalurgice întîrzie să le procure. Așa este cazul u- nor spectrometre, polaro-

grafe, al poștei pneumatice de la quantovac etc.Totodată este adevărat că 
multe mari întreprinderi dis
pun de posibilitatea de a 
contribui, cu propriile lor for
te sau în colaborare cu alte 
întreprinderi sau institute ști
ințifice, la îmbunătățirea do
tării laboratoarelor uzinale, 
la realizarea aparaturii nece
sare acestora. In cadrul an
chetei s-a arătat că ar merita 
să se studieze modul în care 
ar putea contribui în această 
privință Centrul de cercetări 
și produc|ie de aparate al 
Academiei.— Consider că dotarea rațională și eficientă a tuturor laboratoarelor miniere ar trebui studiată și la nivelul ministerului pentru ca să nu mai existe diferențe atît de pronunțate chiar și în cadrul acelorași trusturi între laboratoare de același tip — arată ing. ELENA BOTA, șefa laborato
rului Exploatării miniere 
Baia Sprie. în laboratorul nostru polarograful este de un tip de mult depășit, în timp ce la alte exploatări ale trustului există aparate moderne. Ar 
trebui organizate, de aseme
nea, o informare curentă a- 
supra metodelor noi, puse 
la punct în diferite labora
toare ale frustului, și con
sfătuiri ale inginerilor de 
la laboratoarele uzinale 
de același profil.în răspunsurile la anchetă s-a subliniat de asemenea importanța încadrării laboratoarelor uzinale cu personalul de specialitate necesar.— An de an, ne spune 
ing. APOSTOL BALCAN, 
șeful laboratorului uzinei 
„1 Mai"-Ploiești, uzina noastră a crescut, și-a dezvoltat capacitățile de producție, dar numărul cercetătorilor din laboratorul uzinal a rămas mereu același. în aceste condiții apare în mod firesc o supraaglomerare a cercetătorilor cu sarcini curente, cu lucrări de recepție sau tehnologice, ceea ce-i împiedică să abordeze teme de cercetare, probleme de mai mare însemnătate economică și științifică.— în raport cu diversitatea și complexitatea problemelor care se pun în domeniul realizării de produse biologice — a ară
tat ing. SABIN IONESCU, de la Fabrica de antibiotice din Iași — cei 15 ingineri, biologi, chimiști și 2 tehnicieni, care lucrează în laboratorul nostru de cercetări reprezintă un personal insuficient. Adtncirea investigațiilor în domeniul biosinte- zei în vederea realizării unor produse noi presupune alcătuirea unor echipe complexe de cercetare, formate din biologi, chimiști, tehnologi etc., avînd specialități și profiluri diferite. Organizarea unor asemenea echipe complexe ar înlesni mult elaborarea u- nor tehnologii noi, de produse noi.S-a arătat că, datorită fluctuației de cadre din laboratoarele uzinale, precum și necuprinderii a- cestor cadre în formele de specializare, se produce cu timpul o anumită distanțare de nivelul mereu mai înalt al progresului tehnico-știin- țific mondial. Conducerile 

întreprinderilor, în colabora
re cu direcțiile tehnice din 
ministere, institutele departa
mentale și ale Academiei, ar 
trebui să organizeze cursuri

de specializare și perfecțio
nare a unor cadre din labo
ratoarele uzinale în institu
tele de cercetări etc., precum 
și solutionarea unor proble
me de documentare, de asi
gurare a literaturii de specia
litate.Creșterea gradului de complexitate și varietatea problemelor, necesitatea de a găsi soluțiile cele mai moderne și mai economice impun cercetătorilor din laboratoarele uzinale să caute și să realizeze contacte strînse cu institutele de cercetări științifice ale Academiei sau departamentale, cu catedrele de specialitate din învățămîntul superior.

— Colaborarea aduce, în 
toate cazurile, un dublu și re
ciproc avantaj, din care atît 
producția cît și știința româ
nească ar avea numai de 
cîșligat — menționează 
acad. DUMITRU DUMITRESCU. Să ne referim, de 
pildă, la învățămîntul su
perior. Cadrele didactice ar 
beneficia de pe urma unei 
colaborări mai strînse cu 
laboratoarele uzinale de 
o mult mai largă bază ex
perimentală pentru investi
gațiile pe care le întreprind. 
Pe de altă parte, cu ajutorul 
lor, laboratorul uzinal și-ar 
putea îmbunătăți substantial 
activitatea.Argumente în acest sens sînt înseși rezultatele valoroase obținute în cadrul unei asemenea colaborări. Nu de mult, Uzina de pompe din Capitală a echipat, în străinătate, cîteva stații de pompare cu pompe axiale de mare putere. Datorită dimensiunilor neadecvate ale camerei de aspirație executată de beneficiari, în aceste instalații se produceau perturbații. Pe baza unui contract, specialiștii din uzină și cei de la catedra de mașini hidraulice a Institutului politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej", au efectuat împreună studii, care au condus la soluționarea problemei. Dar nu numai atît : cercetările ex
perimentale, care au avut 
loc în laboratorul Uzinei de 
pompe, unde există un mo
del mare al instalației amin
tite și aparatură modernă, 
au permis specialiștilor să 
depășească nivelul tehnolo
gic al cercetării și să obfină 
anumite concluzii mai gene
rale, de un real interes pen
tru investigațiile cu caracter 
fundamental în acest dome
niu.Colaborarea cu unitățile de cercetare — s-a arătat în unele răspunsuri din cadrul anchetei — nu trebuie înțeleasă ca o „absolvire" a laboratoarelor uzinale de sarcinile de cercetare. S-a arătat, ca exemplificare, că asemenea situații s-au produs uneori la uzina „1 Mai“-Ploiești cînd se recurgea aproape exclusiv la specialiști din afară, respectiv de la Institutul politehnic, ' deoarece cercetătorii uzinei erau prea aglomerați cu sarcini mărunte și nu dispuneau de condiții suficiente pentru documentare și cercetări.

