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Despre eficiența economică
a investițiilor

Congresul al IX-lea al partidu
lui a pus în fața oamenilor mun
cii din sectorul investiții-construc- 
ții sarcina de mare răspundere de 
a accelera ritmul de execuție pe 
șantiere, în vederea scurtării ter
menelor de punere în funcțiune a 
noilor capacități de producție. Im
portanța realizării ei decurge în 
primul rînd din faptul că 
economisirea timpului este un factor 
esențial pentru creșterea eficienței 
economice a investițiilor, pentru 
sporirea rapidă a volumului de 
produse necesare economiei națio
nale și creșterea venitului națio
nal. îndeplinirea acestei sarcini ne 
preocupă în mod deosebit întrucît, 
în regiunea noastră, în anii cinci
nalului urmează să se execute un 
volum important de investiții — 
circa 22 miliarde lei.

în ultimii ani s-au făcut progrese 
evidente in ce privește scurtarea 
timpului de realizare a unor in
vestiții 
tul de 
din Tr. 
fab ici 
fos; puse în funcțiune cu cîteva 
lum înainte de termen. Scurtarea 
perioadei de construcție a deter
minat și reducerea costului con
strucțiilor.

Nivelul mult sporit al investiții
lor din regiunea noastră, încă din 
primul an al cincinalului, impune 
ca problem» factorului timp, a redu
cerii duratei de execuție a noilor 
obiective să fie privită și tratată mult 
mai profund de către toți factorii care 
concură la realizarea planului de in
vestiții. Din analizele făcute de co
mitetul regional Oltenia al P.C.R. 
pe unele șantiere industriale,

din regiune. La Combina- 
industrializare a lemnului 
Severin, trei din cele șapte 
ce se construiesc aici au
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reieșit că situația respectării ter
menelor de punere in funcțiune a 
noilor capacități de producție este 
departe de a fi satisfăcătoare, că 
există încă nenumărate canale de 
scurgere inutilă a timpului in 
construcții și tot atîtea posibili
tăți pentru mai buna lui utilizare.

Dacă ne gîndim la timpul afec
tat construcțiilor, trebuie să por
nim de la proiectare. Unele docu
mentații tehnice ajung pe șantiere 
cu întîrziere, iar altele nu se în
scriu în limitele proiectelor de an
samblu. Pe parcursul execuției au 
loc diferite modificări de soluții. 
Toate acestea îngreunează efor
turile constructorilor. Este cazul 
șantierului Fabricii de azbociment 
Tg. Jiu ; ritmul de execuție a lu-

crărilor. pe acest șantier a fost în
cetinit in ultima vreme, deoarece 
constructorul a fost anunțat că 
proiectele vor suferi modificări.

Din analizele făcute s-a desprins 
și o altă concluzie : elaborarea do
cumentației tehnice de execuție nu 
este întotdeauna corelata cu planu
rile anuale de investiții șl. din această 
cauză, se desfășoară concomitent cu 
realizarea lucrărilor. O atare situa
ție s-a constatat la multe dintre 
obiectivele industriale construite 
în regiune, generînd o serie de 
consecințe negative. Numai anul 
trecut, la construcția combinatului 
chimic și a termocentralei din Cra
iova s-au emis note de comandă în 
valoare de aproape 50 milioane lei. 
Astfel de cazuri au existat și la în-

treprinderea de prefabricate Cra
iova, fabrica de ciment Tg. Jiu, fa
brica de nutrețuri concentrate Băi- 
lești, complexul industrial alimen
tar Tr. Severin și altele.

Oare toate aceste „erori" nu pot 
fi sesizate încă din timpul stu
diilor și proiectării ? Este greu de 
presupus că proiectanții și benefi
ciarii de investiții nu înțeleg că 
banii cheltuiți în plus, timpul 
enorm irosit pentru îndreptarea 
omisiunilor sau schimbările de so
luții constituie o mare pierdere 
pentru economie.

Folosirea rațională a timpului desti
nat realizării investițiilor are o deose
bită importanță economică. O zi 
cîștigată la punerea în fupcțiunea 
combinatului chimic și a termo
centralei din Craiova este echiva
lentă cu o producție suplimentară 
de aproximativ 3 milioane de lei. 
In virtutea interdependenței ra-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Omniprezența chi
miei în viața socie
tății moderne nu 
mai trebuie demon
strată. Cîteva amă
nunte: dintre cele a- 
proape 35 000 de pu
blicații periodice ști
ințifice și tehnice, 
cîte văd lumina ti
parului în prezent în 
lume, circa 10 000 au 
profil chimic ; pentru 
cercetări în domeniul 
chimiei și tehnologiei 
chimice se cheltuieș
te anual suma de 
aproape 8 miliarde 
de dolari, iar ca re
zultat al acestor cer
cetări, în afară de 
numeroase lucrări și 
realizări, cu alt spe
cific decît prepara- 
tiv, sînt identificați, 
în fiecare zi de 
cru, circa 280 
compuși noi.

In fața acestei 
valanșe de rezultate 
și cerințe, sarcina 
profesorului din școa
la superioară devine 
din ce în ce mai 
complexă, tn timpul 
limitat, prevăzut în 
planurile de învăță- 
mînt, el are de pre
dat un vast și com
plex sistem de cu
noștințe, incompara
bil mai bogat decît 
chiar cu un deceniu 
în urmă. Se impune 
deci, firesc, întreba
rea : cum putem asi
gura predarea aces
tui volum de cunoș
tințe — esențial pen-

pregăti chi- 
înălțimea 
economiei 

și științei

lu
de

a-

tru a 
miștii Ia 
cerințelor 
naționale 
moderne ?

In țara 
comisie instituită de 
Ministerul 
mîntului a 
îndeaproape 
mele legate 
gătirea universitară 
a chimiștilor și ingi
nerilor chimiști și a 
prezentat unele pro
puneri, urmînd ca 
definitivarea acestora 
să se facă în urma 
consultării specialiș
tilor și forurilor 
teresate. In cele 
urmează mă voi 
feri îndeosebi la 
nele probleme privi
toare la pregătirea 
chimiștilor în cadrul 
universităților.

Problema ce se 
pune în primul rînd 
este aceea a selecțio
nării cunoștințelor e- 
sențiale care trebuie 
transmise studenților 
și, totodată, a acelora 
care constituie cazu
rile tipice — ilustra
tive — din speciali
tate, cele mai potri
vite pentru a stimula 
dezvoltarea capacită
ții lor de gîndire 
independentă, de cre
ație științifică, de 
orientare generală. 
Aceste obiective con
stituie, după părerea 
mea. esența pregăti
rii universitare.

Domeniului chimiei

noastră, o

Invăță- 
cercetat 
proble- 

de pre-

in- 
ce 

re- 
u-

Agenda

a OSIEI
generale îi sînt pro
prii două principale 
orientări — una pre- 
parativă și sistema
tică, iar alta — teo
retică, cu trainice 
baze fizico-matema- 
tice. Chimia prepa- 
rativă a cîștigat o 
adevărată întrecere 
cu natura, din care a

a 
de 
?i 

de

sintezarezultat 
peste un milion 
compuși naturali 
două milioane 
compuși inexistenți
în natură. Nu mai 
puțin impresionante 
sînt cuceririle chi
miei teoretice. Ulti
mii 40 de ani au dus 
la o modificare e- 
sențială a înțelegerii 
fenomenelor chimice 
din punct de vedere 
teoretic. O dată cu 
acumularea de date, 
s-au introdus în pre
zentarea și sistema
tizarea acestora u- 
nele principii de bază 
care au permis abor
darea problemelor 
chimiei din puncte 
de vedere cu totul 
noi, atît în cercetare, 
cît și în procesul de 
predare.

Am amintit de a- 
cestea spre a sublinia 
că în viitor va trebui 
să punem în mai 
mare măsură, la baza 
studiului chimiei, 
descrierea amănun-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Aradului, este o mărturie a civilizației

Ce a determinat crearea De
partamentului pentru valorifi
carea legumelor ?

JE MARTI

■ p

Prinfr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție a fost 
autorizată să constituie și să valori
fice fondul de sfat de legume, car
tofi. fructe și struguri de masă pen
tru consumul intern și pentru export, 
în acest scop a luat ființă Depar
tamentul pentru valorificarea legu
melor, care va răspunde de această 
importantă acțiune. Am solicitat 
iov. NICOLAE ȘTEFAN, prim vice
președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție și conducătorul acestui departa
ment, să răspundă la cîteva între
bări privind măsurile care se iau în 
vederea îmbunătățirii aprovizionării 
cu legume și fructe.

„Scînteia** 
zilnic in 
(luni

va apare
6 pagini

4 pagini)
• în fiecare zi — PAGI 

NA ECONOMICĂ cu 
prinzînd :
articole și anchete privind toa
te ramurile economiei națio
nale ; rubrica tehnicii avan
sate ; rubrica de economie, fi
nanțe și statistică ; tribuna ex
perienței înaintate ; colțul spe
cialistului ; știința în slu|ba 
producției.

• La tematica actuală a 
ziarului se vor adăuga 
NOI RUBRICI PER
MANENTE privind:
Problem» de etică ; Deser
virea cetățenilor ; Urbanistică 
și sistematizare a satelor ; An
cheta socială ; Igiena socia
lă ; Viața și preocupările ti
neretului, femeilor ; Părinții și 
copiii ; Actualitatea regiunilor 
patriei ; File de enciclopedie 
etc.
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Cetatea Șiria. din apropierea
străvechi de pe teritoriul țării noastre. Recent, la Șiria au fost descoperite 

Inscripții romane. Cetatea a lost distrusă in 1784

FESTIVALURILE
ARTISTICE

UDENS T ȚEȘ T I

— Va apare cu regularitate ru
brica „Opinii" la care vor 
semna, pe cele mai diferite 
teme de interes general, per
sonalități ale vieții sociale, 
culturale și științifice.
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I
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I
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— Poginile ziarului vor mai cu
prinde - reportaje literare, re
portaje informativ», interviuri, 
lucrări beletristice.

• VIAȚA INTERNAȚIO 
NALĂ:
Articole și comentarii, note de 
călătorie, corespondențe din 
străinătate — Pagina a Vl-ci 
— actualitatea externă.

Costul unui exemplar
30 de bani
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Sîmbătă seara, la 
Casa de cultură a 
studenților din Capi
tală s-a deschis „Fes
tivalul artistic stu
dențesc”. organizat 
de Comitetul U.T.C 
și Uniunea asociații
lor studenților din 
București Manifestări 
similare au fost or
ganizate la Cluj, Iași, 
Timișoara și în alte 
centre universitare.

Ediția din acest an 
a festivalurilor artis
tice studențești este 
închinată celei de-a 
45-a aniversări a 
Partidului Comunist 
Român. Numeroase 
poezii și poeme, lu
crări în proză, picturi 
și sculpturi sînt de
dicate acestui impor
tant eveniment din 
viața poporului nos
tru.

Festivalurile înmă
nunchează manifes
tări multiple. Specta
colul inaugura] al 
centrului universitar 
Cluj a cuprins selec- 
țiuni de cîntece și 
focuri populare. în 
aceeași zi, în sălile 
Casei de 
studenților 
avut loc 
expoziției 
plastică și 
iar în sala

Casei Universitare a 
fost prezentat un con
cert din muzica lui 
Bach.

Studenții 
teni vor 
spectacole

bucureș- 
prezenla 

de teatru

și de operă, un con
cert simfonic, un reci
tal vocal instrumental 
și un concert de muzi
că de cameră susți
nut de ansamblul 
„Madrigal”.

cultură a 
din Cluj a 
vernisajul 
de artă 
fotografii, 

mare a

mai bine aprovizionată
cu legume și fructe
mis prelungirea duratei de aprovi
zionare după trecerea sezonului de 
recoltare, a dus la pierderi prin de
precierea cantitativă și calitativă a 
unei părți din producția de legume 
și fructe. Sînt aspecte care au fost 
resimțite intr-un 
piață, sesizate în 
dine.

fel sau altul pe 
special de gospo-

preconizează De- 
în vederea mai

Ce măsuri 
partamentul 
bunei aprovizionări cu legume 
și fructe ?

Se știe că, în ultimii ani, pro
ducția de legume și fructe a cres
cut simțitor, ceea ce s-a reflectat 
în aprovizionarea tot mai bună a 
populației. Formele de preluare și 
desfacere a producției nu au evo
luat însă în suficientă măsură pen
tru a face față cerințelor mereu 
crescînde ale populației. Adesea se 
produceau strangulări în aprovizio
narea cu diferite produse. Princi
pala cauză a acestor deficiențe a 
constituit-o faptul că organele 
contractante se limitau la încheie
rea contractelor și se îngrijeau mai 
puțin de preluarea la timp și în 
condiții bune a produselor, de 
transportul și desfacerea acestora. 
Existența mai multor organe de 
valorificare, cu acțiuni paralele, a 
fost, de asemenea, o altă cauză a 
deficiențelor în dirijarea fondului 
de marfă la legume și fructe. în 
afară de aceasta, lipsa unor ac
țiuni unitare privind asigurarea 
capacităților de depozitare și însi- 
lozare, pe lîngă faptul că nu a per-

Ca organ unic de contractare și 
comercializare, Departamentul 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor, care acționează în cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, va putea 
desfășura o muncă unitară în ce 
privește constituirea fondului de 
stat la aceste produse. Ce se în
treprinde în această direcție ?

