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Intela
Numal lucrînd în di

recția cerută de inte
resele naționale tn- 
tr-un moment istoric 
dat se poate afirma ar
monios o personalita
te din domeniul cul
turii, ca și din oricare 
alt domeniu. Concor
danța aceasta de țeluri 
între 
porul său 
înfr-o dialectică inter
dependență. La noi, 
în istoria noastră de 
zbucium, comunitatea 
între artiști și popor a

individ și po-
operează

cărturari, el au arătat 
de la început structuri 
enciclopedice. Dlmltrie 
Canfemir, Ion Eliade 
Rădulescu, Al. Odo
bescu, B. P. Hasdeu, 
Titu Maiorescu șl, în 
fruntea tuturor, Emi
nescu au putut vorbi 
limba științei, gîndirii 
și artei europene, 
fiindcă ei creșteau pe

OPINII

în studiile făcute la 
colegiile șl universi
tățile străine, a stabilit 
relații cu mari perso
nalități ale străinătății 
și a folosit apoi totul 
pentru sporirea patri
moniului istoric cultu
ral al țării noastre. Toți 
pașoptiștii, cu studii 
franceze, departe de a 
se franciza, ei și opera 
lor, au răspîndif valo
rile noastre în străină
tate, mîndrindu-se cu 
ele. Și nu numai La
martine, Jules Mlche-

Noi produse

de
panificație
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SIDERURGIE
Realizările
întreprinderilor

POATE FI SPORITĂ
bucureștene
in primul trimestru

în mijlocul căruia s-a născut
Zoe DUMITRESCU -BUȘULENGA

Ing. Ștefan 
CONSTANTINESCU 

adjunct al ministrului 
industriei metalurgice

de utill- 
cuptoarelor 
medie cu 

la sută cît

Dezvoltarea în ritm susținut a 
economiei naționale în cincinal, 
creșterea și diversificarea produc
ției în toate ramurile industriale 
necesită cantități tot mai mari de 
fontă, oțel și laminate în sortimen
te variate și de calitate superioară. 
Sporurile mari de metal prevăzute 
a fi obținute în perioada 1966— 
1970, pe baza Directivelor Congre
sului al IX-lea al partidului, vor 
fi realizate, în principal, pe sea
ma punerii în funcțiune a noi a- 
gregate și instalații siderurgice. în 
același timp însă, o parte din a- 
ceste sporuri urmează să fie reali
zate prin ridicarea indicilor de u- 
tilizare intensivă și extensivă a 
capacităților existente.

în șesenal, indicii 
zare a furnalelor și 
Martin au sporit în 
47 la sută, față de 40
era prevăzut; în această perioa
dă, 56 la sută din sporul produc- 
+iei de fontă s-a realizat pe baza 
idicării productivității furnalelor. 

Aceasta nu înseamnă că s-au 
epuizat toate posibilitățile de fo
losire mai deplină a capacităților 
de producție din industria me
talurgică. Una din rezervele im
portante ce trebuie pusă în va
loare este înlăturarea unor stran
gulări existente azi în anumite sec
toare de producfie ale întreprinderi
lor siderurgice. De ce spun aceas
ta ? Pentru că, în ultimii ani, prin 
reconstruirea și modernizarea 
nor cuptoare Martin, a 
simțitor capacitatea de elaborare 
a oțelului. Dar, mărirea produc
ției de oțel nu a fost însoțită de 
măsuri similare în halele de pre
gătire. Pentru eliminarea acestei

u-
crescut

strangulări se vor dezvolta capa
citățile de pregătire a garniturilor 
de turnare la oțelăria Martin I de 
la Hunedoara, se va prelungi hala 
de turnare și se va construi o nouă 
hală de pregătire a lingotierelor 
la oțelăria de la Reșița. La Hune
doara se vor executa, de asemenea, 
lucrări pentru eliminarea strangu
lărilor în sectoarele de ajustaje 
ale laminorului de profile ușoare 
și ale laminorului de profile mij
locii și benzi.

în urma acestor lucrări, produc
ția laminorului de profile mijlocii 
și benzi de la Hunedoara va creș
te pînă în 1970 cu 30 la sută, iar 
a oțelăriei de Ia Reșița, prin re
facerea și mărirea capacității cup
toarelor Martin nr. 4 și 5, cu 
circa 180 000 tone oțel pe an. Pen
tru realizarea unui ritm in
tens de execuție a lucrărilor a- 
mintite, este absolut necesar să 
ie grăbească elaborarea și avizarea 
documentației tehnice, să se asigure 
din timp utilajele necesare. Aceas
tă problemă se pune în mod deo
sebit la Combinatul siderurgic Re
șița, unde trebuie dată în func
țiune hala de pregătire a utilaju
lui de turnare încă din primul 
semestru ar anului viitor.

Mai multă atenție va trebui să 
acordăm anul acesta, și în în
treaga perioadă a cincinalului, in
troducerii și extinderii metodelor a-

vansate de elaborare a fontei șl oțe
lurilor, de laminare. în sectorul fur
nale, de exemplu, sînt condiții de 
generalizare a experienței dobîn- 
dite în ce privește creșterea tem
peraturii aerului insuflat, funcțio
narea furnalelor cu presiune ridi
cată la gît, mărirea producției de 
minereu aglomerat la încărcătură 
și folosirea de minereuri concen
trate în aglomerat. Prin aplica
rea acestor procedee moderne, ca 
și prin creșterea volumului mediu 
util al agregatelor, indicele de uti
lizare a furnalelor va spori în anii 
cincinalului cu circa 230 kg de 
fontă pe metru cub volum util de 
furnal și zi, iar consumul specific 
de cocs se va reduce cu încă 170 
kg pe tonă.

în oțelării se va extinde folosirea 
oxigenului în elaborarea oțelului. 
Dacă în 1965, cantitatea de oțel 
obținută la Hunedoara, prin utili
zarea oxigenului ca intensificator 
în procesul de elaborare, a fost 
de 16 la sută din producția totală 
a combinatului, în 1966, potrivit 
prevederilor din planul tehnic, a- 
ceasta va trebui să reprezinte pes
te 40 Ia sută. Pentru realizarea 
acestei sarcini, specialiștii din in
stitutele noastre de proiectări și 
de cercetări, din combinat, au în
datorirea să pună cît mai repede 
la punct tehnologia introducerii 
oxigenului în baie prin lance la 
cuptoarele oțelăriei Martin I de la 
Hunedoara. Calculele arată că, pe 
această cale, indicii de utilizare a 
cuptoarelor vor crește cu 20—22 
la sută.

al anului
Muncind cu entuziasm în 

întîmpinarea zilei de 8 Mal 
— cea de-a 45-a aniversare a 
creării partidului — eforturile 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor bucureșteni, pen
tru realizarea angajamentului 
în întrecerea socialistă, au fost 
încununate de succes.

După cum comunică Direc
ția de statistică a orașului 
București, planul producției 
globale industriale pe Capita
lă a fost realizat în trimestrul 
I în proporție de 101,9 la sută, 
producția obținută fiind cu 7,6 
la sută mai mare față de cea 
din trimestrul I al anului tre
cut. Planul producției marfă 
a fost realizat în proporție de 
101,7 la sută. Productivitatea 
muncii pe salariat din indus
trie a crescut cu 3,8 la sută 
față de aceeași perioadă a 
anului 1965.

în primele trei luni ale a- 
cestui an au fost produse pes
te plan, printre altele, 82,6 tone 
oțel, 361 tone laminate finite 
pline, transformatori de forță 
însumînd peste 1 000 kilovolți 
amperi, 653 aparate de radio, 
aproape 200 televizoare, 120 400 
m p țesături din bumbac, 80 700 
perechi de încălțăminte cu 
fețe din piele, aproape 1100 
tone de ulei comestibil și mo
bilă în valoare de 365 000 lei.

îmbrăcat aspecte de 
permanență impresio
nantă, alcătuind o tră
sătură a specificului 
național. Rațiunile sînt 
poate aceleași care au 
făcut din romantismul 
românesc un roman
tism militant, dîndu-i 
unitatea inferioară care 
a lipsit altor mișcări 
romantice.