— Practica de a lăsa pe 
seama laboratorului uzinei 
numai activitatea de experi
mentare, urmînd ca cerceta
rea să fie făcută de specia
liști din afara întreprinderii, 
creează un cerc vicios și duce 
la stagnare — a subliniat și 
ing. SABIN IONESCU. De pildă, întreprinderea noa

stră are un contract cu Institutul central de cercetări farmaceutice din București, privind elaborarea tehnologiei de fabricare a produsului „se- misint" (penicilină de se- miȘinteză), în baza căruia I.C.C.F. București efectuează cercetarea, iar laboratorul nostru o preia și o dezvoltă în faza-pilot și industrială. Cred că ar fi mai eficient ca studierea și punerea la punct a tehnologiei să fie făcută printr-o reală colaborare — eventual prin deplasarea pe o perioadă de timp a u- nor cercetători de la institut la fabrica noastră sau invers. In același 
timp, aceasta ar fi și un 
util schimb de experien
ță, Iar adaptarea rezulta
telor cercetărilor la specificul 
procesului de producție din 
fabrică ar decurge mult mal 
ușor.O serie de răspunsuri din cadrul anchetei au evidențiat totodată necesitatea a- sigurării unei colaborări șl 
între diferitele laboratoare 
uzinale — atît aparțlnînd 
aceleiași ramuri industriale, 
cit și, în unele cazuri, din 
ramuri înrudite.— De curînd, specialiștii de la laboratorul uzinei „Timpuri noi" din Capitală — subliniază ing. STROE IONESCU — au pus la punct un procedeu de modificare a fontelor cu oțel lichid, pornind de la o cerință a procesului de producție. Acest procedeu poate fi aplicat în bune condiții și de alte întreprinderi din țară. Dar cum să ajungă la cunoștința a- cestora, dacă informarea și comunicarea între laboratoarele uzinale este încă destul de slabă ?în general, popularizarea unui procedeu se face de obicei într-un articol în presa de specialitate. Dar atîtea alte realizări ale unui laborator uzinal ră- mîn necunoscute celorlalte unități, și, din această cauză, un procedeu descoperit într-un loc este obiect de căutări în altele, cînd mult mai simplu ar fi ca de rezultatele și experiența u- nuia să beneficieze și celelalte laboratoare.

De aceea, cred că pe lingă 
anumite reviste de snecialifa- 
te, cum sînt cele de chimie, 
metalurgie etc, ar fi bine 
dacă ar exista și un buletin 
informativ consacrat activității 
laboratoarelor uzinale, care 
să reflecte realizările șl pre
ocupările mai importante ale 
acestora.

Fără îndoială, proble
mele ridicării nivelului 
de activitate al labora
toarelor uzinale sînt 
complexe, iar soluțio
narea multora din ele 
este legată de însăși sta
bilirea mai exactă a 
profilului și atribuțiilor 
acestor unități. Totoda
tă, apare evident faptul 
că procesul vast de in
dustrializare rapidă a 
țării, de continuă per
fecționare a nivelului 
tehnic al întreprinderi
lor noastre impune creș
terea susținută a contri
buției laboratoarelor u- 
zinale. în acest sens, a- 
pare întru totul îndrep
tățită ideea majoră re
levată de ansamblul an
chetei — necesitatea de 
a se acorda un sprijin 
mai eficient activității 
laboratoarelor uzinale.

Anchetă realizată de Teodor CAZACU, Maria
PETRE, Laurențiu VISK1, Manole CORCACI.

In laboratorul rapid al Uzinei de pompe din Capitală, specialiștii efectuează variate lucrări în sprijinul pro
ducției — sensul principal al activității lor Foto . M Cloc
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Expoziția de pictură franceză

Începînd de ieri, la sala Dalles din Capitală, 
52 de pictori francezi contemporani expun 95 
de lucrări realizate în stiluri diferite. La ver
nisajul expoziției, organizată în cadrul planului 
de schimburi culturale dintre cele două țări,

au luat cuvîntul artistul poporului Ion Irimescu, 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, și 
Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la Bucu
rești. Printre persoanele oficiale aflate la des
chiderea expoziției se aflau Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici. Au fost prezenț.i, de 
asemenea, șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

® în cartierul Săsar clin Baia Mare s-au mu
tat în case noi alte 50 de familii. Cu acestea, 
numărul familiilor care locuiesc aici se ridică 
la 2 300. în prezent la Săsar se construiește un 
nou microraion cu 3 050 apartamente.

® A apărut în colecția „Mic îndreptar tu
ristic" a Editurii Meridiane, un ghid al stațiunii 
„Vatra Dornei", de prof. dr. Traian Dinculescu. 
Aceeași editură a publicat două noi monografii 
în seria „Mici îndreptare de monumente isto
rice" : „Mănăstirea Sucevița" de Ana Maria Mu- 
zicescu și „Mănăstirea Cozia" de M. Davidescu.

„Arta, literatura și rolul lor social"

Luni a avut loc în orașul Craiova un simpo
zion pe tema : „Arta, literatura și rolul lor so
cial. Sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român lucrătorilor din 
domeniul creației, artei și literaturii". La simpo
zion au luat parte artiști de la cele două teatre 
din localitate, lucrători ai organelor de presă 
locale, ai Comitetului regional de cultură și 
artă, profesori și studenți de la secția de filolo
gie a Institutului pedagogic de trei ani. Expu
nerile au fost prezentate de criticii literari și de 
artă Radu Lupan și Radu Bogdan din București.

• La Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea și la Turda au început, 
ieri, cursuri de scurtă durată cu cadre de con
ducere și profesori de la școlile tehnice agricole, 
organizate de Consiliul Superior al Agriculturii. 
Printre altele, participanții vor face cunoștință 
cu ultimele noutăți din domeniul cercetărilor 
științifice de specialitate și vor avea un schimb 
de experiență în perfecționarea metodelor de 
predare a învățămîntului tehnic agricol.

Plus 54 de grade

La Căciulata, specialiștii întreprinderii de stat 
pentru explorări miniere, forînd la mare adîn- 
cime, au pus în evidență un nou zăcămînt de 
ape minerale, cu o capacitate de debitare arte
ziană de 950 mc pe zi. La suprafața terenului, 
apa are o temperatură de plus 54 grade. Această 
descoperire deschide perspective deosebite sta
țiunii, permițînd ca pe lîngă tratamentele in
terne să se facă și peste 2 000 de tratamente 
externe (băi) într-o zi.

• Unitățile de alimentație publică din Capi
tală se pregătesc pentru noul sezon. în pădu
rea Băneasa, restaurantul „Parcul privighetori
lor" este în curs de reamenajare. Aici va fi mă
rită capacitatea pînă la 1 400 locuri. în incinta 
Gării de Nord se amenajează un nou „bufet-ex- 
pres".

Pentru pescarii sportivi
In librării a apărut lucrarea „Creșterea pești

lor în lacuri și heleșteie" de ing. Z. Kazoni. Ea 
constituie un îndreptar prețios pentru lucrătorii 
din piscicultură cît și pentru pescarii sportivi.

• Lucrările de amenajare a secției de istorie 
medie din Muzeul de istorie din Cluj se apropie 
de sfîrșit. Aici sînt expuse documente, obiecte, 
reconstituiri privind viața social-politică și eco
nomică a populației din Transilvania începînd 
din secolele IX—X (voivodatele lui Menumorut 
și Gelu) pînă în veacul al XVIII-lea (răscoala 
lui Horia, Cloșca și Crișan).

Ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei 
va face o vizită 
in țara noastrăLa invitația guvernului Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup, va face o vizită în țara noastră între 11 și 16 aprilie a.c.
Premiera filmului

românesc „La porțile 

pămîntului“Noul film românesc „La porțile pămîntului" a fost prezentat luni seara în premieră la cinematograful „Republica" din Capitală.Filmul a fost realizat de regizorul Geo Saizescu după un scenariu de Dumitru Radu Popescu. Din distribuție fac parte : George Constantin, Marga Barbu, Ilinca To- moroveanu, Sebastian Papaiani, George Popovici-Poenaru, Dem. Rădulescu și alții.Cu prilejul premierei au fost prezentați publicului cîțiva dintre realizatorii filmului. (Agerpres)
Cronica zHeî

Prof. univ. D. Berciu, decanul Facultății de Istorie a Universității din București, s-a înapoiat din Belgia, unde a ținut o serie de conferințe ca invitat al universităților din Bruxelles și Liege, despre cele mai noi rezultate obținute în România în domeniul arheologiei preistorice. Cu acest prilej, conferențiarului i-a fost înmînată Medalia Universității din Liege, iar textele expunerilor sale au fost reținute spre publicare în revistele de specialitate. (Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost in general frumoasă, continuînd să se încălzească. Cerul a fost mai mult senin în sudul și estul țării și schimbător, mai mult noros, în Banat și Transilvania, unde pe alocuri s-au semnalat ploi temporare și averse. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sud-vest. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 3 grade la Toplița și 19 grade la Tr. Măgurele. în București : Vremea a fost frumoasă. Cerul a fost variabil, mai mult senin. Temperatura maximă a fost de 17 grade.Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie. In țară : Vreme relativ călduroasă. Cerul va fi schimbător, mai mult noros în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi locale. în rest, ploi izolate. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperatura minimă va fi cuprinsă între minus 2 și plus 8 grade, iar cea maximă între 10 și 20 de grade, în București : Vreme relativ călduroasă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.
Din nou la școală Foto : M. Cioc
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Aniversarea Uniunii Tineretului
Muncitor din Vietnam
Cuvîntarea președintelui Ho Și Min

HANOI 28 (Agerpres). — în capitala R. D. Vietnam a avut loc o adunare cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a înființării Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam, la care au participat conducători de partid și de stat în frunte cu președintele Ho Și Min.în raportul prezentat la adunare, Vu Quang, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam, a vorbit despre dezvoltarea acestei organizații de tineret sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, în cei 35 de ani care au trecut de la înființarea sa.Luînd cuvîntul, președintele Ho Și Min a arătat, printre altele, că de la înființarea Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam, mulți membri ai săi au urmat exemplul strălucit al înaintașilor lor care au luptat pînă la ultima picătură de sînge pentru cauza partidului și a revoluției, dindu-și viața pentru patrie, pentru partid și comunism. Dînd o înaltă apreciere rezultatelor obținute de tineri în muncă și luptă, președintele Ho Și Min le-a cerut să depună noi eforturi în vederea obținerii unor succese și mai mari, exprimîndu-și totodată satisfacția că această organizație s-a dezvoltat, ajungînd să cuprindă cîteva milioane de tineri.„în lupta noastră împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională avem de biruit multe greutăți, dar prin unirea întregii țări, prin vitejia tineretului nostru, prin hotărîrea fermă de luptă a întregii armate și a poporului și

cu sprijinul și simpatia țărilor frățești și a popoarelor din lumea întreagă, sîntem siguri că imperialiștii americani vor fi înfrînți și poporul nostru va cuceri victoria", a spus în încheiere vorbitorul.
între 1 și 24 aprilie 

Festivalul mondial 
al artei negre

DAKAR 28 (Agerpres). — In
tre 1 și 24 aprilie, în capitala 
Senegalului se va desfășura 
primul Festival mondial al artei 
negre. Și-au anunțat participa
rea la această importantă ma
nifestație a artei și culturii 44 
de țări. Numai la concertele care 
vor avea loc cu acest prilej vor 
participa artiști reprezentînd 25 
de țări din Africa, America și 
Europa. Vor fi prezentate, de a- 
semenea, opere ale artei africane 
care vor fi expuse într-o clă
dire special amenajată. La Da
kar sosesc în acest scop piese 
celebre ale sculpturii africane, 
aflate în cele mai mari muzee 
internaționale din Africa, Eu
ropa și America. Festivalul are 
loc din inițiativa guvernului se- 
negalez și a V.N.E.S.C.O., avînd, 
totodată, sprijinul larg al So
cietății de cultură africană și al 
guvernelor africane.
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Fotbal

tCDlIRI IA ETAPA

AM
„DUELUL DIRECT" PETRO

LUL— R/YPID devine mai pasionant. Cele două formații, deocamdată principalele pretendente la titlul de campioană, se află „cap la cap", petroliștii avînd un mic avantaj, de cîteva puncte, la golaveraj. Meciul direct, de joi, ar putea fi decisiv pentru soart-a campionatului, permițînd detașarea învingătorului. Ținînd seama de nivelul relativ apropiat al apărărilor — apărarea echipei Rapid, deși cuprinzînd componenți ai reprezentativei naționale, a manifestat șovăiri — se poate aprecia că rezultatul acestei partide va depinde îndeosebi de comportarea celor două cupluri de atacanți centrali: Dridea—Badea și Ionescu—Dumi- triu.în etapa de duminică, cuplul ploieștean a jucat cu oarecare reținere ; nu s-a avîntat în lupta corp la corp, evitînd șocurile dure cu un adversar decis să profite cît mai mult de avantajul terenului propriu. Acționînd calm, pe contraatac, ploieștenii au trecut cu succes un examen de maturitate fotbalistică. Cît privește cuplul „centralilor" rapidiști. aceștia au avut o activitate mai laborioasă, au jucat incisiv, pe poartă, au forțat pătrunderile în careu. Totuși, succesul fazelor ofensive ale Rapidului nu pot fi trecute doar pe seama celor doi valoroși (însă inconstanți) atacanți giuleșteni. Comportarea liniei de mijloc a constituit o componentă esențială a victoriei clare, ca joc și scor, a echipei Rapid.