In primul rînd este bine de reți
nut un aspect al problemei și anu
me că Departamentul pentru va
lorificarea legumelor și fructelor 
fiind organ de contractare și achi
ziție este în același timp și organ 
al cooperativelor agricole, în nu
mele cărora activează. De aceea, 
departamentul nostru devine o 
pîrghie economică de mare impor
tanță, cu sarcini bine precizate 
atît în direcția organizării produc
ției pe baze noi, științifice, cît și 
pentru valorificarea superioară a 
produselor în vederea satisfacerii 
cerințelor populației.

Producția este influențată și 
coordonată prin încheierea de con
tracte pe termen lung și în condi
ții avantajoase cu cooperativele 
agricole și cooperatorii. Contrac-

tele contribuie la profilarea și spe
cializarea cooperativelor pe direcții 
de producție, în baza condițiilor 
naturale și social-economice, spe
cifice fiecărei zone și unități, ți- 
nîndu-se seama de tradițiile locale 
și de cerințele economiei naționale, 
în colaborare cu Consiliul Superior 
al Agriculturii, Departamentul va 
sprijini procesul de producție din 
cooperativele agricole prin acorda
rea de credite, asigurarea mate
rialelor și semințelor necesare, 
precum și a asistenței tehnice de 
specialitate.

Un avantaj important pentru 
cooperativele agricole este acela 
că, spre deosebire de sistemul 
practicat pînă în prezent, se asi
gură preluarea în totalitate a pro
ducțiilor obținute pe suprafețele 
contractate. Acest element nou in
tervenit în relațiile dintre unități
le de producție și aparatul de va
lorificare reprezintă un pas hotă-

Pentru a Informa pe cititorii 
noștri despre artiștii șt tormatiile 
artistice străine care ne vot vizita 
tara pînă la sllrșitul stagiunii, 
ne-am adresat tov. t Florea di
rector al Oltciulul de spectacole 
șl turnee artistice — OS.T.A

Chiar tn aceste zile, prima sce
nă lirică a tării noastre Featiul 
de Operă șl Balet din București, 
prezintă cîteva spectacole la care 
tșl dau concursul artiștii belgieni 
soprana Christianne Gruselle care 
a apărut tn ..Carmen' șl Edgar 
Dorieux — dirijor al 
le lot ..Carmen". „Aida" 
șl Faust (6 aprilie). De 
pupitru. Fritz Mahler (S.U.A.) va 
dirija spectacolele ..Fidelto’ șt 
..Carmen", la S și 12 aprilie tn 
zilele de 10 șt 14 aprilie basul 
Aleksandr Ognlvtev iU R.S.S.) va 
ctnta In „Boris Godunov" șl 
..Faust' Programul T.O.B. mal 
cuprinde cîteva spectacole cu con
cursul sopranei Kalia 
Bulgaria) șl basului 
(R.D.G.).

Viata de concert a 
registiează In cursul 
citeva manilestări 
viu interes. Filarmonica 
Enescu" va avea ca solist al con
certelor din 16 șl 17 aprilie pe 
David Oislrach. Oaspetele sovietic 
va apărea șl ca dlri/ot al concerte
lor tilarmonicii din 23 și 24 aprilie, 
avtrid ca solist pe Ion Voicu Vio
lonista Dina Schneidermann (R. P. 
Bulgaria) va fi solista concertelor 
din 2° sf 30 aprilie. Tot din Bul
garia va sosi pianistul Ivan Eltl- 
mov la II aprilie va avea loc un 
concert al Orchestrei simtonice a 
cinematografiei dirijat de Bertoid 
Lehman, avlnd ca solistă pe violo
nista Christi Ruppert Iambii din
R. F.G.).

Concertele clntărelet spaniole 
Sarita Montiel vor avea loc Intre 
7—12 aprilie la Sala Palatului

tn luna mai pe alișul con
certelor Filai monicii 
cu" figurează numele 
Wilhelm Kempi IR.F.G.) 
și a pianistelor Maria Cherogeorue 
și Gina Bachauer (Grecia) a 
violonistei Wanda Wiikomirska 
IR.P.P.). Sirii așteptat/ dirl/orii 
Anatole Fistoulari IAnglia) și Ro
bert Zeller IS.tJ.A I In aceeași 
lună, pe scena Teatrului de Operă 
și Balet din București, va apărea 
soprana Medeea Amiranașvili 
(R.S.S. Gruzino).

Turneul colectivului 
Naționale din Solia — 
de persoane 
dea cîteva spectacole 
se va desfășura Intre 
10 iunie

Tot in mai urmează 
teze și soli ai artei 
franceze. teatrul parizian Le 
Vieux Colombier. Voi mai sosi 
Ansamblul de pantomimă Ladislav 
Fialka din R.S.C. și formația de 
iazz Woody Herman cu grupul 
vocal The Phoenix Singers —
S. U.A. Spre tine/e stagiunii sînt 
așteptat! dirijorul Theodore Va- 
vayannis. din Grecia, pianistul 
francez Jean Casadessus. tenorul 
Ernst Gruber șl soprana Ingeborg 
Wenglot — de la Opera din Berlin

Firește, pe parcurs agenda tur
neelor se mal poate îmbogăți, 
avlnd In vedete că se duc tratati
ve cu numeroși artiști. Cei mal 
mulfi dintre artiștii ammtiti voi da 
concerte sau vot participa la spec
tacole și in alte orașe din tară 
Intre cate Cluj lași. Timișoara 
Sibiu. Tg. Mureș.

spectaco- 
(5 aprilie) 
la același

Popova tR.P.
Hajo Miiller

Capitalei In- 
acestei luni 
așteptate cu 

..Geotge

,.G. Enes- 
pianistului 

piecum

Operei 
circa 300 

caie ut meu/O să 
In Capitală 
27 mai —

s<J ne vizi- 
dramatice 

parizian 
Voi

Al. P.

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului JANOS KÂDÂR 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Recent, la spitalul clinic C.F.R. Timișoara a intrat !n funcțiune un modern bloc operator. A fost terminată, do asemenea, 
construcția — in cadrul spitalului — a unui amfiteatru pentru studenții Institutului medlco-farmaceutlc

Foto : Agerpre»

Tovarășului ISTVAN DOBI 
președintele Consiliului prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYULA KĂLLAI 
președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Țărănesc Ungar
Budapesta

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dv. 
și întregului popor ungar un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări 
cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Ungariei.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile 
obținute de poporul frate ungar în dezvoltarea patriei sale socialiste, în 
făurirea unei vieți fericite.

Intre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, 
între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 
s-au statornicit relații de prietenie și colaborare tovărășească, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Vizita 
recentă a tovarășilor Jănos Kădâr și Gyula Kâllai în Republica Socia
listă România teprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea conti
nuă a relațiilor prietenești dintre partidele și țările noastre, spre binele 
popoarelor român și ungar, al unității țărilor socialiste și al mișcării 
comuniste internaționale.

De ziua marii dv sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și întregului 
popor ungar, noi succese în activitatea pusă în slujba desăvîrșirii con
strucției socialismului în patria dv., cauzei socialismului și păcii în lume.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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DE MUZICĂ
Învățămînful artistic muzical a că

pătat în anii puterii populare o dez
voltare remarcabilă, nemaiîntîlnită în 
trecut. În diverse centre culturale 
ființează astăzi un număr de 32 școli 
speciale de muzică de 8 ani și 15 
licee muzicale de 12 ani în care se 
pregătesc pentru viitoarea carieră de 
artist muzician peste 15 000 elevi. 
Aceste școli au obținut succese im
portante, primele roade se fac deja 
resimțite în viața muzicală a țării.

Se înfîmplă însă ca absolvenți ai 
liceelor de muzică admiși în conser
vator să prezinte încă lipsuri eviden
te în pregătirea lor — consecință a 
unor deficiențe dintre care cele mai 
grave mi se par acelea privind 
programul elevului din școala specia
lă de muzică.

Arta muzicală, prin specificul ei, 
solicită încă din fragedă copilărie la 
o activitate intensă pe toți cei ce i se 
dedică și continuă să-i solicite din 
ce în ce mai mult, pe măsură ce se 
înaintează în vîrstă, fără să mai vor
bim de faptul că, ajuns să profeseze, 
artistului I se cere un efort ce de
pășește cu mult limitele obișnuite.

Marii creatori și interpreți (mă gîn- 
desc îndeosebi la George Enescu) au 
spus-o deschis : în arfă nu se poate 
atinge perfecțiunea, aici există doar 
coordonate care se mișcă mereu mai 
sus și către care artistul trebuie să 
tindă toată viața. Pentru apropierea 
de aceste coordonate trebuie mereu 
muncă și iar muncă.

Pe de altă parte, nimeni în zilele 
noastre nu-și mai poate imagina un 
artist fără o 
complexitatea fără precedent a lim
bajului muzical modern și descifra
rea sensului adînc al operelor de 
artă cer nu numai o temeinică pregă
tire de specialitate a viitorului 
cian, ci și o cultură generală 
punzăfoare.

Studiul central pentru un 
al școlii muzicale trebuie să fie stu
diul muzicii. în jurul Iul trebuie or
ganizat sistematic și armonios tot 
restul activității intelectuale și chiar 
fizice a elevului.

Caracteristica esențială a studiului 
muzicii — fie instrumental, fie al dis
ciplinelor practice — este studiul in
dividual. De aceea unui elev care 
învață un instrument sau se exersea
ză în tehnica unei discipline muzicale 
de bază (solfegiu, dictat, armonie) 
trebuie să i se asigure timpul nece
sar și obligatoriu pentru studiul 
dividual. Mi se pare că de acest 
cru nu țin seama nici organele de 
sort la întocmirea planurilor de 
vățămînt și a programelor de curs 
diferitelor discipline, nici profesorii 
care predau cultura generală în șco
lile de muzică și, uneori, nici chiar 
profesorii de specialitate.

Ar trebui ca studiul individual la 
instrument, această cerință sine qua 
non în pregătirea viitorului muzician, 
să-și găsească locul său precis în 
planurile de învățămînt ale școlilor 
speciale de muzică, pentru a fi res
pectat cu strictețe de către toți făc

Prof. Victor GIULEANU 
rectorul Conservatorului 

„C. Porumbescu“ din București

multilaterală cultură ;

muzi- 
cores-

elev

In- 
lu- 
re- 
tn- 
ale

forii răspunzători în pregătirea viito
rului student al conservatorului.

Prin faptul că studiul muzicii se 
desfășoară paralel cu studiile de cul
tură generală, începînd din ciclul 
elementar și pînă la maturitate (timp 
de 12 ani), elevul școlii de muzică 
urmează, de fapt, simultan două școli 
deosebite, două școli într-o singură 
școală. De aici pornesc cele mai 
mari greutăți și provin toate dificul
tățile : programul, supraîncărcat, este 
prea obositor, inclusiv din punct de 
vedere fizic, împiedică asimilarea te
meinică a cunoștințelor, impiefînd 
totodată asupra dezvoltării talentelor 
și ajungînd să-i îndepărteze de școală 
pe unii elevi chiar înzestrați.

Un calcul simplu arată că, în pre
zent, ziua de muncă a unui elev 
conștiincios ajunge la 11—12 ore: 
3—4 ore de studiu la instrument, 5 
ore cursuri de cultură 
pregătirea temelor.

La disciplinele de 
spre exemplu — unii 
nînd seama de etapa de dezvoltare 
în care se află elevul, de particula
ritățile de vîrstă și încă de «Iți fac
tori ce nu se pot neglija în munca 
pedagogului din școala muzicală, fac 
salturi primejdioase peste treptele 
progresive de dezvoltare a micului 
artist, căufînd cu orice chip perfor
manțe artistice spectaculoase, anga- 
jîndu-se adesea într-un repertoriu 
concertistic ce depășește posibilitățile 
elevului și care cere timp.

Se comite în acest fel o condam
nabilă greșeală în pedagogia muzi
cală, ajungîndu-se la practici ce sea
mănă mai degrabă a dresaj, în loc ca 
trecerea din etapă în etapă să mar
cheze obținerea unor trepte sigure 
în dezvoltarea aptitudinilor elevului 
conform cu posibilitățile și persona
litatea fiecăruia.

La disciplinele de cultură gene
rală sînt profesori care monopolizea
ză tot timpul acestuia prin programul 
încărcat de lucrări pe care-l impun 
prin predarea greoaie, prin ignora
rea specificului muzical al învățărhîn- 
tului ele.