Intre războaie șl be
jenii, poporul nostru a 
dat lumii Miorița și 
Voronețul, operele u- 
nei colectivități bogat 
înzestrate. Cînd au 
prins să se înalțe mari

sedimentările conside
rabile ale unui vechi 
umanism popular. Și 
este interesant că mai 
toți au avut de la în
ceput, unii 
alții trăgînd 
teoretice, ca Eminescu, 
conștiința anfeică a 
necesității legăturii lor 
cu pămîntul. Asta a 
însemnat foarte mult 
pentru cultura româ
nească și propășirea 
ei, deoarece fiecare 
om de seamă, legat, 
cum s-a spus în trecut, 
de „sărăcia, nevoile și 
neamul" nostru, a acu
mulat cunoștințe înalta

intuitiv, 
concluzii

let, Edgar Qulnet ne 
urmăresc cu atenție 
destinul istoric, lupta 
noastră de i 
națională și 
dar mai tîrziu 
politici mari, 
cu Alecsandri, 
și ceilalți, se pronunță 
în favoarea acestei 
lupte. Cu privire la 
atitudinea cărturarilor 
noștri, Odobescu, de 
pildă, format la școala 
arheologică a lui Saint

eliberare 
socială, 
oamenii 
prieteni 

, Ghica

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Pe lîngă Trustul de panificație 
al Capitalei a fost creat un colec
tiv de tehnicieni, muncitori cu 
înaltă calificare și Ingineri care 
analizează și cercetează posibilită
țile introducerii în consum a unor 
sortimente de pîine și produse 
făinoase cu valoare alimentară 
sporită.

Astfel, în curînd vor apare în 
comerț biscuiții dietetici „Graham" 
și biscuiții „Crekers", care după 
coacere sînt unși cu grăsimi, avînd 
în compoziție mac și susan. Sînt 
la omologare pastele făinoase cu 
adaos de tomate, urmînd ca ime
diat ce intră în fabricație să se 
realizeze un alt sortiment — paste 
cu adaos de spanac i acestea vor 
avea o largă întrebuințare în pre
pararea a diferite mîncăruri, asi- 
gurîndu-li-se preparatelor un gust 
plăcut și în același timp o valoare 
nutritivă ridicată. Pentru consuma
torii de cornuri se prevede intra
rea în fabricație a încă trei sorti
mente crocante, care își mențin 
prospețimea mai mult timp. Pes- 
meturile. speciale pentru ceai și 
supă vor fi de două feluri: inter
mediare și negre. Se vor găsi în 
curînd și noi sortimente de cozo
nac în forme și dimensiuni va
riate.

Legată de îmbunătățirea calită
ții produselor de panificație este 
și construirea și darea în folosință 
în timp cît mai scurt a unor noi 
unități specializate. Pe lîngă fa
bricile de pîine, intrate în func
țiune în 1965 (Titan — București, 
Galați, Botoșani și altele), anul a- 
cesta vor produce șl alte fabrici 
noi.

Valentin HOSSU

Vizita delegației Partidului Comunist Român

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite : 
Luni dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
participă la cel de-al XXIII-lea 
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a făcut o vizită 
la Academia Militară „M. V. Frun
ze' din Moscova.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
general de armată P. Kurocikin, co
mandantul Academiei, general-co
lonel N. Egorov, locțiitor al șefului 
Direcției superioare politice a Ar
matei Sovietice și Flotei maritime 
militare, de generali și alți ofițeri 
superiori din cadrul Academiei. A

magazinelor
F. BRUNEA-FOX

Anonimatul

te-ai întor» ou mina 
goală. N-ai mai găsit — sau n-ai 
nimerit unde ți-am spus ?

— Mă trimiți și tu să caut acul 
în carul cu fîn. Barem dacă ml-ai 
fi dat o indicație topografică pre
cisă. Am luat la rînd toate vitri
nele magazinelor textile de pe 
Lipscani. Mi-al spus : unitatea 24... 
Sau 18... Cum puteam descoperi 
firma cu pricina, cînd toate texti
lele au firmele la fel, aceeași in
scripție, aceeași culoare și cînd 
singurul semn distinctiv în stare 
să le individualizeze sînt niște nu
mere ? Să-mi fi spus : „Du-te, mă 
zog ție, la magazinul „Ghemul de 
aur' sau „La Cosînzeana*, era alt
ceva.

Am pățit ca rîndul trecut, cînd 
n-am izbutit să-mi cumpăr o pere
che de branțuri, deși am luat la 
șir prăvăliile intitulate stereotip . 
„încălțăminte", cercetîndu-le de la 
numărul 1 pînă la numărul 46 — e 
drept, nu în ordine progresivă, ci 
pe sărite, că nici ele nu se succed 
aritmetic. Or fi fost branțurile astea 
undeva, cum m-a informat vecinul, 
dar pas de le găsește, cînd sem
nalmentul prăvăliei unde zicea el 
că sînt era tot atît de abscons ca 
bila 13 norocoasă în sacul cu 90 
de bile ale Loto-ului.

în tot Lipscanul, o singură firmă 
face excepție : „La Papagal". Cum 
să nu-1 ții minte ? Mai ales cînd e 
și ilustrată cu portretul pasării în 
chestiune ? Distonează în peisajul 
cenușiu al firmelor comerciale, ca 
o monedă de aur printre bani de 
plumb. Trebuie să cobori hăt în 
vale, ca să găsești încă o firmă 
cu nume : „La Vulturul de mare cu 
peștele în gheare*.

★
Vezi tu, istoria cu firmele 

merită, cred, examinată mai atent. 
Sub aspect urbanistic și sub aspect 
comercial. Sînt și ele un detaliu din 
decorul orașului ca atîtea altele : 
monumentul, vitrina, lampadarul, 
consola ceasornicului public, afi
șul, panoul publicitar, culoarea fa
țadei, ornamentul floral etc. E de 
mirare că urbaniștii noștri, preocu
pați de realizarea unor orașe mo
derne, noi și estetice sub toate 
înfățișările, au neglijat acest deta-

liu. O firmă frumoi colorată, ou o 
emblemă atractiv meșterită, cu o 
denumire «plritual iau pitoresc ex
primată, contribuie, eocot, la poli
cromia armonioasă a orașului, îl 
adaugă o notă decorativă.

Firește că dacă s-ar lua în con
siderare chestiunea aceasta, ea 
n-ar trebui lăsată la cheremul și 
inspirația oricui. Exemplul cu 
„Geamgii progresiști", cu „Avîntul 
dogarilor", cu bomboanele „Desro- 
birea", cu cinematograful „înfrăți
rea Intre popoare', ne arată că nu

(Continuare In pag. a II-a)

(Continuare în pag. a III-a)
(Agerpres)

Stocuri noi pe Aleea Carp ați din Tlrgu Mureș Foto s Gh. VlnțUă

fost de față V. A. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu-

. iești.
Oaspeții au vizitat laboratoare 

și săli de studii.
Cu acest prile) a avut Ioc un mi

ting la care au participat cadre 
didactice și cursanți ai Academiei.

Exprimînd satisfacția celor pre
zenți pentru întîlnirea cu delegația 
Partidului Comunist Român, co
mandantul Academiei, general de 
armată P. Kurocikin, a relevat suc
cesele obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R. în dezvol
tarea economiei și culturii, în ri
dicarea bunăstării oamenilor mun
cii, s-a referit la prietenia frățeas
că româno-sovietică bazată pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. Sîn
tem convinși, a spus vorbitorul, că 
sub conducerea partidului comu
niștilor, a Comitetului său Central, 
poporul român va obține noi vic
torii în lupta pentru viitorul lumi
nos al patriei sale.

Colonelul D. Proektor, din partea 
corpului profesoral, și maiorul B. 
Buzlaev, din partea cursanților, au 
adresat oaspeților cuvinte de salut.

întîmpinat cu căldură, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a transmis celor prezenți un 
salut frățesc din partea poporului 
român, a militarilor Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia. Vorbitorul a relevat că po
porul român, legat printr-o traini
că prietenie de poporul sovietic, 
se bucură de marile realizări obți
nute de Uniunea Sovietică sub 
conducerea P.C.U.S. în construcția 
comunistă, în dezvoltarea forțelor 
de producție, a științei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al 
populației. Aceste succese contri
buie la întărirea puterii socialis
mului, a forțelor antiimperialiste, 
la apărarea păcii. Arătînd că în 
aceste zile lucrările Congresului al

XXIII-lea al P.C.U.S. sint urmărite 
cu interes în lume, tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu a urat poporului 
sovietic succes deplin în înfăptui
rea hotărîrilor pe care le va adop
ta Congresul.