GOLURI PUȚINE. Eficacitatea a lăsat din nou de dorit. Totalul golurilor înscrise duminică este printre cele mai mici din actualul campionat: 13 goluri în șapte partide. Din nou, cauza a constat nu atît în comportarea bună a apărărilor — un lucru îmbucurător pentru fotbalul nostru îl constituie afirmarea unei noi pleiade de tineri portari de valoare, ca Gaboraș, Papuc, Pilcă, Constan- tinescu etc. — cît în slaba eficacitate a înaintașilor, în eterna lipsă de decizie la finalizare. înaintașii continuă să manifeste predilecție pentru finalizarea de aproape, de la 5—6 metri de poartă. Șuturile de la distanță, din poziții fixe sau din viteză, au devenit o raritate. A constituit o plăcută surpriză pentru publicul bucureștean chiar și numai tendința manifesta

tă în acest sens de înaintașii Cri- șului: Iacob și Mureșan III n-au ezitat să execute direct pe poartă lovituri libere de la 30—35 m. La majoritatea echipelor însă ratările, șuturile imprecise continuă cu o frecventă ce nu ilustrează decît insuficienta pregătire tehnică la antrenamente. Universitatea, Farul, Politehnica ar deține „lanterna" într-un eventual clasament al golurilor marcate.
OSPITALITATEA GAZDELOR. Iată un element peste care n-au putut trece cu vederea zecile de mii de spectatori. Marele stadion bucureștean din parcul sportiv „23 August" a impresionat în mod deosebit: terenul de joc, cu gazonul proaspăt, tuns în mari pătrate, dădea impresia unei uriașe table de șah ; tribunele curate, de curînd vopsite, creau și ele o ambianță plăcută. I.E.B.S.-ul merită toate felicitările pentru această frumoasă surpriză. La Cluj, partida dintre echipele studențești clujeană — care își'relua vechea ei denumire, „Universitatea" — și craioveană a început într-o atmosferă festivă : în timp ce se intona imnul studenților, „Gaudeamus Igitur", grupuri de tinere au înmî- nat buchete de flori jucătorilor ambelor echipe. Amabilitatea gazdelor se cere în continuare repetată — desigur nu numai în sensul pregătirilor administrativ-organi- zatorice cît, în primul rînd, al sportivității pe teren și în tribune.

Ion DUMITRIU

CUPA „JULES RIMET“ 
A FOST GĂSITĂLONDRA 28 (Agerpres). — Cupa „Jules Rimei", care se o- feră cîștigătoarei campionatului mondial de fotbal, dispărută cu opt zile în urmă dintr-o sală de expoziție de la Westminster, a fost regăsită duminică seara într-o grădină din Nordwood, cartier situat în sudul Londrei. Potrivit relatărilor poliției, cupa este intactă și se află actualmente în posesia Scotland Yardului. După cum se știe, poliția britanică a lansat una din cele mai mari operații pentru regăsirea prețiosului trofeu, pu- nînd la dispoziția descoperitorului o mare recompensă.

/o/? pe „micul ecran11
@ Ora 14,15: Steaua - Universitatea 

Ora 16: Petrolul - Rapid
STUDIOUL DE TELEVIZIUNE ne-a comunicat ieri că joi după-amiază 

VA TRANSMITE două din meciurile etapei a XVI-a a campionatului repu
blican de fotbal : LA ORA 14,15 — PARTIDA STEAUA—UNIVERSITATEA 
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Iată cupa regăsită 1
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„12 FĂRĂ 5"

•După formarea noului guvern 
belgian, ziarul „Le Monde" a pu
blicat un editorial în care se 
spune:

„Van den Boeynants a pus pe pi
cioare un guvern ; el este asigurat în 
Parlament, în ce privește coaliția pe 
care o conduce, de 125 voturi din 
212 (77 social-creștini și 48 liberali). 
Acest succes se datoreșfe unei înde- 
mînări deosebite în dozarea portofo
liilor, flamanzii ob|inînd satisfacții 
simfitoare.

După instalarea lor, noii miniștri se 
vor ciocni însă de probleme care 
s-au agravat în cursul celor 37 de zile 
de criză. Hofărîfi, în domeniul 
lingvistic, să instaureze un fel de 
«armisfifiu» de doi ani, pentru a în
lesni pasiunilor să se mai diminueze 
pufin, ei sînt nevoifi în schimb să în
treprindă acfiuni nepopulare pentru 
însănătoșirea finanțelor înglodate. 
Boeynants a făcut cunoscut de pe 
acum că este partizanul unor redu
ceri bugetare severe, mai precis, în 
domeniul educației naționale și în 
cel al apărării. Ambiția lui este de a 
executa fără vreo depășire bugetul 
pe 1966 și de a ajunge să limiteze 
în 1967, la 10 miliarde de franci bel
gieni creșterea cheltuielilor publice. 
Opinia publică, ignoră încă cu ce sa

crificii va trebui să plătească această 
redresare.

Or, tocmai în acest punct îl așteap
tă adversarii pe Van den Boeynants : 
socialiștii, trecuți în opozi|ie la sfîr- 
șitul unei crize pe care împotrivirea 
lor față de noi impozite a grăbit-o, 
sînt hotărîți să contraatace cu surle 
și trîmbi)e.

în cadrul coaliției guvernamentale, 
liberalii (P.L.P.) — cantonați pînă 
acum într-o opozifie cîteodafă de
magogică — nu sînt decît în parte 
mulțumiți ; ei se consideră chiar jig
niți că sprijinul lor a fost solicitat în 
silă de social-creștini. Este adevărat 
că aceștia din urmă, și mai ales ele
mentele lor de stînga, au lăsat să li 
se forjeze mîna de către președintele 
partidului lor și au o puternică anti
patie fa|ă de un partener considerat 
prea de dreapta.

în fruntea unei astfel de coaliții, 
primul ministru va avea de făcut fa)ă, 
foarte probabil, unor serioase pro
bleme sociale și unor greve care pot 
lua repede o întorsătură serioasă în 
Belgia.

Van den Boeynants, care o știe mai 
bine ca oricine, a hotărît totuși să 
forjeze destinul. Dezordinea finanțe
lor, discreditul partidelor, încîlceala 
pasiunilor, ambițiilor și intereselor 
au creat o situație de nesuportaf. 
«Ne aflăm la douăsprezece fără 
cinci» — spunea primul ministru în 
momentul cînd se angaja în forma
rea noului guvern'.

Armata luxemburgheze
neliniștește... 
conducerea N. A. T. O.