Fără a minimaliza cîtuși de puțin 
cultura generală atîf de necesară 
unui viitor muzician, sînt convins 
că s-ar mai putea concentra nu
mărul de ore și programul de studiu 
al anumitor discipline (științele pozi
tive în general) punîndu-se accentul 
mai mult pe studiile cu caracter u- 
manist : literatura românească și uni
versală, istoria artei, limbi străine etc.

încă de acum 3 ani, Ministerul In- 
vățămîntului a instituit o comisie al
cătuită din personalități de frunte, 
profesori cu experiență îndelungată 
în învățămînful muzical de toate gra
dele, care a analizat, printre altele, 
și acest aspect al supraîncărcării ele
vilor din școlile muzicale, făcînd pre
țioase sugestii forului tutelar.

în procesul complicat al formării 
viitorilor muzicieni e necesar un e- 
chilibru armonios între cultura gene
rală și cea de specialitate, în cadrul 
unui singur proces instructiv-educativ, 
bine închegat și organizat, avînd un 
unic scop : pregătirea profesională 
sistematică a elevilor la nivelul im
pus de această etapă și, totodată, 
formarea lor ca oameni culți, cetă
țeni buni, folositori artei muzicale 
românești și societății noastre 
cialiste.

!

generală, 3 ore

specialitate — 
profesori, nefi-
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Noutăți editoriale in librăria centrală din Ploiețti
Foto : Gh. Vințilă

so-

a București a cu
noscut un larg in
teres expoziția iti
nerantă a sculpto
rului Henry Moore, 
realizată și patro

nată de „British Council". Ar
tistul a ținut, în chip de recu
noștință față de Brâncuși, pe 
care și-l revendică drept pre
cursor, să se dea o mai mare 
amploare expoziției din patria 
uriașului său înaintaș.

Fiu de miner, Henry Moore 
s-a format călindu-se în lupta 
cu greul vieții. Asemenea lui 
Brâncuși, Moore n-a căutat să 
extragă din viață satisfacții de 
altă natură decît cele izvorîte 
din necontenita muncă închi
nată artei sale, asemeni lui 
Brâncuși el și-a tăcut o as
ceză. un exercițiu spiritual, din 
munca manuală. Moore a cău
tat să dea pietrei și bronzului 
organicitatea naturii vegetale 
și animale. Sculptor al forței 
descoperite în organismele 
vitale el învață de la copaci, 
ca și de la scheletele animale 
și umane, tensiunea monumen
tală a volumelor integrate 
funcțiilor organtee. Și scoicile, 
pietrele rostogolite de ape și 
stîncile t-au lost, de aseme
nea. obiecte de studiu.

Moore este unul dintre re
prezentanții acelei orientări 
în sculptura secolului XX care, 
îndepărtîndu-se de tradiția Re
nașterii italiene, apelează la 
alte izvoare — arta africană, 
folclorul decorativ și plastic al 
popoarelor orientale și al ce
lor est-europene, arta Ameri- 
cii precolumbiene, arta poline- 
ziană din zilele noastre ș.a.

Filozofia implicată în arta 
greacă clasică, moștenită de 
Renaștere 
tradiționale, 
lozofie de 
tură și în 
liHru, a început 
dută către sfîrșitul veacului 
trecut de unii artiști asupra 
cărora exercita o puternică 
obsesie omul tragic amputat 
în societatea capitalistă. In 
condițiile exploatării și dezu
manizării omului, viziunea de 
viață implicată în arta acestui 
sfîrșit de veac cunoștea cu
rente sfîșiate de contradicții, 
orientări care nu mai valorifi-

pe linia artei 
care este o fi- 

încredere în na- 
echi
pier-

om, de 
a fi

armonia universului, lo- 
în- 

în viață, instinctul

eau 
gica existenței, calmul și 
crederea 
permanenței lucrurilor și fiin
țelor, ci se resimțeau adesea 
de tragica sfîșiere dinlăuntru! 
omului persecutat spiritual 
„de organizarea lumii" (căci 
așa se mitologizează în conș
tiința unor artiști niște condiții 
istorice vremelnice, ipostaziate 
drept coordonate ale oricărei 
existențe umane).

O parte a artei „moderne" 
caută să exprime tocmai sen
timentul rupturii dintre om și 
lume, divorțul dintre natură și 
conștiință. Revelația tragicei 
alienări pricinuite de capita-

e greu să descoperim în lu
crările 
în ale 
porani 
menea
naiul își are și ca mijloace, 
partea lui. Prin aceasta și este 
diferită arta acestora de arta 
seninului, limpede-cristalinului 
nostru Brâncuși, a cărui operă 
e un imn înăltat integrării o- 
mului în lume, cosmosul și fi
ința umană supunîndu-se une
ia și aceleiași geometrii, adică 
raționalității, esențiale materi
ei întregului univers.

Ni se pare, de aceea, utilă 
discutarea, în periodicele de 
cultură, esteticii marelui

lui Henry Moore, ca și 
altor sculptori contem- 
lui, semnele unei ase- 
filozofii, în care irațio-

lui, pro-
Opunînd 

al clau-

F BRUNEA-FOX

Ion FRUNZETTI
lismul industrial a apropiat a- 
ceastă pictură și sculptură de 
spaimele obscure ale primiti
vilor, și universul acestora, 
studiat în arta lor, împrumută 
adesea artei apusene a vea
cului XX, o dată cu elementele 
unui alfabet, ale unui limbaj 
plastic de o expresivitate vio
lentă, un substrat de gîndire 
și reflectare a realității în 
care lipsa de încredere a o- 
mului în viitorul său. lipsa de 
adeziune la real și sentimentul 
însingurării insului, izolat doar 
cu spaimele lui obscure în- 
tr-un univers ostil, predomină 
Asemenea sentimente expri
mase și sculptura romanică a 
Evului Mediu timpuriu, și cea 
gotică, la începuturile ei (pînă 
a nu deveni manieră, impreg
nată de spirit curtean). Nu ne

Brâncuși, de la care se reven
dică azi atîtea direcții de gîn
dire plastică si socotim că 
prețuirea pe care i-o acor
dă marele sculptor englez vine 
din afinități mai curind de 
meșteșug decît de structură lă
untrică și de viziune filozofică 
asupra lumii

Henry Moore e un <jm din 
Yorkshire, un copil de mineri, 
la care sentimentul spațial, o- 
riginar, forjat în epoca trezirii 
conștiinței sale este sentimen
tul claustrării în galerii strim
te, unde omul e silit să acțio
neze culcat, pe brînci, pe spa
te, pe-o coastă, tîrîndu-se sub 
plafoane joase, desfășurînd e- 
nergie fără concursul între
gului corp, cu jumătatea de 
jos paralizată de îngustimea 
coridorului tăiat în rocă. A-

ceastă viziune i-a fost sporită 
în același sens de înregistra
rea, pe vremea războiului al 
doilea mondial, a tragismului 
vieții duse în subteranele Lon
drei, sub bombardamentele 
naziste, de populația civilă 
Observați cîte „figuri culcate" 
sînt, între temele 
tagonistele acțiunii, 
acestui sentiment
strării setea de spațiu, artistul 
integrează corpul uman în 
vaste cuprinsuri naturale, dar 
nu spre a se armoniza calm cu 
ele, ci spre a se lăsa covîrșit 
de prezența lor. De aici 
ideea de a-și gîndi monumen
tele pentru vaste spații natu
rale. Oglindind stări de spai
mă în fața pericolelor răz
boiului, amenințării armei ato
mice, artistul n-a înregistrat 
decît reacția umană primitivă, 
neridieîndu-se la celălalt as
pect — al omului care se o- 
pune activ acestor pericole, 
care își înalță brațul și voința 
pentru a-și apăra demnitatea, 
în dialogul dintre plinuri și 
goluri, sculptura tradițională 
caută echilibrul. La Moore, 
protuberanțele și scobiturile, 
spațiile pozitive și spațiile ne
gative, cum se spune în critică, 
acționează nu ca reprezentări 
de volume cu pauze între ele, 
ci ca tensiuni energetice opu
se. Tensiunea golului, spațiu
lui negativ, este adeseori mai 
mare decît tensiunea volumu
lui plin.

Este o teribilă mărturisire 
despre lumea interioară a 
epocii ce l-a format și a spa
țiului geografic ce l-a marcat 
pe viață această reciprocitate 
a maselor materiale ce mănîn- 
că spații și a spațiului ce de
vorează volumele, din articula
ția lor ritmică artistul încereînd 
să facă să reiasă o estetică a 
spaimei de lume.

Dacă „estetica terorii* a 
produs un geniu, el trebuie în
țeles doar ca un semnificativ 
reprezentanî al conștiințelor în 
care această estetică a vio
lentei ruperi a omului de lu
mea clarității solare și de lo
gica integrării sale în univers 
are o bază istorlco-socială. 
Un mare artist, care nu poate 
ieși din determinismul situării 
sale în istorie.

Am găsit la anticariatul 
unde nu mai intrasem de 
mult o carte care mă inte
resa. S-a brodit să fie cu
noscuta, pe vremuri, scriere 
a umoristului francez Geor
ges Courteline, creatorul a- 
celui tip de funcționar fo
silizat de rutină, cel cu co
lacul de piele pentru scaun 
(„Les ronds de cuir” se in
titulează cartea), colac des
tinat să-i capitoneze lungile 
ceasuri de înțepenire la 
masa de birou.

Cei din generația mea nu 
l-au uitat pe conjopistul lui 
Courteline, tabietliu și tacti
cos, de parcă n-ar fi fost 
angajat cu luna sau cu anul, 
ci cu veșnicia. Era depozi
tarul unui timp incalculabil, 
din care cheltuia cu nemi
luita pe orice : la răsucirea 
țigării, la ascuțirea creionu
lui și, îndeosebi, la încon
deierea parafei învîrbfă și 
spiralată, ca și cum ar fi 
conturat cu cerneală nu un 
nume de botez (al său), ci 
o lume, un univers. El a in-

...,,Nasal’-ul e o brînză 
fermentată delicioasă, fabri
cată într-o comună clujană 
și concurează după mine și 
chiar după părerea france
zilor care au avut prilejul 
s-o guste la noi faimosul 
lor „camembert* național. 
Ca toate brînzeturile de 
soiul acesta, ea trebuie ți
nută la o temperatură „de 
odaie’, ba chiar călduță, 
condiție sine qua non de 
a-i asigura coacerea, punctul 
de dezvoltare ideal („e 
făcută”, zic gurmanzii cînd 
apăsînd ușurel pe coajă 
constată că miezul e moale, 
aproape lichid). Păstrată la 
rece fermenții se sterili
zează și dacă nu e vîndufă 
imediat se usucă, spre con
sternarea în special a ama
torilor și mai puțin, din pă
cate, cum nu o dată am în
registrat, a celor însărcinați 
s-o debiteze în magazinele 
cu produse lactate.

— De ce o țineți la fri
gider —, le reproșez me
reu — că doar sînteți de

Pe firul unor sesizări adresate

O experiența 
pozitivă care 
ar trebui studiată 
si generalizată

La Sfatul popular al orașului 
Sibiu, actele de stare civilă ori ma
terială, o adeverință de intrare în 
spațiu se eliberează, în majoritatea 
cazurilor, în ziua cînd se depune 
cererea. Sistemul de rezolvare a se
sizărilor și cererilor cetățenilor este 
bine pus la punct. După cum 
ne-a relatat tovarășul Constantin 
Buzdughină, președintele comite
tului executiv, aici s-a organizat 
temeinic evidența, se urmărește 
respectarea termenelor stabilite de 
către salariații cărora le revine 
sarcina de a rezolva cererile și 
propunerile cetățenilor, se anali
zează și se discută în ședințele co
mitetului executiv felul în care au 
fost soluționate diversele sesizări

Ca rezultat, a crescut continuu 
preocuparea pentru rezolvarea o- 
perativă a cererilor cetățenilor.

În loc de măsuri

— ședințe 
si promisiuni

Printre sutele de cereri adresate 
Sfatului popular al orașului Bră
ila se află și cele ale Valeriei Ste- 
fănescu (str. Galați) și C. Angheli-

TEATRE

sfatului popular
Numeioase scrisori sosita la redacție se referă la diverse 

aspecte ale activității sfaturilor populare. Redăm, mai jos, 
citeva constatări făcute cu ocazia verliicării unora din aceste 
scrisori.

dis (Piața Halelor), care semnalau 
că, de multă vreme, la imobilele în 
care locuiesc s-au produs strică
ciuni, cerînd repararea lor. Scrip
tic aceste sesizări au fost rezol
vate : întreprinderea de gospodă
rie locativă și amenajări construc
ții a primit sarcina să efectueze 
lucrările. S-a fixat și un termen de 
execuție. Au fost înfăptuite sau nu 
dispozițiile date ? Tov. ing. Ion Do
niță, locțiitorul șefului secției de 
gospodărie comunală a Sfatului 
popular orășenesc Brăila, semna
tarul răspunsului la sesizările ce
lor doi locatari, ne-a decla
rat că n-a verificat, dar își închi
puie (?) că lucrările au fost execu
tate...