Noi considerăm — a spus în con
tinuare vorbitorul — că, în actuala 
situație internațională, lupta pentru 
pace, împotriva imperialismului, 
este una din sarcinile principale 
ale tuturor țărilor socialiste, ale 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
împreună cu toate țările socialiste, 
cu toate forțele progresiste din 
lume — a arătat vorbitorul — Ro
mânia condamnă intervenția mili
tară a S.U.A. în Vietnam și își ex
primă deplina solidaritate cu cau
za dreaptă a poporului vietnamez. 
Noi acordăm și vom acorda în 
continuare întregul sprijin Repu
blicii Democrate Vietnam, poporu
lui vietnamez, în lupta sa dreaptă 
și sîntem convinși că el va obține 
victoria.

Activitatea agresivă a cercurilor 
imperialiste, în primul rînd a impe
rialismului american — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — im
pune întărirea unității tuturor țări
lor socialiste, a mișcării comuniste 
șl muncitorești internaționale, pen
tru a respinge aceste acțiuni agre
sive, pentru a asigura pacea. Parti
dul Comunist Român va face totul 
pentru a-și aduce întreaga contri
buție la întărirea acestei unități.

în încheiere, vorbitorul a urat 
cadrelor didactice și cursanților 
Academiei noi succese în activita
tea lor pentru întărirea capacității 
de luptă a Armatei Sovietice, spre 
binele cauzei socialismului și păcii.

în repetate rînduri cei prezenți 
au subliniat cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu puternice și 
îndelungate aplauze.

La sfîrșit au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Socialis
te România și Uniunii Sovietice.

VĂ SUPĂRĂ VECINUL?
...Stau la masa mea de lu

cru, acasă, undeva la etajul 
al nouălea, sub luminosul cer 
bucureșfean. Mă pregătesc 
de scris... Răzbat moale, ca 
prin vată zgomotele înde
părtate ale străzii și zgomo
tele celelalte, mai apropiate, 
pe care le fac vecinii. M-am 
obișnuit cu ele, nu 
părat niciodată.

La dvs. cum

George-RADU CHIROVICI

i o întrebare suplimenta- 
,Cum reușiți să trăiți în 

înțelegere?" — răs- 
sînt edificatoare.

m-au su

e?
anchetăAm întreprins o 

în blocurile din Piața Romană 
9 și Gării de Nord 6—8, pe 
calea Victoriei, pe străzile Sf. 
Constantin, Puișor și Desișului 
din Capitală, lată cum se re
partizează răspunsurile :

I. Bine, normal 
sută.

Starea de bună 
e firească. Dar cît 
bile sînt normele,
la om I Pe mine nu mă de
ranjează aparatul de radio al 
vecinului, în schimb pe colo
catarul de alături, da I

vecinătate 
de varia- 
de la om

La 
ră „l 
bună 
punsurile 
Voi cita cîteva :

Victor Georgescu, meca-

Stela Ivasclu, contabilă i 
„Sînt ocupată : serviciul, gos
podăria, sînt studentă la fără 
frecvență. Pentru certuri tre
buie timp’.

Există, In aceste răspunsuri,

ANCHETĂ SOCIALĂ

nic : „Nu avem timp să ne 
certăm. Sînfem prea ocu
pați’.

C-tin Vasiliu, jurist i „E 
vorba de bună creștere. Nu 
există neînțelegere care să 
nu poată fi soluționată prin... 
înțelegere".

cel puțin două idei prețioa
se : prima, aceea că relați
ile de bună vecinătate de
pind întru totul de nivelul 
de civilizație, buna creștere, 
seriozitatea, răspunderea ci
vică. A doua : respectul față 
da muncă și față de timp. 
Sentimentul demnității favo-

rlzează buna înțelegere între 
colocatari.

II. Reclamați! — 53 la sută.
Deci 53 la sută din coloca

tarii anchetați au de sesizat 
ceva în legătură cu compor
tarea vecinilor. Mult I Norme
le de conviețuire sînt statu
tare, precise, nu există ni
meni, de la adolescenți pînă 
la octogenari, care să nu le 
cunoască și, totuși, 53 la sută 
dintre ei reproșează ceva 
vecinilor lor.

Există o scară întreagă a 
reproșurilor pe care și le a- 
dresează colocatarii :

S.B., manipulant : „Vecinul 
meu C. nu mă salută, cu toa
te că ne-a făcut cineva cu
noștință astă-vară’.

C.I., funcționar : „Vecinul 
de la apartamentul de ală
turi ascultă 
3 noaptea, 
aude, dar 
liniște, vă

N.N., medic : „Familia C. 
tntîrzle sistematic cu plata lu-

scan- 
lovit 
pro-

râs-

radio pînă la 2— 
Ziua, seara nu se 
noaptea, cînd e 

dați seama..."
„Familia

minil. Avem neînțelegeri lună 
de lună*.

S.C., ajustor s „I. ml-a In
sultai soția".

S.L., linotipist : „M.C. ml-a 
bătut în mai multe rînduri 
copilul".

V.P., inginer : „Avem 
dai în fiecare zi. L-au 
pe tata. Am avut două 
cese".

Am transcris gradat
punsurile. De la nevinovatul 
„nu mă salută’ pînă la „două 
procese".

In majoritatea cazurilor 
conflictele pot fi stinse în 
minutul următor celui în care 
s-au născut. Cu o condijie : 
să existe de amîndouă păr
țile seriozitate, civilizație. Și 
să nu intre în joc „orgoliul" I 
Tn plin centrul Capitalei, pe 
str. Sf. Constantin nr. 15, ce- 
tățeanca P. A. a preferat să 
renunje la instalația electrică 
de iluminare și să-și cumpere 
o lampă cu gaz fiindcă avea

(Continuare 
în pag. a Il-a)

MOSCOVA. — Corespondenții 
noștri speciali, Al. Cîmpeanu și A. 
Munteanu, transmit :

Ședința de luni dimineață a Con
gresului al 23-lea al P.C.U.S. a în
ceput într-un mod deosebit: s-a 
dat citire scrisorii adresate Con
gresului de oamenii de știință, con
structorii, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii participanți la crearea 
și lansarea stației automate „Luna- 
10’, care au raportat Congresului 
că stația automată a fost plasată 
cu succes pe o orbită circumlunară, 
devenind astfel satelit artificial al 
Lunii.

Vestea este întîmpinată cu însu
flețire, cei prezenți aplaudă înde
lung acest nou succes remarcabil 
al științei și tehnicii sovietice. 
După ce a fost adoptată o scri
soare de salut adresată creatori
lor primului satelit al Lunii, în sala 
Congresului a răsunat începutul 
melodiei „Internaționala", trans
misă de la bordul stației auto
mate.

Au continuat apoi dezbaterile la 
primele două puncte ale ordinii 
de zi. Printre alții, generalul de ar
mată A. Epișev, șeful Direcției su
perioare politice a Armatei Sovie
tice și Flotei maritime militare, a 
vorbit pe larg despre munca pe 
care o desfășoară organizațiile de 
partid din armată pentru perfec
ționarea pregătirii politice și de 
luptă a militarilor din toate genu
rile de arme.

A. Kokarev, primul secretar al 
Comitetului de ținut Krasnoiarsk al 
P.C.U.S., a spus că o mare însem
nătate pentru valorificarea în con
tinuare a resurselor naturale ale 
Siberiei are elaborarea unei sche
me generale a dezvoltării forțelor

de producție în această întinsă 
zonă economică.

în următorii cinci ani — a arătat 
A. Eștokin, prlm-secretar al Comi
tetului regional de partid Keme
rovo, ritmul de creștere a produc
ției industriale în bazinul Kuznețk 
va fi cu 8—10 la sută mai înalt 
decît media pe țară.

L. Sîsoeva, președintă de colhoz, 
a arătat că lucrătorii din agricul
tură sînt preocupați acum nu nu
mai de sporirea producției de car
ne și lapte, dar și de ieftinirea a- 
cestor produse.

în încheierea dezbaterilor pe 
marginea raportului de activitate 
al C.C. al P.C.U.S., L. Brejnev a 
rostit o scurtă cuvîntare. Congresul 
a adoptat apoi în unanimitate o 
rezoluție prin care se aprobă linia 
politică și activitatea C.C. al 
P.C.U.S.