Ziarul „New York Herald Tri- 
bune" a publicat un comentar, din 
care redăm:„Cu cea mai mică armată din N.A.T.O., Luxemburgul are totuși una din cele mai mari probleme ale sale. Timp de decenii, Luxemburgul nu a avut o forță militară și mulți din cei 330 000 de cetățeni ai săi nu cred că este necesară una acum. Marcel Fischbach, ministrul forțelor armate, este de altă părere. El a spus că Luxemburgul și-a a- sumat obligații față de aliați și trebuie să le ducă la bun sfîrșit.Luxemburgul ilustrează, în miniatură, multe din problemele care stau în fața întregii alianțe atlantice. Armata acestui stat a atins o forță maximă de 5 600 oameni la sfîrșitul anului 1950. De atunci pasiunea pentru economii a redus-o la 2 000. Asemenea presiuni există în întreaga alianță.Un batalion de artilerie luxem

burghez de 600 de oameni este complet integrat în divizia a 8-a de infanterie a S.U.A., cu cartierul general la Bad Kreuznach, în Germania occidentală. Guvernul luxemburghez suportă presiuni din partea Statelor Unite de a cumpăra armament nou pentru artilerie, destinat batalionului său. O asemenea achiziție ar face o gaură de mai multe milioane de dolari în bugetul Luxemburgului — care a- tfnge cam 60 milioane dolari anual.în alte țări ale alianței există presiuni asemănătoare pentru vîn- zarea de arme americane și voci asemănătoare întreabă dacă ele merită într-adevăr necazurile și cheltuielile. Declinul constant în dimensiunea armatei Luxemburgului și a bugetului militar îngrijorează oficialitățile americane. Ele consideră aceasta drept un exemplu rău pentru vecini.Guvernul luxemburghez ar vrea să înlocuiască batalionul de artilerie cu voluntari, dar nu poate găsi destui".

(Urmare din pag. D

debutat în alegerile generale din 
acel an. Activitatea lor nu se limi
tează la problemele politice și elec
torale, întrucîf datorită frecvenței lor 
rare acestea nu le-ar putea asigura 
venituri rentabile. Principala lor sursă 
de cîștig provine din sondajele pe 
care le efectuează, fie la cererea 
unor instituții guvernamentale (în 
probleme de circulare, cerințe pri
vind serviciile publice etc.), fie pen
tru orice firme comerciale și indus
triale interesate să afle părerile și 
preferințele cumpărătorilor asupra a- 
numifor produse.

Se pare că este un prefios criteriu 
pentru orientarea producătorilor cît și 
pentru desfacerea mărfurilor ; se con
stată cu această ocazie că, uneori, 
pentru cel care cumpără nu contează 
numai calitatea, ci și culoarea, aspec
tul exterior atractiv, ambalajul etc. 
N.O.P., de pildă, are în circulație o 
aufocamionefă dotată cu bucătărie și 
salon de primire unde invită gospo
dinele, în cursul turneelor, să guste 
anumite produse alimentare și să-și 
spună părerea. Rezultatul este apoi 
comunicat firmei respective în schim
bul achitării tarifului fixat la contrac
tarea comenzii. F. Teer mi-a spus că 
numai firmele mari își pot permite 
asemenea cheltuieli, cîfe o dată 
destul de mari. Ancheta tine sea
ma de specificul populației, de 
vîrsfă și ocupafie, de dife
rentele de opinie de la o regiune la 
alta. Personalul folosit la aceste son
daje — angajat numai pe durata an
chetei — este selecționat cu grijă 
pentru a fi format din specialiști în 
domeniile psihologic, sociologic, sta
tistic.

Metodele aplicate în practica son
dajelor se bazează în general pe 
principii similare, indiferent dacă este 
vorba de interese comerciale sau 
campanii electorale. Institutul Gallup 
își selecționează detăfenii ce urmează 
a fi chestionați, adresîndu-se la înfîm- 
plare unor oameni din diferite car
tiere ale orașelor, din blocuri de lo
cuințe, astfel încît cei circa 1 500 de 
intervievați să reprezinte un fel de 
„echanfillon”, conținînd o proporjie 
a ocupafiei, vîrsfei, situației materia
le, pozifiei sociale etc., corespunză
toare cu clasificarea statistică a între
gii populafii ; N.O.P. procedează mai 
simplu : apelează la registrul electo
ral din localitatea respectivă, îl des
chide la prima pagină, ia la înfîm- 
plare un nume și, pornind de la aces
ta, numără din zece în zece pentru 
a-și completa tabelul.

Sistemul de calculare a rezultatelor 
continuă să constituie unul din mis
terele nedivulgate ale acestor institu
te. Așa se explică de ce unele pro
cente, deși identice la două anchete 
concurente, au cîte o dată semnifica
ție diferită. Zilele trecute, Gallup Poli 
a anunjaf o deplasare de 9 la sută 
din voturi în favoarea laburiștilor, de- 
clarînd că aceasta ar corespunde unei 
majorități parlamentare de 120 locuri, 
în timp ce pentru același procent N.O.P. 
acordă o majoritate de 137 locuri. 
De altfel, erorile de calcul nu consti
tuie excepfie în asemenea operațiuni 
matematice și statistice bazate în mod 
exclusiv pe aproximații și probabili
tăți. Rareori se întîmplă ca procen
tele finale ale scrutinelor să confirme 
prezicerile (acest lucru s-a întîmplat, 
de exemplu, în Franța unde asocia
tul francez al institutului Gallup a 
prezis pentru a doua rundă a alege
rilor prezidențiale — 55 la sută din 
voturi pentru generalul de Gaulle și 
45 la sută pentru Mitterand, adică 
exact rezultatul oficial).

Performantele cu care se mîndresc 
de obicei aceste instituții se referă 
mai puțin la procente și mai mult la 
simpla indicare a cîșfigătorului final. 
Ca la curse. F. Teer mi-a spus, prin
tre altele, că din 22 de alegeri par
țiale, N.O.P. a ratat rezultatul la nu
mai două.

Henry Durant mi-a povestit despre 
una din marile erori istorice în do
meniul sondajelor : o anchetă făcută 
în 1936 în S.U.A. de către revista 
„The Literary Digest" pe baza a 
2 375 000 de răspunsuri primite prin 
poștă a prezis succesul lui Landon în 
alegerile prezidențiale, calcul total 
răsturnat de răsunătoarea victorie fi
nală a lui Roosevelt. Un sondaj efec
tuat de ziarul „Daily Express' în ale
gerile generale din 1964 din Marea 
Brifanie, arăta învingători pe conser
vatori, ceea ce a contrastat nu nu
mai cu rezultatul real final, ci și cu 
previziunile tuturor celorlalte sondaje. 
Se pare că rolul decisiv în profețiile 
lui „Daily Express' îl definuse — de 
altfel ca și în actuala campanie elec
torală — atitudinea partizană fa|ă de 
partidul conservator.

încă de la începutul actualei cam
panii electorale, majoritatea sondaje
lor indicau o mare deplasare de vo
turi în favoarea laburiștilor — între 
13—15 la sută — ceea ce ar duce la 
o majoritate parlamentară de circa 
200 locuri și deci o zdrobitoare în- 
frîngere a conservatorilor. Semnifica
tiv este însă că pe parcurs procen
tele favorabile laburiștilor au început 
să scadă treptat, astfel încît acum în 
preajma alegerilor, unele institute ag 
redus procentajul favorabil laburiști
lor pînă la 11 la sută și chiar sub 
10 la sută, anunfînd în același timp 
că în unele regiuni ale țării ar avea 
loc o deplasare de voturi în favoa
rea conservatorilor.