Realitatea a dovedit că nu s-a 
mișcat nici un deget. Și nu e de 
mirare, dacă cei în măsură să cu
noască situația sesizării și să ur
mărească rezolvarea ei pînă la ca
păt se bizuie pe presupuneri. în 
acest sens este mai mult decît ne
satisfăcător răspunsul tov. Gheor- 
ghe Borac, vicepreședintele Sfatu
lui popular al orașului Brăila, care 
se ocupă cu probleme de gospodă
rire. Dînsul ne-a mărturisit că are 
multe necazuri cu secția gospodă
rire comunală, că acolo munca nu 
este organizată așa cum trebuie, e- 
vidența sesizărilor nu este pusă la 
punct. Ne așteptam să aflăm ce 
măsuri preconizează comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular pentru 
îmbunătățirea muncii acestui sec
tor. „Orice constatare de neregulă

— a adăugat interlocutorul — o 
notăm și din cînd în cînd organi
zăm ședințe, discutăm...". După 
cît se vede, numai ședințele nu 
sînt suficiente pentru a se repara 
locuințele cetățenilor.

La începutul anului trecut, un 
grup de cetățeni din cartierul km 
5 Constanta au sesizat unele as
pecte negative în gospodărirea car
tierului Răspunsul din 17 martie 
1965, semnat de tov. Constantin 
Priboi, vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc, informa că pînă 
la începerea sezonului de vară se 
vor executa diferite lucrări edili
tare, se va îmbunătăți transportul 
în comun. ...A venit și a trecut se
zonul de vară, au venit și au trecut 
toamna, iarna — și, după aproape 
un an, aceiași cetățeni au scris re
dacției că măsurile preconizate 
n-au depășit stadiul promisiunilor. 
E vorba de lipsă de control, su
perficialitate. neglijență — or de 
toate la un loc ?

I Audiente 
fără adresă

O formă operativă și eficace de 
rezolvare a sesizărilor și propuneri
lor, de întărire a legăturilor sfatu
rilor populare cu masele este pri
mirea cetățenilor în audiență La 
sfaturile populare ale orașelor Si
biu și Piatra Neamț, audiențele au

loc zilnic de la orele 10. Cetățeanul 
care se prezintă la ghișeu pentru 
programare are posibilitatea să 
afle la cine și cînd poate merge 
pentru rezolvarea problemei care-l 
interesează. Altfel stau lucrurile la 
Cluj, unde solicitanții sînt pro
gramați, ținîndu-se seama doar de 
ordinea strictă a înscrierii, și . nu de 
problemele pe care vor să le 
discute. Și, cînd îi vine rîndul, 
cetățeanul se pomenește că este pus 
în situația de a discuta, de pildă, 
despre repararea unei străzi cu se
cretarul comitetului orășenesc pen
tru cultură și artă sau să se adre
seze șefului secției sănătate și pre
vederi sociale într-o problemă de 
spațiu locativ.

— N-ar fi mal simplu ca cetă
țeanul să-și spună păsul direct ce
lui de care ține rezolvarea ?

— Fără îndoială că da — a în
cuviințat tovarășul loan Udrea, 
vicepreședinte al sfatului popular 
orășenesc. Dar unii membri ai co
mitetului executiv, care răspund 
de sectoare mult solicitate, nu au 
suficient timp să-i primească pe ce
tățeni.

Ce constați însă dacă privești 
lista audientelor pe timp de aproape 
o lună și jumătate ? Președintele, 
secretarul și vicepreședintele care 
răspund de problemele spațiului 
locativ, adică cei mai solicitați, au 
avut numai cîte o zi de audiențe 
în tot acest răstimp. Rezultă că ei 
„au pasat" altora această obligație 
— transformînd-o într-un exerci
țiu formal.

Pentru soluționarea sesizărilor 
nu sînt suficiente doar evidenta și 
rezoluțiile. înainte de toate inte
resează ca propunerile, sesizările 
cetățenilor să fie efectiv rezolvate, 
potrivit posibilităților, urmărindu- 
se aplicarea măsurilor preconizate.

Mariana BUMBEA 
Didina CIUHUREZU

• Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST ODATA... DOUA ORFE
LINE - 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului 
Național „1. L. Caragiale") : ULISE ȘI... COINCIDENȚELE — 
19,30, (în sala din str. Schitu Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" : BIETUL MEU MARAT - 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MlNIE - 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : EU ȘI MA
TERIA MOARTĂ — 20,30, (sala din str. Academiei) : AMNA
RUL — 17.

CINEMATOGRAFE
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria, București, Fe
roviar, Excelsior (la ultimele două cinematografe completarea 
Geologii).
• LA PORȚILE PĂM1NTULUI — cinemascop : Republica, Vic
toria (completare Un bloc neobișnuit), Melodia, Modern (com
pletare Lucrările primei consfătuiri pe tară a lucrătorilor din 
construcții).
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Luceafărul (completare Geologii), 
Capitol, Miorița.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cinemascop : Festival, Gloria
(completare Geologii)
• UMBRELELE DIN CHERBOURG î Central (completare Picto
rul din Praga),
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina.
• SAȘA : Union (completare Wilanov).
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina.
• BEATA : Doina (completare Pîrvu Mutu-zugravul), Lira 
(completare Soarele și trandafirul).
• NAVIGATORI CARE DISPAR — cinemascop — CU ACUL 
ȘI AȚA — CABINETUL DE STAMPE — ORAȘUL CARE IU
BEȘTE - VlRSTE - GEOLOGII : Timpuri Noi.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Giulești (comple
tare Tîrguri și iarmaroace), Tomis (completare Rășinari).
• ANI CLOCOTITORI : înfrățirea între popoare, Cotroceni 
(la ambele completarea Politețe ?).
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Dacia (completare Tîrguri și 
iarmaroace).
• LUMINA VERDE — cinemascop : Buzești (completare Se
cretul trecutului).
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Crîngași.
• BARCAGIUL — cinemascop j Grivita, Arta (la ambele com
pletarea Energia).
• FIFI ÎNARIPATUL : Bucegi, Aurora (la ambele completarea 
Pasiuni).
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Unirea.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Flacăra (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Crișana), Rahova 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Banat).
• FATA LUI BUBE : Vitan.
• TOM JONES : Munca, Ferentari.*
• DEPĂȘIREA : Popular (completare Știință și tehnică nr. 5).
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Moșilor (completare Sculptorul 
și timpul)
0 STEAUA BALETULUI : Cosmos (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Banat).
• VIZITA — cinemascop : Viitorul
• EXPRESUL PARTS—MUNCHEN t Colentin» (completare Vi- 
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Crișana).
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Volga (comple
tare Geologii).
• RĂSCOALA — cinemascop : Floreasca, Flamura (la ambele 
completarea Țara Hațegului).
• PROCESUL ALB - cinemascop : Progresul.
• VANINA VANINI : Drumul Sării.
• TRANZIT — cinemascop : Pacea (completare Nomazii).

spiraf primilor cinematogra- 
fișfi mișcarea descompusă 
(lipirea timbrului pe o scri
soare echivala cu zugrăvirea 
unui imobil în cîteva etaje), 
el a dat cuvintelor „vino 
mîine" sensul eternității,

Autorul însă, în dorința 
de a șarja caricatura, a co
mis o imprudență, adăugind 
răutăcios o «tușă», care nu 
deservește, cred, personajul, 
pentru că îi scoate în evi
dență o latură calitativă. El 
mai păcătuia, cică, prin ex
ces de grijă măruntă, sufe
rea de viciul economiei 
meschine. Cruța penițele, 
deși avea oricîte la dispo
ziție, schimba sugativa nu
mai cînd era complet satu
rată de cerneală, stingea 
lămpile înainte de a părăsi 
biroul, închidea ferestrele 
vara la plecare, astupa ho- 
geacul iarna, după ce se 
încredința că focul e stins 
in sobă etc. etc.

Mărturisesc că trăsătura 
aceasta nu mi-e antipatică. 
Vădește o tragere de inimă 
ce merită a fi pusă într-o 
lumină favorabilă. A me
naja bunurile e o însușire 
lăudabilă. A poseda din 
născare spiritul economiei e 
un dar prețios. A ți-l asi
mila în conștiință ca prin
cipiu folositor prin aplicare 
și colectivității e ceea ce 
ne călăuzește astăzi în mun
ca pe care o prestăm, în 
profesiunile pe care le exer
cităm.

Cu această imagine 
„courtelinescă” în minte, să 
intrăm la o florărie. Giran
tul mă cunoaște :

— Tot cinci lei garoafa, 
nene Trandafire ?

— Tot... Garoafă de seră...
— Dar a început să se o- 

filească. Mîine dimineața e 
muribundă și seara s-a zis 
cu ea, n-o mai readuci la 
viață nici cu apă vie I 
Trei lei...

— Nu există.
— Preferi să nu te alegi 

cu nimic decît să mai lași 
din preț ? Nu-' negustoresc 
un siștem ca ăsta.

— Nu-i, recunosc... dar 
n-am ce face...

— Procedează și dum
neata mai în spirit comer
cial, e păcat de martă. Cere 
și dumneata, cînd e cazul, 
dezlegare...

— Pierdere de vreme, 
bătaie de cap, telefoane, 
ședințe, inspectori care să 
constate situația și pînă să 
se ia o hotărîre, marfa e 
pe dric.

— Dar cu cadavrele flo
rilor ce faci ? Cum le moti
vezi ?

— Ce să motivez ? Le 
dau la scăzămînt.

meserie, știți că o brînză 
fermentată...

— Știm. Ne obligă Sa
nepidul.

— N-ai să mă vmgi 
că Sanepidul e agez in 
materie de brînzetăt< fer
mentate și că le aplică a- 
celași regim de igienă ca 
tuluroi articolele alimenta
re alferabile. adăpostite n 
frigorifer ? Nu știe el că 
„Nasal’-ul e scutit de 
șederea la frig și că, spre 
deosebire de toate celelalte 
produse ale laptelui și căr
nii, tocmai „alterarea” e o 
condifie de punere în va
loare a virtuților sale sui 
generis ? Admițînd prin im
posibil că intransigența lui 
e absolută, chiar cînd se 
soldează cu rezultate co
merciale negative, cu pagu
be ca să ne exprimăm neeu
femistic, ai încercat să gă
sești din proprie inițiativă 
o solujie solomoniană ?

— Cum adică ?
— Să-I instalezi, bunăoa

ră, înlr-un paianta^, biș- 
nuif, bine închis, ceea ce, 
după mine, ar da satisfacție 
și spiritului dumitale practic 
și gustului clienților. Și Sa
nepidului, care nu văd de 
ce n-ar accepta o asemenea 
soluție. Mai ales dacă i-ai 
fi pus sub ochi cele pesle 
douăzeci de calupuri de 
,,Nasal", pe care frigorifernI 
le-a scorojit ca pe ni’,le 
opinci, astă toamnă, red i- 
cîndu-le la o simplă coajă. 
Și asta într-un singur maga
zin. Al dumitale. Cît însu
mează pierderile de la toa
te magazinele ? Cine le su
portă ? Aș fi curios să știu 
cum justifici, contabilicește, 
paguba, hai ?

— Cu paragraful „profit 
și pierdere" categoria ali
mentelor perisabile I

«
Și un monolog, reluat, 

dar valabil și pentru va-a 
de acuși

— Tovarășe responsabil, 
eu cred că nu-i bine să ex- 
pui la soare, în vitrină, sti
clele cu vin înfundai. Soa
rele are o ciudată și para
doxală proprietate de a 
transforma în zahăr materia 
din bobul de strugure ș> :n 
oțet lichidul din butelii. O 
știu din experiență. Sticla 
de Tîrnave acră, cumpărată 
ieri de la dumneata, o fi 
sfat întîi decorativ, dar ne
chibzuit, în vitrină, la 37 
grade căldură. E drept că 
paguba e de astă dată a 
clientului și nu a magazi
nului dumitale, dar de ce 
să nu-ți mai calc în pră
vălie ?

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească, mai 

ales în Cîmpia Dunării. Au căzut precipitații sub formă de 
ploaie si cu totul izolat lapovltă în Banat și Ardeal. Tem
peratura aerului la orele 14 oscila între 3 grade la Toplita 
și Huedin și 17 grade la Calafat, Băiiești și Turnu Măgu
rele. Tn București : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost tem
porar noros. Temperatura maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5. 6 și 7 aprilte. In tară: 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente in jumătatea de nord-vesl a tării. 
Izolat ploile vor avea caracter de averse si vor fi însoțite 
de descărcări electrice. Temperatura va scădea la sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, iar maximele între 10- 20 de grade. Tn București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Temperatura în scădere ușoară către sfîrșitul 
intervalului.
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FOTBAL

în preliminariile turneului U.E.F.A.