în cursul zilei, Congresul a fost 
salutat de V. Pessi, secretarul ge
neral al P.C. din Finlanda, A. Kun- 
hal, secretar general al P.C. din 
Portugalia, Lebadi, președintele 
Partidului Comunist din Africa de 
Sud, W. Kashtan, secretar general 
al P.C. din Canada, J. Faria, secre
tar general al P.C. din Venezuela, 
G. Vieira, secretar general al C.C. 
al P.C. din Columbia, K. Espersen, 
președintele P.C. din Danemarca, 
E. Papaioannou. secretar general 
al Partidului progresist al poporu
lui muncitor din Cipru, Larsen, pre
ședintele P.C. din Norvegia, Bur- 
nelle, președintele P.C. din Belgia, 
A. Verdugo, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Mexic, Madeira Keita, 
membru al Biroului Politic Național 
al partidului Uniunea sudaneză din 
Republica Mali.

Congresul își continuă lucrările.
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RELAȚIA DINTRE
COMITETUL DE PARTID în regiunea

Există o astenie

Șl ORGANIZAȚIILE DE BAZA Suceava
de primăvară

Prof. Eduard PAMFIL

Firește, problema unei îndru
mări diferențiate care să nu fie 
nici o tutelă măruntă, dar nici o 
orientare „pe ansamblu", gene
rală, are multe aspecte. Ne vom 
opri la uzina „Vulcan" din Capi
tală, urmărind doar cîteva din
tre acestea. După cum se știe, una 
dintre metode este instruirea 
periodică a secretarilor organiza
țiilor de bază. De la un timp 
această instruire nu se mai face la 
comitetul raional, ci la comitetul 
de partid al uzinei. Neavînd încă 
suficientă experiență în această 
direcție, comitetul de partid a e- 
fectuat de curînd un sondaj în rîn
dul secretarilor de organizații, în- 
trebîndu-i în ce măsură îi satis
fac instructajele. Multi dintre cei 
consultați au fost de părere că in
structajul nu trebuie să se con
funde cu o ședință de informare, 
ci să aducă în atenția birourilor 
organizațiilor metode ale stilului 
de muncă, experiența pozitivă în 
munca de partid. Prin această con
sultare a oamenilor, comitetul de 
partid a ajuns la concluzia că. fără

Anonimatul
cifric
al magazinelor
(Urmare din pag. I)
orice denumire cu semnificație so
cială sau ideologică își are locul 
și în nomenclatura comercială. Aici 
intervine rolul urbanistului, al spe
cialistului în meșteșugul decorati
vului. Și de ce nu și cuvîntul vreu
nei instituții de artă, solicitată să-și 
dea părerea și în această gran
dioasă operă care e edificarea 
orașului modern ? Eu i-aș invita 
și pe poeți la treaba asta.

Pe vremuri o asemenea mi
siune — cea de natură municipală 
_ îi revenea vreunui edil, care pu
nea la contribuție mitologia, geo
logia, botanica, geografia,^ folclo
rul. Cînd le epuiza, nu-și făcea ini
mă rea. Sau lăsa ulițele fără stare 
civilă, (multe nici nu erau înregis
trate la cadastru), sau le boteza 
cu cifre matricole : „Petrescu 1" 
„Petrescu 2", „Petrescu 3' și 
mai departe pînă la 18.

Ce-1 interesa pe edil dacă peri- 
feranul era o entitate cifrată ?! Sau 
dacă pentru „mahala" se rezervase 
nume infirme : „Orbeți", „Gropile 
lui Pipăilă', „Fundătura lui Coco- 
șilă", „Ulița Flămînzilor' și altele 
la fel ?

în materie de apelative comer
ciale, era natural, după el, ca la 
periferie să figureze firme avînd 
„culoare locală" birtul „La gît su
cit", grădina „La trei ochi sub pla- 
pomă". Denumirile spilcuite se fan
doseau în partea centrală a orașu
lui. Acolo „Mona Lisa' se concura 
cu „Mina Lizei' ; „La șicul englez’ 
cu „La șicul parizian' ; „La gheata 
americană' cu „La gheata suede
ză" ; și trebuia să te duci în zona 
pieței, vadul negustoriilor destinate 
mireselor, ca să întîlnești o denu
mire neaoșă : „La beteala de aur", 
„La Banul Mărăcine', „La caleașca 
nuntașilor'...

Ți-am spus că varietatea firme
lor prezintă și un aspect care se 
referă la psihologia sau, ca să fiu 
mai doctoral, la afectivitatea cetă
țeanului, a consumatorului adică
telea. De multe ori m-am întrebat 
de ce din atîtea și atîtea magazine 
la fel de bine aprovizionate sub 
raportul diversității și calității măr
furilor, drumurile publicului con
verg cu predilecție spre magazinul 
„Victoria", „Romarta", „Âdam", 
„Cei trei ursuleți' etc. ? Sau de ce, 
în ordinea alimentară, s-a impus 
din sumedenie de patiserii biscui- 
tul „Eugenia" ? Sau, în ordinea 
drogheriei, pasta de dinți „Mărgă
ritarul" le domină pe toate celelal
te ? Tu ce crezi ? Că doar ai de-a 
face mai mult ca mine cu magazi
nele ?

— Nu-mi dau seama. Cred că, 
prins între atîtea tentații, consuma
torul e dezorientat Nu-i hotărît 
unde să se ducă fără să piardă 
timp sau să-și facă nervi Trece în 
revistă, cum ai spus, zeci de firme 
neutre, nechemătoare, marcate cu 
numere 
duplicat al celora de pe imo
bile, nu 
familiar, nu diferențiază 
lui inundată de potopul cifrelor co
merciale — textile, alimentare, far
maceutice. ferometalice, cosmetice, 
nici o imagine de alta. Atunci, prin 
nu știu ce proces de cristalizare 
afectivă, ochiul lui se oprește pe 
ceva care i-a servit drept cataliza
tor, ca ochiul conferențiarului 
chipul unui spectator dintr-o 
treagă masă aflătoare în 
Acest spectator îi reprezintă 
toți.

Cred că și în ce privește predi
lecția pentru un anume magazin, 
se impune cel care iese din con
glomerat. Cu o particularitate. Cu 
o trăsătură personală. Cu o seduc- 
țiune. Un „grain de beaută", cîtă 
fascinație poate dărui unui chip de 
femeie 1 Nu vrei să luăm o prăji
tură la Nestor ? Sau la Capșa ?

care parcă

trezesc în el

sînt

1' 
așa

un

ecouun
în mintea

pe 
în- 

șală.
pe

a subaprecia informarea, 
de 
cu 
sar 
pe .
partid, pe metodele care duc 
realizarea sarcinilor organizațiilor.

Potrivit precizărilor făcute de 
secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Nicolae Fotin, instructa
jul de luna viitoare va fi organi
zat astfel : doi secretari a două 
organizații de bază diferite (una 
de la secția mecanică și alta de la 
serviciul de proiectare) vor pre
zenta cîte un scurt referat privind 
activitatea pe care o desfășoară 
pentru realizarea aceleiași pro
bleme — bunăoară folosirea la ma
ximum a timpului de lucru, scopul • - - - - __
muncii. Se va vedea mai bine că 
deși țintesc spre rezolvarea ace
leiași sarcini, cele două organiza
ții adoptă metode și căi diferite, 
deoarece și problemele sînt dife
rite. Prin urmare, comunicarea ex
perienței pozitive va constitui o- 
biectul principal al instruirii pe
riodice a secretarilor. La sfîrșitul 
ședinței se va face o informare 
asupra stadiului realizării planu
lui de producție, pe secții și 
uzină, pentru a se da 
perspectiva asupra 
care preocupă întregul

O metodă eficientă 
mare folosită la uzina 
este repartizarea pe organizații a 
membrilor comitetului de partid, 
în funcție de profilul meseriei lor 
și de profilul organizației de care 
răspund. Este cazul organizației de 
bază de la proiectare. Nu putea fi 
repartizat acolo oricare membru 
al comitetului. Trebuia ales un to
varăș care, prin pregătirea lui pro
fesională, să cunoască bine activi
tatea de concepție și proiectare. 
Pentru că orice activist de partid 
trebuie să fie un specialist în do
meniul în care își duce munca. De 
aceea a fost repartizat acolo, din
tre membrii comitetului, un ingi
ner specialist care a lucrat mulți 
ani în proiectare. Așa s-a proce
dat și în cazul altor organizații. 
Mai mult, îndrumarea dife
rențiată este înțeleasă într-un sens 
mult mai larg. în uzină sînt orga
nizații cu experiență îndelungată, 
altele au fost constituite în ulti
mul timp. Există deci și în aceasta 
o particularitate. Organizațiile 
constituite mai recent solicită o 
îndrumare mai ales pe linia în
tăririi lor organizatorice, a plani
ficării și repartizării sarcinilor în 
cadrul biroului, o strîngere a le
găturii organizației de bază cu în
tregul colectiv. într-o vreme s-au 
ivit probleme ceva mai complicate 
în activitatea organizației de bază 
de la turnătoria de oțel. Se punea 
chestiunea organizării unui flux 
tehnologic rațional — și se știe că 
orice sarcină, economică sau de 
altă natură, este realizată bine nu
mai atunci cînd devine o problemă 
a întregii organizații, a întregului 
colectiv. Comitetul de partid a 
venit în sprijinul tovarășilor de la 
turnătorie, repartizînd acolo, pe 
lîngă un membru stabil, încă doi 
membri ai comitetului pentru o 
perioadă scurtă de vreme. Ei au 
participat la pregătirea și desfășu
rarea adunării generale, au cunos
cut la fața locului problemele or
ganizației și apoi, printr-o îndru
mare în cunoștință de cauză, au 
stabilit în comun măsuri eficiente, 
urmărind realizarea acestora.