Realitate sau o tactică a prezicerii 
politice, potrivit căreia se încearcă o 
influențare a opiniei publice prin su
gerarea unei scăderi continue în 
popularitatea partidului laburist?



între 
ziduri 
tarifare

Săplămîna trecută, cînd Acor
dul general pentru tarife și co
rner) (G.A.T.T.) își deschidea la 
Geneva actuala sesiune, Asocia
ția europeană a liberului schimb 
(A.E.L.S.) a dat publicității un 
raport de bilanț. Coincidenta, se 
apreciază în cercurile de presă 
occidentale, nu este lipsită de 
semnificație. In timp ce în ca
drul G.A.T.T. se duc de doi ani 
tratative în vederea reducerii 
laxelor vamale între membrii 
acestei organizații comerciale 
internaționale, pe piaja capita
listă disputele vamale au căpătat 
un caracter tot mai pronunțat. 
Aceasta mai ales după constitui
rea celor două grupări econo
mice rivale — Piaja comună și 
A.E.L.S.

Cifrele publicate în raportul 
amintit oglindesc în mod con
cludent acest fenomen. Dacă în 
perioada 1959—1963, deci în 
primii ani de „integrare", expor
tul celor șapte membri ai 
A.E.L.S. spre „cei șase" a sporit 
în medie cu 12 la sută pe an, 
în 1964 ritmul a coborît la 6,4 
la sută, pentru ca în primul se
mestru ai anului 1965 să ajungă 
la numai 2 la sută. Pe baza a- 
cesfor cifre, raportul conchide : 
„Discriminarea tarifară crescîndă 
între Asociafia liberului schimb 
și Comunitatea economică euro
peană afectează în mod serios 
comerful dintre cele două gru
pări".

Consecințele politicii promo
vate de comunitățile economice 
vest-europene, asupra înseși in
tereselor comerciale ale țărilor 
membre, sînl scoase în evidentă 
de numeroși oameni politici și 
de afaceri din aceste state. Tn- 
tr-un recent interviu radiodifu
zat, ministrul de externe danez, 
Fer Haekkerup sublinia, spre 
exemplu, că „barierele vamale 
dintre cele două grupări au îm
piedicat creșterea volumului 
schimburilor între Danemarca 
(membră a A.E.L.S.) și R. F. Ger
mană (membră a Pieței comu
ne), ceea ce a afectat intere
sele ambelor țări". Iar ministrul 
de externe finlandez — referin- 
du-se la o eventuală fuziune în
tre „cei șapte" și „cei șase", ca 
mijloc de atenuare a disputei 
tarifare — releva că atitudinea 
tării sale „depinde de maniera 
în care integrarea va fi în con
cordantă cu politica comercială 
și relafiile externe ale Finlan
dei".

Astfel de poziții exprimă pe de 
o parte îngrijorarea fa)ă de urmă
rile rivalității dintre grupările 
economice vest-europene, iar, 
pe de altă parte, cerința ca co- 
merful mondial să se desfășoare 
în condiții normale, pe baza a- 
vanfajului reciproc, să fie înlă
turate obstacolele tarifare.

Gh. CERCELESCU

LUNA IULIE- DATA LIMITĂ?
Dialogul franco-american 
în problemele N. A, T. O.

PARIS 28 (Agerpres). — Subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, a avut luni după-amiază o întrevedere cu ministrul afacerilor externe francez, Couve de Mur- ville, în cadrul căreia au discutat îndeosebi problemele N.A.T.O. în cercurile franceze autorizate se menționează că cei doi au discutat „în termeni generali" despre data aplicării măsurilor cerute de Franța în ce privește Alianța atlantică.• Couve de Murville a făcut o expunere orală interlocutorului său în legătură cu conținutul .noului memorandum francez, care urmează să fie remis „celor 14". Se crede că noul document precizează data retragerii Franței din comandamentele integrate ale N.A.T.O. -pentru sfîrșitul lunii iulie. în ce privește comandamentul N.A.T.O., al cărui sediu se află la Fontainebleau, și bazele americane din Franța, ele vor trebui să fie retrase de pe teritoriul francez în termen de un an. Potrivit agenției France Presse, datele fixate nu sînt rigide și în aceste probleme — mai ales în privința retragerii bazelor americane — vor mai avea loc convorbiri între cele două părți.
★PARIS 28 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al guvernului

francez a anunțat luni că guvernul său va propune în curînd datele pentru evacuarea bazelor militare americane și canadiene staționate în Franța și a sediului Shape (Comandamentul suprem al forțelor aliate din Europa), în conformitate cu hotărîrile președintelui de Gaulle de a retrage Franța din alianța militară integrată a N.A.T.O. Ziarul „France Soir" din 28 martie a relatat că la sfîrșitul lunii iulie Franța își va retrage ofițerii săi din toate comandamentele integrate ale N.A.T.O. De asemenea, ea își va retrage de sub controlul N.A.T.O. trupele sale aflate în Germania occidentală. Un aspect al „bătăliei contractelor" în Italia. în timpul grevei naționale 
a constructorilor, muncitorii de ia COGETO au ocupat șantierul. El au 

cerut reînnoirea contractelor de muncă
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TURNEUL ANSAMBLULUI CIOCÎRLIA

„0 seară entuziastă 
și optimistă11

UN INTERVIU
AL PREMIERULUI
INDIAN

Ca răspuns la represiunile 
autorităților ecuadoriene 
a fost creat

Frontul unit 
antiguvernamental

QUITO 28 (Agerpres). — Organizațiile sindicale, studențești și ale corpului didactic din Ecuador au anunțat duminică formarea u- nui front unit antiguvernamental, ca urmare a represiunilor declanșate în ultimele zile în țară de junta militară ecuadoriană. Frontul a adresat un apel la grevă generală „pînă ce dictatura va fi înlăturată". Confederația muncitorilor creștini, Federația muncitorilor, Federația universitară creștină și Federația studenților din Ecuador au anunțat că s-au alăturat Frontului unit antiguvernamental.în capitala Ecuadorului, Quito, guvernul a ordonat închiderea, pe termen nedefinit, a Universității centrale, care a fost ocupată de forțe armate. Numeroși profesori și studenți au fost arestați. Consiliul Universității centrale din Quito a dat publicității o declarație în care subliniază că închiderea Universității „reprezintă o violare a libertăților democratice" și a autonomiei universitare.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Ansamblul folcloric „Ciocîrlia", în turneu prin Statele Unite, și-a continuat seria succeselor prin spectacolul prezentat la Opera din Seattle. Rolf Stromberg, cronicarul ziarului local „Post-Intellingencer" scrie că „în sala plină pînă la refuz, ansamblul folcloric român, viguros și plin de viată, a oferit un spectacol de dansuri antrenante și o muzică culeasă din diferite regiuni ale României. A fost seara cea mai entuziastă și mai opti

mistă din ultimul timp la Opera din Seattle".în fața celor 3 000 de spectatori „românii, în costume naționale — o adevărată paletă de culori — au executat dansuri cu o deosebită virtuozitate, în ritmul din ce în ce mai vioi al muzicii", continuă Rolf Stromberg, subliniind că „a fost un spectacol fermecător". Cronicarul vorbește în termeni e- logioși despre gustul și imaginația dansatorilor și orchestrei, subliniind totodată calitățile montării.
PARIS:

Săptămînă

In urma unul acord încheiat între autoritățile din R. D. Germană și Se
natul vest-berlinez, cetățeni din acest oraș își vor putea vizita, în timpul 
sărbătorilor de primăvară, rudele din capitalg R.D.Q. In fotografie : 
funcționari poștali din R.D.G. eliberează piimele permise de trecere 

vest-berlinezilor. (Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

Cositorul în disputa 
americano - boliviana

LA PAZ 28 (Agerpres). — între Bolivia și Statele Unite a intervenit un conflict în jurul politicii americane de a comercializa cositorul și tungstenul pe piața mondială. Ministrul^ bolivian al minelor. anunță agenția Associated Press, a protestat împotriva hotă- rîrii, gpvernului american de a vinde surplusurile de coșitor. și tungsten din rezervele strategice, afirmînd că aceasta constituie „o

politică agresivă împotriva țărilor producătoare". Hotărîrea Statelor Unite, a arătat el, este urmată de o scădere a prețurilor acestor metale pe piețele mondiale și „va a- fecta serios economia Boliviei". După curii se știe, Bolivia este' al treilea mare producător de cositor din lume și unul din principalii producători de tungsten, iar economia ei națională depinde aproape în întregime de exporturile de min^r uri.
r

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Plata >.

Jules Verne. Citi dintre noi nu au savurat romanele lui știin- Rifico-fantastice — prodigioase anticipații ce ne-au stimulat imaginația, făcîndu-ne să călătorim cu gîndul în extraordinara lume a viitorului!... L.a șase decenii de la dispariția sa, vizionarul călător, care a dat peste o sută de opere, rămîne scriitorul francez cel mai citit din lume.Zilele acestea a fost inițială în Franța o „săptămînă JulesVerne". La Paris îi în- lîlnești acum numele pretutindeni: pe afișele despre faimosul film al lui Walt Disney „20 000 de leghe sub mări", în ziare, la radio, la televiziune. Nantes — orașul său

natal — pregătește un muzeu „Jules Verne" și o expoziție „De la pămînt la lună". Dar cel mai ales omagiu este milionul de volume cu numele său ce a invadat în această săptămînă vitrinele librăriilor franceze : zece titluri în cîte o sută de mii de exemplare publicate simultan în populara colecție „Livre de poche".La un secol de Ia a- pariția primelor călătorii fantastice a fost inaugurată pe Champs Elysees din Paris o interesantă expoziție. Uimitoarea precizie a anticipațiilor lui Jules Verne se poate constata la cea mai sumară cercetare a desenelor edițiilor origi

nale și machetelor imaginate de el. „Tot ceea ce un om este capabil să imagineze, spunea el, alți oameni vor fi capabili să realizeze". O ilustrează prezenta în această expoziție a sputnicului ce nu diferă prea mult de acel bolid pe care el îl descria în „Robur cuceritorul", circulînd mereu în jurul globului și semnalîndu-și trecerea printr-un sunet de trompetă; baliscaful descris de el in 1870 în „20 000 de leghe sub mări" este astăzi o realitate cu care operează comandantul Coustau ; trenul intersideral „De la pămînt la lună" nu e nici el departe de rachetele de azi.
Al. GHEORGHIU

PARIS 28 (Agerpres). — într-un interviu acordat presei înainte de a părăsi Parisul, Indira Gandhi, prim-miniștru al Indiei, a relevat că țara sa va continua politica de „neangajare". Răspunzînd unei întrebări referitoare la războiul din Vietnam, primul ministru a spus că India, ca și Franța, doresc încetarea războiului din această țară. Referindu-se la acordurile de la Tașkent, ea a spus că acestea au oferit o posibilitate de a stabili legături de prietenie între India și 'Pakistan. în încheiere, Indira Gandhi a declarat că situația alimentară este cea mai dramatică problemă căreia India trebuie să-i facă față în prezent și care face și mai evidentă necesitatea dezvoltării economice a a- cestei țări. „Nu există independență adevărată în zilele noastre, pentru o țară dependentă din punct de vedere economic, a afirmat ea. De aceea, colaborarea tuturor popoarelor în acest domeniu este cu atît mai necesară".
★■WASHINGTON 28 (Agerpres).— Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a sosit luni după-amiază la Washington, într-o vizită oficială. de două zile. Șeful guvernului indian va avea întrevederi cu președintele Johnson, cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, și cu alte oficialități americane.

Pe un frig neobișnuit pentru luna martie, pe zăpadă și ploaie, zeci de mii de oameni, bărbați, femei și copii, au demonstrat zilele trecute în circa 20 de orașe din Statele Unite împotriva agresiunii americane din Vietnam. La New York, peste 50 000 de oameni au ieșit pe Fifth Avenue — una din principalele artere ale orașului — în- dreptîndu-se spre Central Park. Marșul a durat peste 3 ore și jumătate și a fost condus de veterani ai celui de-al II-lea război mondial și ai războiului coreean.Printre participanții la demonstrație erau reprezentanți ai diferitelor grupări politice. în coloane putea fi văzut steagul Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Sub privirile a sute de mii de new-yorkezi manlfes- tanții purtau pancarte pe care era scris : „Autodeterminare pentru vietnamezi", „Marile întreprinderi se îmbogățesc, în timp ce sol- dații noștri mor", „Să iacem război sărăciei și nu împotriva oamenilor".în Central Park s-a desfășurat un impresionant miting în cursul căruia numeroși vorbitori și-au exprimat protestul împotriva războiului din Vietnam, precum și opoziția lor față de amestecul în treburile interne ale altor țări. De asemenea, la Washington,

Julian Bond. El a declarat că Statele Unite duc în Vietnam o politică agresivă care reprezintă o încălcare a dreptului Internațional. La San Francisco, peste 7 000 de persoane au manifestat pe străzi pur- tind sicrie acoperite de drapelul american. Manifestații asemănătoare s-au desfășurat la Boston, Detroit, Los Angeles, Denver, Oklahoma-