TENIS

Succesul lui Jiriac 
la turneul de la Nisa

După o săptămînă de întreceri, 
la Nisa a luat sfîrșit turneul in
ternațional de tenis la care a par
ticipat și jucătorul român Ion Ti
riac. Angajat în trei probe pînă 
în etapele decisive. Tiriac a cîști- 
gat numai una — cea de dublu- 
mixt — împreună cu Helga Nies- 
sen (R.F.G.). Țiriac și Niessen au 
învins în semifinale cu 6—3, 5—7, 
6—4 cuplul australian Fay Tone — 
Moore, iar în finală au dispus cu 
8—6, 6—4 de perechea Spruyt (O- 
landa), Pinto Bravo (Chile).

Iată rezultatele celorlalte finale : 
simplu femei : Sonja Pachta (Aus
tria) — Jill Blackman (Australia) 
6—4, 6—4; simplu bărbați: Istvăn 
Gulyăs (Ungaria) — Contet (Fran
ța) 6—1, 6—0, 13—11, dublu femei: 
Bentley (Anglia), Blackman (Aus
tralia) — Lennan, Wade (Anglia) 
6—2, 6—1.

U. R. S. S. 

România
La Chișinău s-au 

întîlnit ieri selecționa
tele de juniori ale 
României și Uniunii 
Sovietice. Partida, con- 
tînd după cum se știe 
pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A., a 
luat sfîrșit cu scorul 
de 1—0 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor 
sovietici. Unicul gol 
l-a înscris Bektașev în

(juniori) 

(juniori) 
minutul 67. Desfășu
rarea jocului a fost in
fluențată de starea te
renului, alunecos din 
cauza ploii. Referitoi 
la comportarea echipei 
române, coresponden
tul agenției TASS a 
transmis următoarea 
declarație a antreno
rului formației sovie
tice, Evgheni Liadin : 
„Echipa română a ju-

1

o
cat sub posibilități. 
Dintre cei 11 ju
niori români s-au re
marcat fundașul cen
tral Vigu și înaintașul 
Manea"

Cel de-al doilea 
meci dintre juniorii 
români și sovietici va 
avea loc duminică Ia 
București pe stadionul 
„23 August".

Cronica zilei
PLECAREA DEFINITIVĂ 

A AMBASADORULUI 
R. P. ALBANIA

Duminică, 3 aprilie, a părăsit 
definitiv țara noaștră Răpi Gjer- 
meni, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Albania în Republica Socialis
tă România.

(Agerpres)

LA A 21-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII UNGARIEI

în pas

cu tehnica nouă

Ieri pe „Republicii"

în două meciuri
cit într-o

Componenta grupelor 
la „mondialele" 
de handbal masculin

La Copenhaga a avut loc ieri 
tragerea la sorți a grtipelor cam
pionatului mondial masculin de 
handbal în 7, care se va desfășura 
între 12 și 21 ianuarie 1967 în Sue
dia și va reuni 16 echipe. Selec
ționata României, deținătoarea 
titlului, face parte din grupa C îm
preună cu echipele U.R.S.S., R. D. 
Germane și Canadei, Celelalte trei 
grupe sînt alcătuite astfel : Grupa 
A — Suedia, Iugoslavia, Polonia, 

; Elveția ; grupa B — R. F. Germa
nă. Ungaria, Norvegia, Japonia ; 
grupa D — Cehoslovacia, Dane
marca. Franța, Tunisia. Primele 
două clasate din fiecare grupă se 
califică în sferturile de finală. Me
ciurile din grupe vor avea loc în
tre 12 și 15 ianuarie, sferturile de 
finală la 17 ianuarie, semifinalele 
la 19 ianuarie și finala la 21 ia
nuarie.

Această comparajie 
ne-a fost prilejuită ieri 
— la reluarea campio
natului categoriei B — 
de desfășurarea celor 
două partide disputate 
pe stadionul „Republi
cii” din Capitală. în 180 
de minute de joc s-au 
marcat nu mai puțin de 
14 goluri, unele la ca
pătul cîtorva faze de 
mare spectacol care au 
entuziasmat pur și sim
plu pe cei prezenfi. Pu
blicul a reacționat cum 
se cuvine la calitatea jo
cului prestat. Chiar și 
acei fotbaliști din cate
goria A care s-au aflat 
ieri în tribune (printre 
aceștia au fost și jucă
tori de la Steaua) au a- 
preciat jocul colegilor 
lor de sport. De un bun 
nivel tehnic a fost mai 
ales meciul derbi al se
riei întîi i Progresul

etapă
București — Metalul Tîr- 
goviște. Bucureștenii, cu 
o înaintare în vervă și 
decisă în atac, n-au lă
sat nici un dubiu asupra 
învingătorului ; chiar de 
la început au deschis 
scorul (prin Prepurgel), 
pentru ca apoi, la inter
val de cîteva minute, să 
înscrie încă două goluri 
(prin Baboie și Mateia- 
nu). Era minutul 15 și 
Progresul conducea cu 
3—0. Pentru pujin timp 
jocul s-a echilibrat. 
Tîrgoviștenii n-au putut 
totuși să finalizeze. In
tențiile lor de a șuta 
erau „interceptate” cu 
cîteva fracjluni de se
cundă înainte de a ti 
materializate. Peteanu și 
Măfăoanu au intervenit 
totdeauna prompt, înlă- 
turînd pericolul din fafa 
porfii lui Mîndru. A- 
proape de terminarea 
primei reprize, Prepur-

de B 
de A

gel șutează din nou im- 
parabil și urcă scorul la 
4—0. Se părea că bucu
reștenii vor începe o 
nouă serie de goluri. 
După pauză însă, Meta
lul s-a apărat mai bine, 
și n-a mai primit gol de
cît în min. 72, la o fază 
aplaudată, pe care a fi
nalizat-o Șoangher (fost 
la Farul). La 5—0 Pro
gresul și-a permis clipe 
de relaxare. Tînărul por
tar Igna l-a înlocuit pe 
Mîndru. în astfel de 
condiții echipa din Tîr- 
goviște s-a simțit atrasă 
parcă de poarta adver
să și a luptat mult ca să

I. D.

înscrie cel pufin golul
de onoare. Și a reușii
în minutul 85.

în deschidere, Meta-
lurgisful București a în-
vins pe Ceahlăul Piatra
Neamf cu 5—3.

Din nou 
la handbal

Simbătă și duminică, echipele 
divizionare de hand,bal și-au re
luat campionatul Etapa inaugu
rală a returului a confirmat anti
cipările hârtiei". cu o excepție : la 
Timișoara, meciul dintre forma
țiile locale Liceul nr. 4 și Uni
versitatea (lidera clasamentului) 
s-a încheiat cu victoria la limită 
(4—3) a elevelor, iată și celelalte 
rezultate :

FEMININ: Rapid — Voința
Odorhei 16—7 , Universitatea 
București — Confecția 11—8 , 
Tractorul — Rulmentul 14—4 ; 
C.S.M. Sibiu ■— Mureșul 4—6.

MASCULIN : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău 16—7 ; 
Rafinăria Teleajen — Universi
tatea București 9—9 ; Tractorul— 
Dinamo Brașov 9—9; Știința 
Galați — Politehnica Timișoara 
24—9; Voința Sighișoara — 
Steaua 3—18.

REZULTATE TEHNICE
SERIA I. Progresul București-Metalul Tîrgoviște 5—1 ; Meta

lurgistul București-Ceahlăul Piatra Neamf 5—3 ; Otelul Galați- 
Dinamo Bacău 2—0 ; C.F.R, Roșiori-Poiana Cîmpina 0—0 ; Pro
gresul 8ră’la-C.F.R, Pașcani 1—0 ; Oltul Rîmnicu Vîlcea-Dinamo 
Victoria București 3—.1.

SERIA a Ii-a. Minerul Baia Mare-C.F.R. Arad 7—0 ; Recolta 
Carei-Ariesul Turda 2—0 ; C.S.M. Sibiu-Jiul Petrila 2—3 ; A.S.A. 
Țg. Mureș-C.S.M. Reșija 5—0 ; Minerul Lupeni-Gaz metan Me
diaș 2—0 ; Industria Sîrmei Cîmpia Turzii-Clujeana 4—0 ; Vago
nul Arad-A. S. Cugir 2—1.

Luptă pe semicerc, în meciul Univer
sitatea — Confecția

PRONOSPORT

Concursul din 3 aprilie

U.R.S.S. (jun)-România (Iun) 1
Otelul Gaiati-Dinamo Bacău i
Recolta-Arieșul i
Oltui-Dinamo Victoria i
C.S.M. Siblu-Jiul Petrila 2
A.S.A. Tg. Mureș-C.S.M. Re Sita 1
Industria Sirmel-Clujeana 1
Catania-Roma (1-0) 1
Florentina-Bologna (1—3) 2
Miian-Internaiionale (1—2) 2
Sanipdoria-Lanerossi (0—0) X
Spal-Cagliarl (3—0) 1
Torino-Juventus (0—0) X

Palatul pionierilor din Capitală — 
cercul fotografilor amatori

Foto : A. Cartojan

Știri culturale
La palatul culturii din Tg. Mureș 

a avut loc duminică o întîlnire a 
cititorilor din localitate cu condu
cători și colaboratori ai revistei 
„Viața Românească". Redactorul - 
șef. Șerban Cioculescu, a vorbit 
despre istoricul și tradițiile revis
tei cu prilejul aniversării a 60 de 
ani de la apariția acesteia. Victor 
Eftimiu, Aurel Baranga, Letay La- 
jos și alți scriitori au citit din lu
crările lor. De asemenea, artiști de 
la teatrul de stat din localitate au 
citit din operele scriitorilor pre- 
zenți la această întîlnire.

★

Dirijorul belgian Edgar Doneux, 
aflat în turneu în țara noastră, a 
apărut duminică seara la pupitrul 
Teatrului de Operă și Balet în 
spectacolul cu „Carmen" de Bizet. 
Din distribuție au făcut parte : 
soprana Christianne Gruselle din 
Belgia, aflată pentru a doua oară 
la București, Cornel Stavru, Mi
hail Arnăutu, Iulia Buciuceanu, 
Alexandru Virgolici, Geta Marini- 
de, Marcel Angelescu, Jean Bă- 
nescu și alții.

(Agerpres)

Poporul ungar sărbătorește astăzi împlinirea a 
21 de ani de la evenimentul memorabil al istoriei 
sale — eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. In 
anii puterii populare, oamenii muncii din țara ve
cină și prietenă au obținut importante realizări în 
dezvoltarea economiei și culturii patriei lor, în ope 
ra de construire a socialismului. 1965 a tost ultimul 
an al celui de-al doilea plan cincinal, in perioada 
căruia producția industrială a crescut cu 47 la sută, 
iar producția agricolă cu circa 10 la sută față de 
media celor cinci ani precedenți.

Poporul român urmărește cu caldă simpatie mun

ca constructivă și realizările obținute de poporul 
ungar, sub conducerea Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Intre țările noastre s-au statornicit 
relații frățești de prietenie și colaborare, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist — relații care se dezvoltă în intere
sul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste internaționale, spre binele cauzei 
socialismului si păcii.

De ziua sărbătorii naționale a Ungariei, poporul 
român urează poporului trate ungar noi și mari 
succese în înflorirea continuă a Ungariei socialiste

Pe linia industrializării, în anii 
puterii populare s-au dezvoltat în 
R. P. Ungară ramuri de o mare în
semnătate economică — metalur
gia, industria constructoare de 
mașini, chimică, electrotehnică 
etc., s-au obținut realizări impoi- 
tante pe tărîmul modernizării în
treprinderilor industriale, a intro
ducerii tehnicii noi și a cuceririlor 
științei în procesul de producție 
în acest cadru, o puternică dez
voltare a cunoscut și industria 
aparatajelor de telecomunicații, 
căreia partidul și guvernul R. P 
Ungare îi acordă o mare atenție 
Producția ei a sporit an de an La 
sfîrșitul lui 1965 ea a fost cu 10.1 
la sută mai mare decît în 1964 
S-au construit uzine noi, ca cele 
de la Szombathely, Văc, Nagyka- 
nizsa, Gyongyos și din alte lo
calități. Un șir de fabrici vechi au 
fost extinse și modernizate. Peste 
tot se depun eforturi pentru înde
plinirea planului care, în acest an 
prevedb sarcini sporite — o creș
tere a producției cu 10,4 la sută, 
paralel cu o reducere cu 2 la sută 
a nivelului cheltuielilor de produc
ție.

*
...în sala înaltă și spațioasă, lăm

pile de neon revărsau o lumină 
plăcută, iar atmosfera era mereu 
împrospătată de instalațiile de aer 
condiționat. De-a lungul unor mese 
lungi, muncitori îmbrăcați în halate 
de un alb imaculat lucrau cu aten
ție ca într-un vast laborator. Era 
una din secțiile de asamblare 
ale fabricii de aparataj pentru te
lecomunicații „Nikos Beloiannis" 
din Budapesta.