Dar oare cu toate organizațiile

deosebit 
necesară, asupra problemelor 
caracter economic, este nece- 
să se pună un accent deosebit 
problemele stilului muncii de 

la

__  în
ridicării productivității

pe
secretarilor 
obiectivelor 
colectiv.
de îndru- 

„Vulcan"

V

se procedează așa? Unii membri 
ai comitetului se mulțumesc să 
participe la adunările generale. în 
tot cursul anului trecut o organi
zație de bază de la montaj nu a 
luat, în adunările sale, nici o ho- 
tărîre. Comitetul de partid a fă
cut această constatare după ce 
s-ap ținut 12 adunări generale la 
care a asistat un membru al co
mitetului.

Colaborarea dintre comitet și or
ganizații este o comunicare de idei 
și de experiență în ambele sen
suri. La o analiză făcută în secția 
mecanică reductoare s-a văzut că 
organizația de bază folosește me
tode variate și deosebit de eficiente 
în educarea noilor membri de 
partid, metode la care cei din 
comitet nu se gîndiseră : excursii 
în colectiv, schimb de păreri 
la biroul organizației pe cele 
mai felurite aspecte ale educației 
comuniste — și alte metode. Aces
tea au fost recomandate și altor 
organizații de bază. De asemenea, 
secretarul unei organizații, de la 
secția montaj-armături, a sugerat 
comitetului să organizeze o ședință 
cu birourile a trei organizații din 
secții care colaborează pe linia pro
ducției, pentru dezbaterea proble
mei de interes comun ; aprovizio
narea ritmică cu materiale și piese, 
în loc de trei dezbateri — una sin
gură și mult mai eficientă. Exem
ple se mai pot da. Dovadă că 
membrii comitetului învață per
manent de la oameni, preiau și ex
tind inițiativele și metodele valo
roase în munca de partid.

Dezvoltarea orașelor sucevene 
a ridicat în fața gospodarilor lo
cali, pe lîngă multe probleme edi
litare, și pe aceea a măririi debi
tului de apă potabilă — o proble
mă de larg interes cetățenesc. în 
acest scop, regiunii Suceava i-au 
fost alocate în ultimii ani sume 
ce se ridică la circa 100 milioane 
lei. La Fălticeni și Cîmpulung 
Moldovenesc, în urma realizării 
investițiilor, debitul de apă pota
bilă satisface din plin atit cerin
țele industriei și populației.

în orașul Suceava, prima etapă 
a lucrărilor a fost încheiată cu doi 
ani în urmă. Conform studiilor e- 
fectuate și proiectului întocmit, 
noua uzină de apă trebuia să rea
lizeze un debit de 160 litri pe se
cundă. La predarea lucrării de că
tre constructor (întreprinderea 
șantiere construcții montaje Su
ceava, aparținînd Ministerului 
Chimiei) întreprinderii de gospo
dărie orășenească, sursa de apă 
atingea abia 100 litri pe secundă ; 
pe măsură ce timpul a trecut de
bitul de apă, în loc să crească, a 
scăzut la jumătate.

Cum era și firesc, au fost con- 
vocați factorii răspunzători de a- 
ceastă situație, pentru a analiza 
cauzele nerealizării prevederilor 
din proiecte. După cum ne-a de
clarat tovarășul Bilius Mandache, 
directorul întreprinderii de gos
podărie orășenească Suceava, con
structorul (I.S.C.M. Suceava) a dat 
vina pe proiectant (I.P.A.C.H. 
București) ; delegatul proiectantu
lui a dat vina pe cei care au în
tocmit studiile (I.S.P. București), 
iar delegatul I.S.P. București con-Ștefan ZIDARIȚA I
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sidera, la rîndul său, că principa
lii vinovati sînt proiectantul și 
constructorul.

Care este realitatea ? Și unii și 
alții au dreptate. Studiile întoc
mite de către I.S.P. București au 
fost executate în Capitală, fără a 
avea la bază o cercetare și cunoaș
tere amănunțită a terenului pen
tru ca în funcție de acestea să 
adopte soluția cea mai potrivită. 
La stabilirea debitului de apă în 
terenul unde au fost fixate puțu
rile nu s-a ținut seama de faptul 
că stratul de apă nu a mai fost 
exploatat. Proiectantul (I.P.A.C.H. 
București), nu se știe din ce moti
ve, a fixat înălțimea pompelor de 
extragere a apei cu 75 de cm mai 
sus decît era normal. După cum 
afirmă specialiștii de la I.G.O. Su
ceava, constructorii nu au săpat 
puțurile la adîncimea normală, iar 
pe o lungime de 3 km conductele 
de aducțiune au fost montate de 
mîntuială, fiind necesară o nouă 
lucrare pentru dezgroparea și îm
binarea lor așa cum trebuia făcut 
de la bun început. Toate acestea 
au dus la suplimentarea investiți
ilor pentru a se construi bazine de 
infiltrații în vederea asigurării de
bitului necesar de apă. Dat fiind 
cerința mare de apă și nemaiavînd 
timp să aștepte pînă la realizarea 
acestei investiții, specialiștii de la 
I.G.O. Suceava — printr-o perfec
ționare tehnică de captare a apei, 
au reușit să sporească debitul pînă 
la 185—200 litri pe secundă. Solu
ția este însă provizorie.

în afară de lipsurile In aprovi
zionarea cu apă a orașului Sucea
va datorate deficiențelor amintite, 
se mai semnalează și altele, gene
rate de adaptarea unor soluții așa 
zis mai „economice" la proiectarea 
rețelei interioare de alimentare. 
Pentru a realiza un preț de cost 
mai scăzut, atît la locuințe, cît și 
la instalațiile aferente s-a renun
țat la ramificații, la construirea u- 
nor cămine pentru vane etc. Con
secințele acestor „soluții economi
coase" — exprimate în numeroase 
remedieri necesare — vor costa 
însă scump. Sînt în oraș cartiere 
unde presiunea nu este normală 
și locatarii nu au tot timpul apă. 
La unele blocuri, din cauza sub- 
dimensionării conductelor apa nu 
urcă decît puține ore din zi la e- 
tajele 3 și 4. Pentru înlăturarea a- 
variilor de pe rețea, instalatorii sînt 
obligați să lipsească de apă 
număr mare de locatari.

Situații asemănătoare sînt 
Botoșani, Dorohoi și Vatra 
nei.

Din felul cum se desfășoară lu
crările pe șantierele uzinelor și 
conductelor de aducțiune a apei 
potabile din orașele regiunii Su
ceava se desprind concluzii foarte 
serioase. Se fac simțite deficiențe 
datorate întreprinderilor de stu
dii și proiectare, slabei organizări 
a muncii pe șantiere, îndrumării 
și interesului insuficient din par
tea sfatului popular regional.