City, Atlanta, Rochester, Salt-Lake-City.Avînd în vedere creșterea cu 25 la sută a participanți- lor, față de ultimele demonstrații, presa americană apreciază că recentele manifestații au fost cele mal mari din cîte au avut loc pe teritoriul Statelor Unite împotriva agresiunii din Vietnam.
Carl MARZANI

Sat cambodgian bombardat 
de artileria sud - vietnameză

PNOM PENH 28 (Agerpres). — Citind surse oficiale cambodgiene, agenția France Presse anunță că, în noaptea de 25 spre 26 martie, artileria grea a postului de frontieră sud-vietnamez Vinh Gia a bombardat satul cambodgian Chea Phdey Dang, situat în apropierea frontierei dintre cele două țări, precum și postul de grăniceri din același sat. Atacul a făcut victime

în rîndul populației civile. Clădirea postului grăniceresc a fost complet distrusă.în cursul anchetei făcute de Comisia internațională de supraveghere și control și cu prilejul vizitei unor atașați militari străini în această regiune, adaugă A.F.P., sătenii au confirmat că trupele guvernamentale saigoneze s-au infiltrat în teritoriul cambodgian.
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CONVORBIRILE CHINO- PAKISTANEZE
Bl RAWALPINDI. In capitala Pakistanului au conti- nuat convorbirile dintre Liu Șao-ți, președintele R. P. Chineze, și Ayub Khan, președintele Pakistanului. Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, a avut, de asemenea, convorbiri cu Zulfikar Aii Bhutto, ministrul de externe al Pakistanului. Agenția China Nouă relatează că convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.

i ra ROMA. în cursul unor investigații întreprinse în strînsă colaborare cu poliția elvețiană șl franceză, poliția din orașul italian Milano a arestat o bandă de traii- canți de stupefiante și falsificatori de bani. După cum informează agenția France Presse, cele șase persoane arestate la Milano sînt de origine italiană și elvețiană. Aceștia făceau trafic cu heroină și cu dolari falși.
«ra MOSCOVA. La 28 martie la cinematograful 
™ „Rossia" din Moscova a avut loc premiera fil
mului artistic „Inima mamei" consacrat vieții Mă
riei Ulianova, mama lui V. I. Lenin. In rolul prin
cipal a fost distribuită actrița Elena Fadeeva, iar 
în rolul tînărului Lenin — actorul Rodion Nahape- 
tov, absolvent al Institutului de cinematografie din 
Moscova.

in țața Uasel Albe, a fost organizat un pichet de 500 de oameni.La mitingul din orașul Chicago a luat cuvîntul liderul mișcării pentru drepturile civile ale populației de culoare,

Pe străzile Nevz-York-ulul populația 
cere încetarea agresiunii ameri

cane în Vietnam(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
ÎN R.S.A.

CEVDET SUNAY
ALES PREȘEDINTE
AL TURCIEI

ANKARA 28 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, cele două Camere 
ale Adunării Naționale a Turciei 
s-au întrunit pentru a alege pe

noul președinte al Republicii. Dat 
fiind starea gravă a sănătății lui 
Cemal Giirsel, care, după cum se 
știe, se află în comă de mai mult 
timp, parlamentul a declarat va
cant postul de președinte al Re
publicii și a ales în această func
ție pe senatorul Cevdet Sunay. El 
a obținut 461 de voturi din totalul 
de 562. Generalul Cevdet Sunay a 
fost singurul candidat pentru func
ția de președinte. Pentru a putea !l 
ales, el a demisionat recent din 
postul de șef al Statului major ge
neral al forțelor armate șl s-a re
tras din armată, după care a fost 
primit în rîndul senatorilor.

Președintele Cevdet Sunay, în 
vîrstă de 65 de ani, este un vechi 
militar. Terminîndu-și studiile la 
Academia de Război in 1930, a 
ocupat diferite posturi în forțele 
armate. In 1950 a fost numit șef al 
operațiunilor statului major gene
ral. Promovat general de armată 
în 1959, a fost numit comandant al 
forțelor terestre în 1960, în același 
an a devenit șeful statului major 
general.

Zilnic sînt arestați 
1500 de africaniPresa din Republica Sud- Africană publică o serie de informații din care reiese că au? toritățile rasiste sud-africane au instituit în țară o teroare, fără precedent. Avocatul Karl- son semnează în ziarul „Star" un articol .în care se arată că sînt efectuate percheziții sub pretextul, luptei „împotriva criminalității". Adevăratul lor scop constă însă în tentativa autorităților rasiste de a înăbuși orice manifestare a nemulțumirii crescînde față de politica de apartheid promovată de guvernul Verwoerd. Din rela
tările presei reiese că fiecărui 
bărbat, femeie și copil din 
R.S.A. îi revin în medie 36 de 
ore de închisoare. Numai în 
anul 1964, în închisorile din 
R.S.A. se aflau zilnic în medie 
70 351 persoane. în decursul ul
timilor nouă ani, au fost ares
tați anual peste 500 000 de afri
cani, adică 1 500 de africani 
zilnic.

Expoziția organizată de O.N.T. Carpați în cadrul „Salonului Internațio
nal de turism și vacanță" de Ia Bruxelles prezintă vizitatorilor foto
grafii din orașe și regiuni ale țării noastre și obiecte de artă populară

H VARȘOVIA. Pe scena teatrului „Julian Osterw“ 
din Lublin (R. P. Polonă), a avut loc un spec

tacol de gală cu piesa „Fii cuminte, Cristofor!“ de 
Aurel Baranga. La spectacol au fost de față, repre
zentanți ai Comitetului voievodal și orășenesc al 
P.M.U.P. și ai Sfatului popular Lublin, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

&Q HANOI. Delegația Partidului Socialist din Japo- ““ nia, condusă de Koichi Yamamoto, membru al Comitetului Central, a părăsit Hanoiul, încheindu-și vizita în R. D. Vietnam. In timpul'Vizitei delegația a avut convorbiri cu reprezentanți ai Frontului Patriei din Vietnam. De asemenea, ea a fost primită de Fam Van Dong,. președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam. > ' ,LENINGRAD. La Uzina „Admiralleisk" din Leningrad a fost lansat înainte de termen, tn cinstea celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S., petrolierul oceanic „Gheor- ghe Gheorghiu-Dej", cu un deplasament de 62 500 tone. El poate transporta circa 47 000 tone de petrol.'
BJS CAIRO. Potrivit știrilor sosite din Aden, autoritățile bri- tanice din districtul '„Sheikh Othman", din Arabia de Sud, au reintrodus interdicțiile de circulație in intervalul de timp de la apusul soarelui, și pînă în zorii zilei următoare. Aceste interdicții fuseseră ridicate cu .citeva zile in urmă. Motivul reintroducerii lor îl constituie o serie da noi acțiuni ale patrioțilpr din regiune.
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