Gyula Vankâ, directorul fabricii, 
mi-a schița' un scurt istoric al aces
tei întreprinderi, devenită una din 
cele mai mari din capitala R P 
Ungare înființată încă în I860, ea 
a produs acum 66 de ani primul 
telefon din țară Astăzi lucrează 
aici peste 6 000 de muncitori califi
cați și se produc centrale telefoni
ce automate de diferite mărimi, 
instalații de telecomunicații prin 
unde ultrascurte, inslalatii pentru 
relee de televiziune și altele

La fabrica de telefoane din Bu
dapesta, paralel cu lupta pentru 
îmbunătățirea calității producției 
se desfășoară o susținută activita
te pentru punerea în fabricație a 
unor noi tipuri de aparate Printre 
acestea se numără telefonul elec
tronic pentru dispeceri Noua in
stalație va putea fi întrebuințată în 
stațiile de cale ferată, de-a lungul 
conductelor de gaz și petrol, la 
centrale electrice combinate etc. 
Printr-o simplă apăsare de buton 
dispecerul central va putea chema 
de la centru 30 de stații, pe rînd. 
sau toate odată

Uzina de aparataj electrotehnic 
„Egyesfilt Izzo" din capitală a li
vrat nu demult cel de-al 1 000 000- 
lea cinescop în prezent, ea satis
face necesitățile întreprinderilor 
industriei de televizoare din R P 
Ungară, livrînd totodată și pentru 
export. Stînd de vorbă cu Vadas 
Săndornă, redactorul șef al gazetei 
de uzină, am aflat că recent un 
colectiv din întreprindere a produs 
un nou tip de ecran pentru televi
zor, de o mare rezistență, cu însu
șiri tehnice superioare celor de 
pînă acum.

în fabricile vizitate ml s-a

vorbit de ajutorul primit din partea 
Institutului de cercetări pentru te
lecomunicații De aceea m-am abă
tut și pe la institut, care își are se
diul pe una din colinele Budapes
tei în fruntea colectivului său se 
află Emo Acs. doctor în științe teh
nice de două ori laureat al Pre
miului Kossuth care pînă la vîrs’a 
de 20 de ani fusese muncitor El 
mi-a vorbit cu mîndrie despre rea
lizările institutului Aici au fost 
create utilaje și instalații de teleco
municații care astăzi sini cunoscute 
si apreciate atî1 în toră cit si peste 
hotare Printre acestea se numără 
releele de te'eviziune arin micro
unde centratele telefonice electro
nice automate sisteme care oer- 
mit 60 de convorbiri simultane pe 
un sinaur cablu etc Numai în ul
timii ani Institutul a elaborat 133 
patente, dintre care 48 au fost so
licitate și peste hotare.

Institutul colaborează strîns cu 
fabricile din ramura telecomunica
țiilor. cărora le asiaură nu numai 
prototipurile noilor aparate ci ?i 
spriiin efectiv pentru instruirea 
muncitorilor si specialiștilor Reali
zările obținute de institut stnf strîns 
leaate de afenfia ce se acordă bu
nei preaătiri a cadrelor sale Dintre 
cercetătorii institutului 6 sînt lau
reat! ai Premiului Kossuth

„E o ramură a viitorului* — obiș
nuiesc să spună unii reprezentanți 
ai vieții economice ungare, atunci 
cînd se referă la industria teleco
municațiilor într-adevăr. prin hăr
nicia si talentul creator al lucră
torilor, această importantă ramură 
industrială a crescut și crește în 
ritm susținut în anii construcției 
socialiste.

Aurel POP

Vedere din Budapesta

CU PRILEJUI SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R. P. UNGARE

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului frate ungar, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Jânos Peter, prin 
care transmite un salut prietenesc 
și sincere felicitări.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. P. Ungare, ambasadorul aces
tei țări la București. Jozsef Vince, 
a vorbit la posturile noastre de 
radio și televiziune. (Agerpres)

OMNIPREZENȚA CHIMIEI
Șl PREGĂTIREA VIITORILOR SPECIALIȘTI

(Urmare din pag. I)

țită a structurii atomului și mole
culei, a naturii forțelor de inter
acțiune dintre atomi și molecule, 
a relațiilor dintre structura mole
culelor și proprietățile acestora. 
Se impune o pregătire mai apro
fundată a studenților din facultă
țile de chimie în domeniul mate
maticii și fizicii, precum și restruc
turarea metodelor de predare a di
feritelor ramuri ale chimiei. Per
fecționarea rapidă și permanentă a 
tehnicii și tehnologiei în ramura 
chimiei fac, de altfel, inutilă însu
șirea mecanică a unui noian de cu
noștințe de chimie descriptivă — 
așa cum se proceda cu ani în urmă 
— a unor procese și analize pre
luate acum de instalații me
canizate și automatizate. Timpul 
de studiu este prețios și nu e indi
cată risipirea lui: tinerii vin cu 
multe cunoștințe de chimie, mai 
ales descriptivă, din liceu — și nu 
trebuie să facem „tabula rasa" din 
cunoștințele studentului începător.

Deprinderea studentului, prin 
predarea cunoștințelor de chimie, 
cu un mod riguros de gîndire teo
retică. impune profesorului și im
portanta obligație de a nu trece 
sub tăcere limitele sau lipsurile 
diferitelor date experimentale sau 
explicații teoretice pe care le pre
zintă ; el trebuie să facă din știin
ța pe care o predă ceva viu. mobil, 
cu probleme pe care le propune 
spre rezolvare viitorilor săi colegi 
de breaslă. Ceea ce se cere pentru 

a moderniza realmente predarea 
unui curs este o înțelegere calita
tiv nouă a materialului prezentat 
— și nu exagerarea prin suplimen
tare cu date noi a unui curs așe
zat pe un bagaj de date vechi sau 
învechite.

Este unanim recunoscută nece
sitatea. ca procesul de formare a 
chimistului să cuprindă mai multe 
etape, dintre care prima constă 
dintr-o pregătire științifică gene
rală, de bază, urmată de o etapă 
de specializare. După părerea mea 
nu este cazul ca în primele lecți 
studentului să i se facă o demons
trație de cunoștințe aduse „la zi" 
în domeniul obiectului predai 
dacă nu vrem ca el să piardă toc
mai ceea ce este esențial — firu’ 
roșu al problemei, elementul esen
țial. Asemenea aduceri la ultimeli 
date își au locul, și sînt absolu’ 
necesare. în ultima parte a for 
mației sale, care trebuie să fir 
diversă, cit mai corespunzătoare 
momentului științific în care stu 
dentul își desăvîrsește instrucți' 
și educația. Un început de speciali 
zare în ultimii ani va permite lăr 
girea și aprofundarea predării lr 
grupul de obiecte de profil, de r 
specializare în deplina accepțiun' 
a cuvîntiili.ii puțind fi vorba nu 
mai dună fixarea absolvenților T 
Jocul de muncă si desfășursfre- 
unei activități de profil bine del’ 
mitat. Complrtarea cunoștințelo 
însușite de studenți la cursuri sa’’ 
lucrări de laborator, prin activita
tea de cercetare proprie, originală. 

desfășurată în cadrul cercului 
științific, elaborarea unor lucrări 
de sinteză pe baza bibliografiei în 
legătură cu o temă științifică dată, 
sînt, de asemenea, momente im

Timpul costă bani
(Urmare din pag. I)

murilor în cadrul economiei noas
tre naționale, producția unei fa
brici sau uzine este destinată a fi 
prelucrată în alte întreprinderi. 
Orice amînare a punerii în exploa
tare a unui nou obiectiv industrial se 
transmite „în lanf” ți creează dificul
tăți în activitatea economică a altor 
unităfi de producfie.

Sarcinile mari ce stau în fața 
■onstructorilor în ce privește gră
birea execuției lucrărilor, deci în 
întrecerea cu timpul, impun apro
fundarea tehnologiilor de execuție, 
extinderea și alegerea metodelor 
și soluțiilor moderne, care să ducă 
la o cit mai largă industrializare și 
mecanizare a lucrărilor. După pă
rerea mea, se desprinde necesitatea 
extinderii utilizării elementelor prefa
bricate, prin adoptarea de secfiuni 
lip modulate care să permită organi
zarea execuției după metodele in
dustriale avansate, în scopul reduce
rii duratei de construcție. Șantierele 
ar trebui să se transforme din ce 
în ce mai- mult în unități de mon
taj. Or, în această privință lucru
rile se urnesc încă destul de greu 
lin loc. Din analizele făcute pe 
iiferite șantiere s-a constatat că 
nari economii de timp în reali
zarea construcțiilor se pot obține 
arin studierea și depistarea a noi 
iperații și lucrări ce se pot me- 
caniza, prin extinderea mai rapidă 
a cofraielor glisante, execuția lu
crărilor „în lanț" și pe loturi spe

portante care pot concura la for
marea specialistului în domeniul 
chimiei, la pregătirea lui pe mă
sura cerințelor actuale ale dezvol
tării societății noastre socialiste.

cializate, precum și prin prepara
rea centralizată a betoanelor și 
mortarelor. O eficacitate deosebită 
ar avea și executarea mecanizată 
a tencuielilor.

Experiența unor șantiere a do
vedit că utilizarea rafională a timpu
lui pe șantiere depinde în mare mă
sură de eșalonarea judicioasă prin 
plan a lucrărilor, de execufia lor rit
mică in tot cursul anului. La cons
trucția anumitor obiective din re
giunea noastră, această cerință este 
însă scăpată din vedere. Deși au 
de realizat un volum mare de in-

minier 
execute 

anului

vestiții pe 1966, unele organizații 
de construcții și-au prevăzut în 
primul trimestru al anului sarcini 
mult prea 
Oltenia a 
în primul 
10 la sută 
investiții, deși nevoile dezvoltării 
extracției de lignit impun un ritm 
mai rapid de execuție a lucrărilor. 
Se înțelege că, într-o asemenea si
tuație, „grosul" lucrărilor va fi 
concentrat în celelalte trimestre, 
ceea ce va determina o folosire 

mici. Trustul
stabilit să 

trimestru al 
din planul anual de

inegală a timpului și a capacități
lor de producție ale șantierelor.

în scopul bunei organizări și 
desfășurări a lucrărilor, pe în
treaga lor durată, socotesc necesar 
ca la introducerea în plan a lucrări
lor, beneficiarul, proiectantul și cons 
tructorul să prezinte un grafic desfă
șurat, întocmit prin metoda „drumu
lui critic”. In care să fie incluse : pre

darea documentafiei tehnice comple
te ți in ordinea firească a execuției, 
aprobările pentru terenurile necesare 
construcției și organizării de șantier, 
eșalonarea livrării utilajelor pentru 
fiecare obiectiv in parte, termenele 
de începere a probelor și de punere 
in funcțiune. în același timp, con
sider oportun ca institutele de pro
iectare să coreleze programele lor 
de lucru cu planurile de investiții.

PIAȚA VĂ fl MAI
APROVIZIONATĂ CU

(Urmare din pag. I)

rîtor pe linia stimulării producției 
și instaurării unui spirit înnoi
tor de colaborare între cele 
două părți care concură spre rea
lizarea aceluiași obiectiv : aprovi
zionarea cit mai bună a consuma
torilor. Traducerea în practică a 
acestei clauze contractuale noi 
scutește cooperativele de grija va
lorificării surplusului de producție.

în ce privește valorificarea pro- 
priu-zisă, în orașele și centrele 
muncitorești se asigură o rețea de 
desfacere organizată, care va pune 
la dispoziția cumpărătorilor un 
fond bogat și variat de produse 
în toate regiunile a avut loc crea
rea întreprinderilor de valorifica
re a legumelor și fructelor, precum 
și a oficiilor raionale. Ele au pre 
luat de la organizațiile comerciale 
sarcinile contractuale și de des
facere. Operația s-a desfășurat din 
mers astfel ca aprovizionarea să 
u.i fie stînjenită cîtuși de puțin

Cum va fi organizat trans
portul de la producător la 
piață ?

Principalul este ca pe fiecare șan
tier beneficiarul, proiectantul și 
constructorul să depisteze toate 
canalele de irosire a timpului și 
să ia măsuri pentru scurtarea du
ratei de execuție a noilor obiective, 
astfel incit investițiile alocate de 
stat să dea roade în termene cit 
mai scurte, să-și aducă mai repede 
contribuția la progresul economic 
al țării.

BINE
LEGUME SI ERUCIE

Mai mult decît în oricare alt 
domeniu, rapiditatea transportu
lui este factorul hotărîtor care 
contribuie la păstrarea aspectului 
comercial și a prospețimii produse
lor. De aceea, Departamentul va 
fi dotat cu un parc propriu de ca
mioane.

Legumele fiind produse volumi
noase, ocupă un spațiu mare în 
mijloacele de transport. în mod 
obișnuit, un camion de 3 tone nu 
se poate încărca, în medie, decît 
cu 1.8 tone legume. în asemenea 
condiții transportul nu este econo
mic. De aceea, se preconizează ca 
pentru transportul legumelor și 
fructelor să se recurgă Ia mijloace 
auto specializate in care să se poa
tă încărca întreaga capacitate de 
tracțiune a mașinii Aceasta va 
permite nu numai mărirea canti
tății de marfă transportată, ci și 
grăbirea transportului.