în perioada actuală sînt în curs 
lucrări importante și vor începe în 
curînd cele din etapa a doua. Este 
imperios necesar să se analizeze 
temeinic desfășurarea lor și să se 
adopte cele mai bune soluții, în 
așa fel ca importantele obiective 
privind alimentarea cu apă a ora
șelor să fie executate la 
cu maximă exigență.
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,O mie șl una de motive*... oltenești, moldovenești, ardelenești... in cu
săturile produse la cooperativa „Covorul popular* din Comarnic
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„Scînteii'

— Am venit 
dumneavoastră, 
psihiatru, să vă 
rem o consultație
dar nu pentru noi În
șine. De îndată ce un 
om e obosit — pri
măvara — se găsesc 
imediat în jur cunoș
tințe care 
diagnosticul: 
de primăvară. 
neavoastră, ca specia
list, ca șef al catedrei 
timișorene de psihia
trie, ați omologat 
vreo asemenea boală? 
Cu alte cuvinte: cît 
din „astenia de pri
măvară" tine de știin
ță și cît de conversa
ția curentă ?

— Cred că 
se întîmplă în 
mirea vreunui 
suferință o asemenea 
îmbinare, o întîlnire 
atit de eterogenă, 
cvasipoetică... Aste
nia, prima parte a ex
presiei. tine la fel de 
legitim și de specia
list și de conversația 
curentă. De altmin
teri, pentru specialist 
cuvîntul nu desem
nează numai o boală: 
caracterologia desco
peră tipul astenic, mai 
bine zis descoperă 
astenia in diverse mo
dele de organizare și 
comportare umană — 
o zestre modestă 
dinamism, 
latică și 
lipsă de 
tot astfel 
tul stenic 
dimpotrivă, ceva 
tător de viată și ener
gie. Ca boală, astenia 
domină o mare parte 
din nevroze, acest 
mare domeniu de pa
tologie al secolului, 
le domină ca o eti
chetă atotcuprinzătoa
re.

— Atunci poate că 
o precizare mai mare 
ne va veni de la a 
doua parte a denumi
rii — „de primăvară*.

— Ea schimbă brusc 
atmosfera numelui. în 
afară de potențialul 
poetic, de secretele 
corespondente ce lea
gă sensibilitatea noas
tră de sezonul rege
nerator 
triumful 
astenia , 
ră" este 
la marile 
tronomice, 
solar cu

i fascinante, 
ta „planetelor 
cine știe cîte alte re
miniscențe 
rămase din epocile 
care omul gîndea 
un copil fermecat 
fenomenele firii.

— Se manifestă 
acum, de pildă

să-i pund 
astenie 

Dum-

rareori 
denu- 

tip de

în 
o fire mo- 
docilă, o 
energie — 

cum cuvîn- 
ne evocă, 

dă-

al vieții, de 
vegetației, 

„de primăva- 
ca o aluzie 

s cicluri as
ia sistemul 

legile lui 
la influen- 

și la

magice 
în 
ca 
de

fl 
In

VA SUPĂRĂ VECINUL?
(Urmare din pag. I)

impresia că ceilalți colocatari 
o nedreptățeau la plata su
mei citite pe conțoarul co
mun. P.A. se considera frus
trată lunar cu... doi lei. Doi 
lei, dar P.A. nu admite, are 
ambiție.

Sau un alt caz : de șase 
luni, doi directori de institu
ții primesc reclamații privind 
— fiecare — pe unul din 
lucrătorii instituției respec
tive. X îl reclamă pe Y și Y 
pe X. De ce ? Sînt vecini, 
mai exact, au o terasă comu
nă. Unul avea un cîine și ce
lălalt o pisică, animale de o 
rivalitate clasică — vezi fa
bulele I Alte pricini de neîn
țelegere, nici una. Reclama
tele curg pînă înfr-o zi cînd, 
decis să pună capăt „lupte
lor", unul dintre cei doi di
rectori îi invită pe ambii be- 
ligeranți în biroul său. Stu
poare I Cei doi nici nu se 
cunoșteau I Nu se văzuseră 
la față niciodată, nu încerca
seră nici unul pornirea mai 
mult decît naturală de a se 
lămuri.

III. Grija față de ceilalți — 
19 la sută.

De fapt reprezintă cele 
mai impresionante răspun
suri demonsfrînd simț civic 
din partea celor care le-au 
dat. E vorba de oameni care 
personal nu suferă cu nimic

de 
ani.

de pe urma comportării ve
cinilor, dar care sesizează la
tura neomenoasă a purtării 
unuia sau altuia.

V. R., vînzător : „R. C. își 
bate aproape zilnic copiii. 
Are trei. Nu știu de ce, sînt 
copii cuminfi, potolifi, învață 
bine. G„ cel mare, e pre
miantul școlii. N-am putut să 
stau de vorbă cu el. Are o 
atitudine iresponsabilă. După 
părerea mea, lucrurile nu mai 
pot fi lăsate așa".

V.G., ofifer : „Vecina 
alături are un băiat de 8
E divorfată. Cînd copilul vine 
de la școală stă și 4—5 ore 
pe afară, ei nu-i pasă. Spu
ne că i-a dat o cheie și el 
a pierduf-o. Copil... Cîteoda- 
tă, astă-iarnă, îl luam la mine. 
Va trebui să discutăm cu fe
meia aceasta".

M.M., inginer : „Există o 
serie de colocatari care frîn- 
tesc ușile de la intrare, de 
la lift, manevrează brutal în
trerupătoarele, butoanele. 
Am fost la unul în casă, a 
degradat apartamentul. încă 
n-a învăfat că avutul obștesc 
e avutul lui. După părerea 
mea, asemenea oameni tre
buie puși în discufia între
gului bloc".

E Inutil să adaug că nici 
unul dintre cei încadrați în 
această categorie nu a făcut 
obiectul vreunei sesizări a 
vecinilor. Ceea ce era de de
monstrat : conștiința care te

face să sesizezi, fnlflal pentru 
tine însuji, aspecte ca cele 
de mai sus, nu poate să nu 
te împiedice de la compor
tări care, în mai mare sau 
mai mică măsură, ar atrage 
dezaprobarea celor din jur.

Teatru la microfon
„Hîrfia suportă orice' — se 

spune. „Și banda de magne
tofon* — adăugăm noi. Am 
ascultat pe bandă de mag
netofon muzică (de la Bach 
la Beatles), versuri, teatru, re
portaje, interviuri, am ascul
tat gînguriful, plînsul, prime
le cuvinte ale copilului unui 
prieten, am ascultat înregis
trarea ceremoniei căsătoriei 
altui prieten, am ascultat ri
tualuri religioase din Noua 
Guinee și fîrîitul greierilor... 
dar cîte n-am ascultat. Unele 
m-au surprins prin ineditul 
lor, aitele m-au înduioșat, 
m-au întristat, m-au uimit ca 
performanfă tehnică, m-au 
bucurat, dar pînă în ziua de 
23 martie nici una nu m-a 
revoltat. în ziua aceea am 
ascultat o înregistrare revol
tătoare.

Pe scurt : într-un aparta
ment situat într-un bloc de 
pe calea Victoriei am ascul
tat o cantitate serioasă 
ceartă înregistrată pe 
de magnetofon prin 
uneia din părți.

Imagina|i-vă scena :

de 
bandă 

grija

„După

masă 
grijă 
netofon".

Vasăzică, regie în regulă. 
Nici nu le trece prin minte 
că ar putea să nu se certe, că 
ar exista și această soluție, 
își consumă energia nervoasă 
în căutarea unor metode con
forme nivelului afins de teh
nica electronică. Și uite așa 
fuzionează secolul 20 cu se
colul 20 înaintea erei noas
tre I Banda, secolul 20, conți
nutul ei, secolul 20 î.e.n.

După cum s-a văzut, 
cele mai multe cazuri de 
lății proaste între vecini nu 
este vorba de oameni care 
au în comun o bucătărie, o 
baie, un hol. Apartamentele 
din blocurile noi „absorb" 
sute de mii de oameni. Ei 
sînt, totuși, colocatari, au în 
comun scuarul, liftul, scările. 
Și au în comun un lucru și 
mai prețios : liniștea. Ea este 
bunul comun pe care, oriun
de ai locui, îl împărți cu ve
cinii tăi.

ne certăm cu H. Tu al 
să dai drumul la mag-

în 
re-

tt„Trebme doi
Există vreo rețetă miracu

loasă pe care aplicînd-o să 
ne bucurăm automat de avan
tajele celei mai armonioase 
viețuiri în comun ? Cu 
nu I Există, însă, una i 
cel puțin în condiții 
totul anormale — ne 
feri de dezavantaje.

i regret, 
care — 
nu cu 

poate

Am stat special de vorbă, 
tnfr-un hol comun, cu o fe
meie trecută de 70 de ani.