în legătură cu transporturile pe 
căile ferate, se preconizează orga
nizarea de trasee speciale care să 
poată duce repede legumele dintr-o 
regiune excedentară în alta defi
citară.

Dar în ce privește păstra
rea legumelor și fructelor pe 
perioada de iarnă, ce preco
nizați 7

Grija noastră este să aprovizio
năm cit mai bine orașele și cen
trele muncitorești cu legume și 
fructe și în afara sezonului nor
mal de producție. în acest scop, 
se vor tace construcții și instala
ții de mare capacitate pentru păs
trarea legumelor, fructelor și stru
gurilor in stare proaspătă, precum 
și semiindust.rializarea lor. Prin 
concentrarea fondurilor de investi
ții la un singur organ, se creează 
posibilitatea realizării unor cons
trucții specifice comerțului cu le
gume și fructe (depozite, silozuri, 
magazii pentru păstrarea tempo
rară a legumelor și fructelor, sta
ții de semiindustrializare etc.), 
prevenindu-se astfel deprecierea 
calitativă și pierderile cantitative 
de produse.

Cu fondurile mai multor coope
rative asociate și cu sprijinul De
partamentului se vor construi, la 
locul de producție, depozite și si
lozuri pentru păstrarea îndelunga
tă a unor produse cum ar fi car
tofii. rădăcinoasele, varza, ceapa, 
merele, perele, strugurii de masă 
etc. Această măsură prezintă nu
meroase avantaje tehnice și econo
mice. Pentru a fi păstrate în stare 
proaspătă aceste produse trebuie să 
fie cit mai puțin manipulate și de
plasate de la locul de producție la 
cel de păstrare. în al doilea 
r'nd vînzarea eșalonată a produc
ției și în special în sezonul de iar
nă aduce importante venituri coo
perativelor comparativ cu valorifi
carea lor integrală la recoltat.

Amplasarea în mod judicios pe te
ritoriul țării a depozitelor și silo
zurilor va permite folosirea cit 
mai completă a resurselor de mar
fă și va asigura aprovizionarea 
din abundență a pieței interne și 
externe în tot cursul anului.

Interviu realizat de
Ion HERTEG
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SAIGON. Demonstranții masajl In fata clădirii postului do radio sini atacați de politie

La Saigon 
tensiunea creste

•J
într-o conferință de presă, gene

ralul Nguyen Cao Ky, șeful guver
nului saigonez, a anunțat că a ho
tărît „să pună capăt prin forță' 
revoltelor politice și militare de la 
Hue și Da Nang. El a declarat că 
vor fi trimise forțe militare pentru 
a „restabili” situația din aceste 
localități. Ky a anunțat, de aseme
nea, că guvernul saigonez ar fi 
luat hotărîrea de a convoca cît mai 
curînd posibil o adunare constitu
antă pentru a discuta proiectul de 
constituție cu toți reprezentanții po
litici și religioși din Vietnamul de 
sud.

r SAIGON 3 (Agerpres). — Poliția 
saigoneză a folosit grenade cu 
gaze lacrimogene și mașini ale 
pompierilor pentru a împrăștia o 
nouă demonstrație antiguverna
mentală care a avut loc sîmbătă 
seara la Saigon. Corespondentul 
de la Saigon al agenției France 
Presse transmite că demonstrația 
la care au participat aproximativ 
15 000 de persoane este cea mai 
Importantă din cite au avut loc in 
capitala Vietnamului de sud. Mani- 
festanții au supus unui adevărat 
asediu clădirea postului guver
namental de radio și au scandat 
lozinci antiamericane.

NOTE
Un oraș 

> locuitori 
american

HANOI

ADUNAREA LUCRATORILOR

a lucră- 
comuni- 
care s-a 
a succe-

Cu prilejul aniversării
Veliberării Ungariei

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării Ungariei, la Mo
numentul eroilor patriei, precum și 
la Monumentul eroilor sovietici din 
Budapesta au avut loc ceremonii 
pentru depunerea de coroane de 
flori. Au luat parte Istvân Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, Gyula Kâllai, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, și alți conducători de partid și 
de stat, reprezentanți ai vieții po
litice și obștești din Ungaria, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Budapesta, printre care Mi
hail Roșianu, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

DUPĂ ALEGERILE

DIN ANGLIA

I Un apel

la acțiuni hotărite

împotriva rasiștilor

COMUNICATUL CONFERINȚEI 
DE LA NAIROBI A ȘEFILOR 
DE STATE Șl 
DIN 11 JAR! AFRICANE

GUVERNE

(Agerpres).

Ziua independenței Senegalului
Poporul senegalez sărbătorește 

astăzi împlinirea a șase ani de la 
proclamarea independenței țării 
sale. încă din primele zile ale cu
ceririi independenței, poporul se
negalez s-a angajat pe drumul li
chidării grelei moșteniri coloniale, 
al eforturilor îndreptate spre dez
voltarea economiei și culturii na
ționale.

Intre Republica Socialistă Ro

mânia și Republica Senegal s-au 
dezvoltat raporturi prietenești, iar 
de curînd cele două țări au ho
tărît stabilirea de relații diploma
tice la rang de ambasadă.

Cu prilejul zilei independenței 
Senegalului, poporul român urează 
poporului senegalez noi succese 
în lupta sa pentru bunăstare și 
pace.

Bogalusa, 
cu 25 000 de 
din statul < 
Louisiana. Aici, cetă
țeanul Ralph Blum
berg era proprieta
rul unui post de ra- 
dio-emisie local. în
tr-o bună zi însă... 
Dar iată, de la înce
put, firul întîmplări- 
lor.

Acum cîteva luni, 
cînd la Bogalusa și 
în alte localități din 
Louisiana se desfă
șurau mari demon
strații ale populației 
neqre pentru dreptu
rile civile. Blumberg 
a organizat la postul 
său de radio-emisie 
o discuție, mai mult 
sau mal puțin obiecti
vă. despre problema 
rasială. Urmarea i- 
mediată a fost că or
ganizația teroristă 
Ku-Klux-Klan a «con
vins». fără prea mari 
eforturi, pe oamenii 
de afaceri din oraș 
să boicoteze postul. 
Or. după cum se 
știe. în S U.A stații
le de radio emisie 
atît cele mart, 
mai ales cele 
trăiesc aproape 
clusiv de pe 
reclamelor și anunțu
rilor

Blumberq n-a a- 
bandonal lupta. Cu

unor prie- 
l-au ajutat 
de vedere 

el reușea 
se des-

sprijinul 
teni. care 
din punct 
financial, 
totuși să
curce A urmat însă 
a doua etapă a re
presiunilor : Ku-Klux- 
Klanul a trecut la 
teroarea fățișă Prin 
scrisori și apeluri te
lefonice 
Blumberg 
nintat cu 
viata sa
briloi familiei 
Lucrurile nu s-au o- 
Drit aici într-o zl l-a 
fost incendiat auto
mobilul Apoi, 
siștii au năvălit 
localul postului 
radio și au 
aparatele

Supus unei pre
siuni permanente, el 
a fost nevoit să-și tri
mită familia într-un 
alt oraș. Rămas la 
Bogalusa, el a încer-

anonime. 
a fost ama- 
atentate la 
și a mem- 

sale

dai 
mici, 

ex- 
urma

ra- 
în 

de 
avariat

cât în zadar să gă
sească sprijin la re
prezentanții autorită
ților. Pentru a evita 
un deznodămînt fatal 
pentru el, Blumberg, 
complet ruinat, a fost 
nevoit să fugă într-o 
noapte din oraș. A- 
iuns la Washington 
el a demascat în fata 
opiniei publice teroa
rea instituită la Boga
lusa de bandele ra
siste.

Ca urmare, o comi
sie de anchetă a 
Congresului ameri
can a trecut la cer
cetarea cazului. In
tre altele, ea a sta
bilit că din organiza
ția locală a Ku-Klux- 
Klanului fac parte, 
alături de procuror, 
un șir de alți „cetă
țeni de vază* din 
oraș.

Gh. DASCALU

ZIDUL
LUI SMITH

Smith a tnlre- 
o nouă măsură : 
un zid. Preci- 

înal(â cu un me- 
jumătate zidul

lan 
prins 
ridică 
zăm ; 
tru și
ce-i împrejmuiește re
ședința de la Salisbury. 
Asta înseamnă că el nu 
se simte în siguranță. 
El nu are de partea sa, 
așa cum îi place să a- 
firme. „întreaga (ară* ; 
o are împotriva sa.

Populafia africană 
din Rhodesia, manifes- 
tîndu-și ostilitatea lată 
de regim, a pus la cale 
un adevărat val de sa
botaje. Răspunsul 1 
Munca forjată, biciul, 
temnifa. In completare 
a fost adoptată o nouă 
lege orice african 
este socotit drept un 
delicvent potenfial. Ca 
atare el poate fi azvîr- 
lit în închisoare fără a 
ma< fi judecat, și asta 
pe timp de cinci ani. 
Termenul poale fi pre

Ei au 
și în- 

răbavj. 
nu se

lungit apoi automat. 
Dar lupta poporului 
Zimbabwe crește.

Numeroși solda|i a- 
fricani au refuzat să 
execute ordinele supe
riorilor rasiști, 
fost dezarmați 
lemnitafi fără 
Și. pentru că
poate bizui pe unitățile 
în care sînl și africani, 
lan Smith s-a 
devotafilor săi prieteni
— rasiștii sud-africani. 
A „împrumutat* agenji 
secrefi ca să-i suprave
gheze pe militarii și 
polițiștii rhodesieni.

„Opoziția 
manifestă și 
(urnirea fată 
Iul regim, 
chiar un nou
— „cabinetul

adresai

albă* își 
ea nemul- 
de actua- 
S-a creat 

cabinet 
fanto

mă*. alcătuit din înalte 
personalități politice — 
care intenționează să-l 
înlăture pe Smith. Ri
posta nu s-a lăsat aș-

teplată. Căpeteniile ra
siste au declarat acest 
nou guvern drept „re
bel". Participant!i vor 
fi considerați — după 
cum s-a precizat la Sa
lisbury — complotiști 
primejdioși și tratat! ca 
atare. Ca o primă soiu- 
tie s-a prelungit starea 
excepțională.

Totuși nici o măsură 
nu se dovedește capa
bilă să frîneze amploa
rea luptei duse de 
populafia atricană îm
potriva asupritorilor ra
siști.

...Anul trecut, un ex- 
ministru al fostei fede
ralii Rhodesia-Nyassa- 
land, sir Edgar White- 
head, scria : „Ceea ce 
predomină la Salisbury, 
ca și în întreaga (ară, 
este nesiguranța... Pînă 
acum, fiecare alb rho- 
desian dormea liniștH 
cu revolverul sub că- 
pălîi. încep să cred că 
anul viitor vom dormi 
mai pufin, sau deloc ; 
poate că vom izbuti să 
ațipim doar rezemafi 
de arme*...

Se pare că Smith și 
oamenii lui nu pot nici 
să ațipească. Și, atunci, 
n-au găsit ceva mai 
ngenios decîf să îna'țe 
noi ziduri în jurul re
ședințelor lor.

R. ARDELEANU

HANOI 3 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc o adunare 
torilor din transporturi și 
cații din R. D. Vietnam la 
făcut o trecere în revistă
selor obținute în asigurarea trafi
cului pe toate căile în condițiile a- 
tacurilor întreprinse de aviația a- 
mericană. La adunare au luat parte 
președintele Ho Și Min și alți con
ducători ai R. D. Vietnam. Ho 
Și Min a felicitat pe lucrătorii din 
transporturi și comunicații pentru 
realizările obținute și i-a chemat 
să depună eforturi și mai mari pen
tru înlăturarea greutăților și înde
plinirea cu succes a sarcinilor lor.

A fost adoptată o hotărîre în care 
lucrătorii din transporturi și co
municații se angajează să depună 
toate eforturile pentru a împiedica 
pe agresorii americani de a distru
ge liniile de comunicații și pentru 
a contribui în și mai mare măsură 
la asigurarea victoriei depline a- 
supra agresorilor.

LONDRA 3 (Agerpres). — Vic
toria Partidului laburist în alege
rile din 31 martie este urmată în 
prezent de o efervescență politică 
provocată de intențiile lui Harold 
Wilson, atît pe plan intern (în pri
mul rînd în ce privește remanierea 
guvernului) cît și pe planul poli
ticii externe.

Potrivit uzanțelor, toți miniștrii 
vechiului guvern și-au depus de
misia, iar prima sarcină care-i re
vine lui Harold Wilson este for
marea noului guvern. Această 
problemă face obiectul numeroa
selor comentarii ale cercurilor po
litice și ale presei. După cum 
relevă agenția France Presse, pare 
puțin probabil ca premierul Wilson 
să procedeze la o reînnoire com
pletă a fostei echipe guvernamen
tale, remanierea limitîndu-se la 
includerea în guvern a cîtorva 
reprezentanți ai „noului val" labu
rist. în cadrul pronosticurilor cro
nicarilor politici ai ziarelor, intra
rea în noul guvern al lui Patrick 
Gordon Walker, fost ministru al 
afacerilor externe, este apreciată 
drept o certitudine.

NAIROBI 3 
comunicatul dat publicității la Nai
robi după încheierea lucrărilor 
conferinței șefilor de state și gu
verne din 11 țări ale Africii răsă
ritene și centrale se arată că 
participanții au hotărît să exercite 
presiuni asupra Marii Britanii 
pentru adoptarea de măsuri efec
tive și hotărite, inclusiv folosirea 
forței, în scopul lichidării regimu
lui rasist rhodesian. Conferința a 
hotărît, de asemenea, să ceară Or
ganizației Unității Africane să ia 
în considerație aplicarea de sanc
țiuni împotriva Rhodesiei în vir
tutea capitolului 7 al Cartei O.N.U. 
și să continue să caute mijlocul 
cel mai bun pentru acțiuni colec
tive avînd ca țel instaurarea unui 
guvern rhodesian bazat pe condu
cerea majorității.

Participanții la conferință au 
hotărît să dea ajutor Zambiei, prin 
toate mijloacele posibile, pentru a 
face față dificultăților provocate 
de declararea unilaterală a inde
pendenței de către regimul lui 
Smith. Ei au „constatat cu regret 
că sancțiunile de pînă acum împo
triva regimului rhodesian nu s-au 
dovedit eficace și situația s-a în
răutățit".

Pe de altă parte, comunicatul 
arată că țăr.ile participante la con
ferința de la Nairobi se vor con
sulta pentru reglementarea dife
rendelor de frontieră și vor stabili 
între ele 
tate. Cele 
municatul 
eforturile 
rarea țărilor africane încă depen
dente, îndeosebi a teritoriilor por
tugheze și spaniole.

La conferința de la Nairobi au 
participat șefii de state și de gu
verne din : Burundi, Congo (Leo
poldville), Etiopia, Kenya, Malawi, 
Ruanda, Somalia. Tanzania, Ugan
da, Sudan și Zambia.

în

relații de bună vecină- 
11 țări — subliniază co- 

— vor depune toate 
pentru a asigura elibe-

Corespondență din Paris

Muzeul Jacquemart-Andre din 
Paris găzduiește de cîtva timp 
expoziția de artă veche româ
nească poposită aci din Anglia, 
unde a înregistrat un succes bine 
meritat. Publicul parizian o va 
putea vizita pînă la 22 mai.

Aflată sub înaltul patronaj al 
guvernului român și guvernului 
francez, expoziția a fost organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă din Republica So
cialistă România, sub auspiciile 
ministrului de stat pentru aface
rile culturale, ale Ministerului 
Afacerilor Externe și ale Asocia
ției franceze de acțiune artistică.

Zilnic, sălile expoziției sînt frec
ventate de numeroși vizitatori. 
Am străbătut împreună cu ei cele 
trei săli ale expoziției, unde se 
remarcă exponatele prezentate cu 
mult gust și pricepere artistică. 
Expoziția interesează marele pu
blic, și mai cu seamă pe specia
liști, oferindu-le prilejul de a cu
noaște unele aspecte ale artei 
noastre vechi, ale istoriei Româ
niei și a civilizației ei. Expona
tele întrunesc comentarii fa
vorabile atît din partea vizitato
rilor cit și a presei.

Am întîlnit în expoziție pe dl. 
Julien Cain, membru al Institu-

tului Franței și director al Mu
zeului Jacquemart-Andre. El 
mi-a împărtășit unele dintre im
presiile sale: „De patru decenii 
noi nu am mai avut la Paris o

„Omogenitate

artistica,

personalitate

românească"

expoziție de artă veche româ
nească. Muzeul Jacquemart-An
dre găzduiește cil bucurie această 
expoziție. De altfel, vă mărturi
sesc că sîntem foarte interesați de

arta din țara dv. Prin imaginile 
ei foarte puternice ea are o notă 
originală. Există o originalitate 
românească și în ce privește bro
deriile. Pot spune că în această 
expoziție vedem ceva perfect, iar 
în ce privește țesăturile cred că 
România se situează pe primul 
loc.

Vreau să subliniez că toate cele 
trei provincii reprezentate aci, 
respectiv Moldova, Muntenia și 
Transilvania, reflectă prin expo
natele respective, evident cu 
unele deosebiri locale, același 
specific. Mai mult, ele reflectă o 
omogenitate artistică. Din ele se 
degajă o personalitate româ
nească. Expoziția dv. merită pe 
deplin titlul de comori de artă 
românească".

„Aceste obiecte prețioase, con
stata ziarul „Le Figaro", diferă 
de la o provincie la alta, Tran
silvania, Muntenia sau Moldova, 
dar ele păstrează o unitate de 
stil, plecînd de la o artă medie
vală românească".

„România modernă care pri
vește cu atîta îndrăzneală viito
rul, este fidelă trecutului ei, plin 
de episoade glorioase, ca și arte
lor ei, care sînt expresia profun
dă a unui popor înzestrat", scrie 
săptămânalul „Les Nouvelles 
Litteraires".

Alex. GHEORGHIU

PRIMELE MASURI 
ALE PREȘEDINTELUI 
ECUADORIAN din nou la Bruxelles

QUITO 3 (Agerpres). — Pre
ședintele interimar al Ecuadorului, 
Clemente Yerovi Indaburo, a anu
lat alegerile prezidențiale ce ur
mau să aibă loc în luna iulie și a 
anunțat că va convoca o comisie 
specială pentru a elabora o nouă 
constituție.

Indaburo a restabilit, totodată, 
dreptul la grevă, care fusese des
ființat de fostul guvern militar.

BRUXELLES 3 (Agerpres). — 
Luni se întrunesc la Bruxelles pen
tru a cincea oară de la „reconcili
erea" de la Luxemburg miniștrii de 
externe ai Pieței comune. După 
cum se știe, „cei șase" nu au reali
zat nici un progres în cursul ulti
melor două luni privind soluționa
rea problemelor legate de politica 
agricolă comună și continuarea ne
gocierilor din cadrul „rundei Ken-

nedy" Vor reuși ei de această dată 
să iasă din impas ? — se întreabă cei 
mai mulți comentatori din capitala 
Belgiei, care reamintesc că la 30 
ianuarie la Luxemburg „cei șase" 
și-au fixat un program foarte am
bițios. Corespondentul agenției 
France Presse, Roger Boosz, relevă 
că „nici un observator nu se ha
zardează să răspundă afirmativ".

■| WASHINGTON. — Greva fo- 
“ chiștilor ți mecanicilor de lo
comotive din S.U.A a luat sfîrșit 
în urma intervenției personale a 
președintelui Lyndon Johnson. în 
cele patru zile de grevă, la care 
au participat peste 8 000 de fo- 
chiști și mecanici de locomotive, 
transporturile feroviare în 38 de 
state au fost puternic afectate, 
iar companiile în cauză au pier
dut peste 3,5 milioane de dolari 
zilnic.

■| PRAGA. După o vizită de o
— săptămînă în Cehoslovacia, 
Șharit Emami. președintele Sena
tului iranian, a plecat în patrie la 
2 aprilie.

■ TOKIO. Pentru prima oară 
" în lume, medicii japonezi 
au reușit să fotografieze inte
riorul inimii cu ajutorul undelor 
supersonice. Metoda constă în 
esență în efectuarea unei serii 
de clișee fotografice de trei mi
limetri fără ca umbrele lăsate 
de alte organe să apară pe aces
tea. Dr. Tanaka de la Universi
tatea din Tonoku și colaborato
rii săi imbină pentru aceasta 
întrebuințarea undelor superso
nice cu sistemul undelor care se 
utilizează la electrocardiograme, 
măsurînd totodată automat și 
durata oscilației undei super
sonice.

M WASHINGTON. Serviciile se- 
” crete americane însărcinate cu 
asigurarea securității președintelui 
S.U.A. și a familiei sale au adre
sat unei comisii a Camerei Repre
zentanților un raport, cuprinzind 
o listă cu numele a 1 800 persoane 
considerate a reprezenta „un risc 
relativ ridicat pentru securitatea 
președintelui". Această listă, se 
arată in raport, a fost de trei ori 
mai scurtă înainte de asasinarea 
președintelui Kennedy. Raportul a 
fost întocmit în conformitate cu 
recomandările făcute după anche
ta comisiei Warren pe marginea 
atentatului de la Dallas, comis îm
potriva fostului președinte Ken
nedy.

DAKAR, capitala Senegalului

Convorbire
Kosîghin -
Indira Gandhi

CORESPONDENȚĂ 1

MOSCOVA 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 2 și 
3 aprilie au avut loc convorbiri în
tre A. Kosîghin și Indira Gandhi 
cu privire la probleme de interes 
reciproc pentru ambele țări.

înainte de a părăsi Moscova, 
premierul indian a ținut o confe
rință de presă în care a spus prin
tre altele că India „caută să înde
plinească Declarația de la Tașkent". 
Râspunzind la o întrebare, ea. a a- 
rătat că trebuie epuizate toate po
sibilitățile oferite de această de
clarație înainte de a se organiza o 
nouă întîlnire la nivel înalt indo- 
pakistaneză.

în legătură cu situația din Viet
nam, Indira Gandhi a declarat că 
India este foarte îngrijorată de 
situația din această țară și năzu
iește la rezolvarea acestei pro
bleme.

In altă ordine de idei, ea a men
ționat că s-a ajuns la un acord re
feritor la o vizită a lui A. Kosîghin 
în India, a cărei dată se va stabili 
ulterior.

Represiunile 

din Portugalia
LISABONA. Poliția Securității 

de Stat portugheză a anunțat ares
tarea a 3 membri ai C.C. al P.C. 
din Portugalia. (Partidul Comunist 
din Portugalia se află în ilegali
tate). Persoanele arestate sînt Ro- 
gerio Rodriguez de Carvalho. Joao 
Manuel Dos Santos Calhau și ar
hitectul Pedro Cesar Vieira de 
Almeida.

DRVAR— 
nou centru 
al celulozei

în micul orășel Drvar din nord- 
vestul Republicii Socialiste Bos
nia și Herțegovina, sîmbătă a in
trat în funcțiune de probă o nouă 
fabrică de celuloză și hîrtie.

în anii de după eliberarea țării 
de sub jugul fascist, în Bosnia și 
Herțegovina s-au construit trei 
fabrici de celuloză și hîrtie — la 
Bania Luka, Priedor și Maglai. 
Noua întreprindere de la Drvar 
este a patra de acest fel. Laolal
tă, ele vor valorifica însemnatele 
resurse de masă lemnoasă din 
această republică Bosnia și Her- 
tegovina dețin în acest domeniu 
primul loc în R.S.F. Iugoslavie' 
dispunînd de 2 200 000 ha pă
duri (în special fag și brad) cu 
un potential de 300 milioane m c 
lemn, adică 30 la sută din rezer
vele întregii țări. Cînd noua fabri
că va lucra cu întreaga sa capa
citate. va produce anual 24 000 
tone celuloză sau 22 000 tone hîr
tie. Pe lingă 18 întreprinderi iugo
slave, la construcția fabricii a 
participat și firma japoneză „Ka- 
menatsu", care a livrat o parte 
din utilaje.

Pe șantierul noii fabrici au fost 
calificate și cadrele necesare , de 
asemenea, s-au construit 500 a- 
partamente pentru salariați, un 
cămin cultural, o policlinică, cine
matograf și cîteva magazine Prin 
intrarea în funcțiune a acestei fa
brici, Drvarul va cunoaște o nouă 
înflorire.

N. PLOPEANU

LA PALOMARES PROIECTILUL
, N-A PUTUT FI ÎNCĂ RECUPERAT

MADRID 3 (Agerpres). — Pro
iectilul nuclear pierdut în urmă cu 
două luni și jumătate, în cursul 
prăbușirii pe teritoriul Spaniei a 
bombardierului american „B-52“, 
nu a putut fi încă recuperat. In 
ciuda operațiunilor intense efec
tuate de flotila americană de-a 
lungul coastelor spaniole, bomba 
se află încă la o adîncime de 770 
metri rin Mediterană. Autoritățile 
americane au dezmințit relatările

potrivit cărora submarinele „Al- 
vin“ și „Aluminaut" ar fi efectuat 
o nouă tentativă, fără rezultat, de 
a aduce la suprafață proiectilul 
nuclear, menționind că o altă navă 
este pregătită să întreprindă în 
orice moment ridicarea bombei.

Pe de altă parte însă oficialită
țile americane evită să facă pre
cizări în legătură cu data la care 
ar putea fi recuperat proiectilul.

La Palomares In fața unul post de detectare a radiațiilor nucleare : sol
dați americani așteptindu-șl rindul pentru a ti supuși controlului
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