— Vedefi, am două came
re care dau în acest hol co
mun. într-una locuiesc eu, în 
cealaltă fiul meu. E inginer, 
plecat pentru specializare în 
străinătate. Normal, camera îi 
rămîne. Vecina mea e o fe
meie cu un orizont mai... cum 
să spun, mai restrîns. Cînd e 
vorba de interesele ei, uită 
de legi, de morală, de tot. Ea 
are camera în care locuiește 
cu soful ei. Acum vrea, nici 
mai mult, nici mai pufin, să 
ia încă o cameră. Nici nu se 
poate discuta cu ea. N-o să 
i-o dea nimeni, este Ilegal, 
dar ea vrea și pace. De cînd 
a plecat fiul meu, îmi face 
viata imposibilă. Zgomote 
permanente, bufnituri, uși 
frîntife, radio tare, bombă- 
neli... toată gama.

— Vă certafi des ?
— Niciodată. Francezul 

are o vorbă : „Pentru o dra
goste trebuie doi". Am adap
tat-o la sifuafie : „Pentru o 
ceartă trebuie doi". N-am au
zit pe nimeni certîndu-se 
singur. Eu nu i-am răspuns 
niciodată. E drept că mă 
costă nervi stăpînirea asta, 
dar știu că m-ar costa înzecit 
dacă aș începe să-i răspund. 
E greu pînă începi I Pînă la 
urmă, se astîmpără ea... „Tre
buie doi*.

O, dacă refefa înțelepte!

bătrîne ar fl aplicată peste 
tot I

La capătul acestei anchete, 
nu pot să nu mă gîndesc la 
o veche regulă de compor
tare concretizată în zicala 
populară „Ce |ie nu-ți place, 
altuia nu-i face I" Nu e o re
țetă salutară ? Ca multe alte 
adevăruri profunde ale po
porului, și acesta e simplu : 
Ce (ie nu-fi place (parafra
zăm) nu-i face nici vecinului 
tău I Penfru că, așa cum spu
neam, ce sînt raporturile 
noastre cu colocatarii decît 
o oglindă aproape fidelă a 
raporturilor noasfre cu socie
tatea ? Putem fi foarte bine 
definiți, în mare, dacă sîn- 
tem examinați sub acest as
pect. Problema raporturilor 
cu colocatarii este, în linii 
mari, problema conviețuirii 
noasfre în societate. Grija 
pentru oameni începe prin 
grija pentru un om. $1 dacă 
acest singur om este un om 
aproape necunoscut, iar fu ai 
grijă ca nimic din ceea ce 
faci să nu tulbure liniștea lui, 
altul poate avea certitudinea 
că și în celelalte relații cu 
societatea te comporți nor
mal.

Cercefați-i pe cei cărora 
„pujin le pasă" de vecinii 
lor. Veji găsi și alte trăsături 
negative la ei. O ușă frînti- 
tă puternic la miezul nopții 
spune multe despre un om.

proiectul trimiterii de 
cartofi In Cosmos, 
convingerea unor oa
meni de știință că e- 
xistă anumite influ
ente cosmo-biologice, 
desigur insă că nu 
sub forma In care le 
concepea omul primi
tiv superstițios. Zilele 
„nefaste” ale romani
lor coincid cu avita
minoza de primăvară 
despre care vorbesc 
medicii de azi. Firește 
că dumneavoastră in 
această ultimă direc
ție doriți să delimitați 
perimetrul discuției.

— Cu părere de 
rău, trebuie să răs
pund afirmativ și să 
vă livrez un secret: 
în limbajul și gindirea 
noastră strict științifi
că nu prea întrebuin
țăm acest diagnostic. 
Astenie de primăva
ră ? Spunem asta une
ori pacienților noștri, 
pentru a le oferi o 
doză de optimism și 
a-i antrena mai ușor 
să colaboreze la pro
pria lor vindecare.

— Cum s-ar zice, 
expresia este „de uz 
extern", măcar pentru 
unii 
ce 
mai 
ent
astenie de primăvară?

— Poate că e o ju
decată logică, efectu
ată subconștient ; „Su
făr de o boală 
nieră. Cum va 
primăvara, va 
și astenia"

— Pe cind

medici. Dar cu 
fl poate încălzi 
mult pe un paci- 

ideea că are o

sezo- 
trece 
trece

de 
ca

asteniei 
numai 

obligat să 
rabat celor

a-

timpul primăverii cu
vintele înscrise pe pa
cient de sezonul ză
pezilor.

— Poate că ce ați 
spus se aplică orga
nismului In general, 
tuturor bolilor, nu nu
mai astenie!: primă
vara e anotimpul cînd 
omul e mai expus in
fecțiilor. răcelii, cînd 
pulmonarii o duc mal 
greu etc. Cu alte cu
vinte, stnleți adversa
rul diagnosticului tă
cut atît de des de con
frații dv.

— Din principiu, nu 
polemizez cu cei care 
nu sînt de fată. Las 
tuturor marilor adepți 
ai asteniei de primă
vară (sau de alte se- 
zonuri și nuanțe) ini
țiativa unei discuții în 
contradictoriu. îmi im
pun doar o modestă 
limitare și un plus de 
exigență în diagnosti
cul asteniei. Ea îmi a- 
pare ca suferință. Ea 
îmi concentrează aten
ția de specialist atunci 
cînd ansamblu] feno
menelor de oboseală, 
adinamie. scădere de 
randament în muncă 
depășește cortegiul o- 
bișnuit al fenomenelor 
banale din timpul „ba
belor" și „moșilor" și 
răzbește în echilibru] 
general. în formula di
namicii personale a 
omului, în puterea și 
plăcerea lui de viată. 
Dar atunci, depoeti- 
zată și supusă unei ju
decăți riguroase, psi
hiatrice și neurologice, 
astenia de primăvară 
devine neurastenie 
prin decompensarea e- 
nergetică a organis
mului.

— Vă este desigur 
evident că pe nespe- 
cialist îl Interesează 
mai pufin cum se nu
mește boala lui șl mat 
mult cum să scape de 
ea. Care este, după 
dumneavoastră, leacul 
principal al — cum 
să-i zicem ? — al, hai 
să-l spunem provizo
riu, „neuro-asteniel de 
primăvară' ?

— Evident, 
vara! Nici un 
este atît de
primăvara. Prin 
măvară însă, ca leac, 
nu înțeleg anotimpul 
respectiv, ci profita
rea de pe urma lui : 
dacă organismul e slă
bit mai des de 
ma lipsei de 
țineti-1 la aer ; 
nu v-ati mișcat
în timpul iernii, miș- 
cati-vă acum, dacă 
au lipsit verdeturile 
din mîncare, să le în
ghițim acum, crude 
sau chiar sub forma 
vitaminelor recoman
date de medic. Acțiu
nea stenică a plimbă
rii în aer liber, a unul 
întreg complex de 
măsuri cunoscut în 
general sub numele de 
„viată sănătoasă" nu 
poate fi înlocuită de 
nici un medicament 
Unii desconsideră a- 
ceste sfaturi, ca bana
le, se plimbă trei zile 
și se 
ținut 
diat 
cum 
tr-un 
invenții rapide, re- 
curqe încă la sfaturile 
pe care le dădea Hi- 
pocrat cu două mii st 
mai bine de ani în 
urmă. De vină însă nu 
este numai medicina 
ci și organismul omu
lui. care în două mii 
de ani nu s-a schim
bat într-atît țncît să 
se poată lipsi de aer 
curat, mișcare, de o 
activitate fizică susți
nută. ca si de o seamă 
de condiții morale, un 
echilibru între tensiu
ne și recreare. Cît 
despre stările care de
pășesc o simplă obo
seală primăvăratică șl 
nu se pot 
prin cîteva 
elementare, 
tratarea lor 
de la caz la caz și... 
de la anotimp la ano
timp.

primă- 
leac nu 
bun ca 

pri-

pe ur- 
soare, 

dacă 
destul

sănătate etc. 
„primăva- 
se pare că 

atît de 
numai UN 
nu cel mai

aici, 
după dumneavoastră, 
se aplică proverbul i 
primăvara trece, aste- 
niile rămîn. Unii stu
dent! de-ai dumnea
voastră ar putea cre
de că refuzați statutul 
„legal" al 
primăvară 
să nu fiți 
le faceți
slab pregătifi. In 
cest anotimp care tra
ge la plimbare. Ori
cum, lăslnd de o par
te aproximațiile și 
gluma, vrem să vă 
întrebăm foarte pre
cis : recunoașteți sau 
nu că există totuși o 
formă de dereglare 
generală a funcțiilor 
nervoase, care e lega
tă de sosirea și des
fășurarea anotimpului 
primăverii î

— Această întreba
re e incompletă și-mi 
apare orientată oare
cum „oblic" fată de 
discuția noastră. Me
dicina materialistă știe 
să împletească In ra
ționamentele sale cau
zale și explicative to
talitatea (sau un foar
te mare număr) de fac
tori : asocierea dina
mică a acestor factori 
constituie mediul, le
gile organismului, sta
rea de
Pentru noi 
ra“. la care 
dv. tirtetl 
mult, este 
factor — și
important — dintr-un 
complex. E paradoxal, 
dar în majoritatea ca
zurilor de „astenie de 
primăvară" nu sezonul 
muzelor, ci iarna este 
aceea care a influen
țat defavorabil balanța 
energetică și mecanis
mele de adaptare ale 
organismului.

— Deci, recunoaș
teți frecventa fenome
nului. chiar dacă tn 
loc de astenie de pri
măvară i-am spune 
„astenie de după iar
nă". Cum se manifestă, 
din ce cauză ?

— Evident, lipsa i- 
radierii solare, friguL 
zilele scurte, alimen
tația monotonă si să
răcită de unele sub
stanțe importante, hai
nele purtate în spina
re ca o greutate moar
tă... și încă multe alte 
neplăceri ale iernii 
s-au strîns într-un fel 
de „pasă" astenică, o 
perioadă mai critică a 
rezistentei organice ce 
marchează sfîrșitul 
iernii. în termeni me
dicali, noi „citim" în

miră că n-au ob- 
un rezultat înțe
sau se întreabă 
de medicina, în- 
veac cu atîtea 

rapide.

lecui doar 
precepte 

să lăsăm 
să se facă
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O necesitate economică imperioasă:
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IRIGAȚII
ELABORAREA ȘTIINȚIFICĂ A PREȚULUI DE CDST

9 9 9
Nu spun o noutate că stabili

rea cît mai corectă prin plan a 
nivelului prețului de cost al pro
ducției are o importanță esențială. 
Acesta este fundamentul pe care 
se clădește mărimea beneficiilor 
întreprinderii. Ce deficiențe mai 
stăruie în domeniul elaborării 
planului prețului de cost ? Este 
vorba, mai întîi, de faptul că 
nu întotdeauna se Iau In calcul toate 
rezervele Interne referitoare la redu
cerea consumurilor specifice, a chel
tuielilor neproductive, care au în
cărcat neeconomicos prețul de 
cost în perioada de bază. Unii eco
nomiști nu diferențiază șl nu în
lătură aceste influențe nefavora
bile și tind să le promoveze din- 
tr-un plan în altul, ca și cum ele 
ar constitui elemente de neevitat. 
Unde duce o asemenea mentali
tate e lesne de înțeles. Se negli
jează cu bună știință efectele ge
nerate de progresul tehnic neîn
trerupt, se tăinuie rezervele pro
ducției, iar realizările ulterioare 
apar oa efort propriu și nu rezul
tat al denaturării informației eco
nomice, cum sînt în realitate. Iată 
de ce cred că se impune să se re
nunțe la practica întocmirii pla
nului prețului de cost pe bază de 
estimări și aproximații, locul lor 
luîndu-1 calculele comparative, în 
mai multe variante.

Totodată, sînt de părere că me
rită discutată și problema momen
tului de elaborare a planului de re
ducere a prefulul de cost. Se mal 
întîlnesc în practica economică si
tuații cînd, la data întocmirii pla
nului prețului de cost, unele pro
duse noi nu au încă definitivată 
documentația tehnică. Evident, șl 
cu acest prilej se fac tot calcule 
improvizate, care influențează ne
gativ conținutul prețului de cost, 
al indicatorilor financiari în ge
neral. Apar dificultăți și atunci 
cînd gama de sortimente nu este 
nominalizată și detaliată suficient, 
pentru a putea fi cuprinsă exact 
în nivelul prețului de cost și în 
planul financiar cu structura sa 
definitivă. în aceste condiții, so

cotesc că ar trebui ca elaborarea 
planului financiar să nu aibă loc mai 
înainte sau concomitent cu întocmi
rea planului de produefie nominali
zat pe sortimente, ci după încheierea 
lui. Numai în acest fel se poate 
ajunge la un plan financiar coor
donat, fundamentat științific, ca
pabil să oglindească realist parti
cularitățile producției și gradul ei 
de eficiență economică.

Experiența arată că o bună plani
ficare financiară presupune, în 
altă ordine de idei, asigurarea sta
bilității planului de produefie. 
După părerea mea, se va asigura 
stabilitatea producției numai prin 
adlnclrea profilării, specializării șl 
cooperării întreprinderilor — por
nind de la cerințele economiei na
ționale și de la nivelul tehnic în 
perspectivă.

O altă latură a planificării fi
nanciare susceptibilă de îmbună
tățiri este stabilirea corectă a nor
mativului de mijloace circulante ale 
întreprinderii. Metodologia actuală 
comportă un volum ridicat de cal
cule, în special în cazul unui no
menclator larg de materii prime 
și materiale. Cred că ar trebui să 
se introducă metode mal simplifi
cate de fundamentare. Iată una 
dintre ele : normativele să se cal
culeze proportional cu valoarea In
dicatorului producție marfă sau cu 
ponderea fiecărui element al mijloa
celor circulante în structura pre
fulul de cost al producției marfă. 
Concomitent, s-ar simplifica și în
tări controlul asupra respectării 
disciplinei în acest domeniu finan
ciar de bază. Perfecționarea cal
culului f normativelor ar în
lesni și reducerea formularisticii; 
s-ar utiliza un singur formular, 
care ar putea include și calculul 
vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante.

Consider că și alte instrumente 
ale ■ planificării financiare pot fi 
perfecționate. Mă refer la docu
mentul privind utilizarea acumulă
rilor bănești, în care ar trebui 
menționate sursele de acoperire a 
micii mecanizări, prelevările pen-

tru fondul întreprinderii și vărsă- 
mintele la bugetul de stat. De o 
deosebită importanță este, după 
părerea mea, stabilirea anumitor 
proporfii între aceste cote de vărsă- 
minte. Propun ca repartizarea fon
dului întreprinderii și a surselor 
de acoperire a micii mecanizări să 
se facă procentual, cu creșteri 
progresive pentru beneficiul peste 
plan. Colectivele întreprinderilor 
ar fi și mai mult stimulate în ac
țiunea de reducere a prețului de 
cost, de sporire a acumulărilor bă
nești.

Importantă mi se pare șl proble
ma plrghlllor de urmărire riguroasă a 
realizării Indicatorilor financiari de 
către conducerea întreprinderii. 
Creditele restante, stocurile su- 
pranormative și alte imobilizări 
de mijloace circulante se datoresc, 
în bună parte, tocmai faptului că

unele cadre de conducere nu cer
cetează îndeaproape toate laturile 
financiare ale procesului de pro
ducție. Este greșită mentalitatea că 
producția este totul și latura fi
nanciară contează mai puțin. O 
asemenea concepție dăunătoare — 
de a neglija balanța de încasări și 
plăți, situația stocurilor, a rebutu
rilor, creditele restante — nu este 
de natură să asigure o eficiență 
economică maximă în cheltuirea 
fiecărui leu. O pîrghle esențială, 
cu ajutorul căreia se înlătură a- 
ceastă mentalitate, este Impunerea 
In normele planului a producflel 
marfă vlndută șl încasată.

Vasile TURCULESCU 
economist
la uzinele „Semdndtoarea“- 
București

• Lucrarea „Prize *1 (ta
tii de pompare pentru iri
gații' de D. Ionescu-Sișeștl, 
M. Pavel, S. Slătineanu șl 
A. Blidaru tratează proble
mele tehnice ce privesc pri
zele de apă de suprafață cu 
stațiile de pompare, inclusiv 
conductele de refulare. Tot
odată, sînt tratate și aspec
tele tehnice ale regularizării 
albiei șl malurilor rîurilor 
unde se amplasează aseme
nea instalații. Lucrarea pune 
la Indemîna specialiștilor 
un material vast privind pri
zele și stațiile de pompare, 
11 ajută să rezolve nume
roase probleme legate de 
extinderea irigațiilor.

• Cartea Iul Z. Kăszonl t 
„Creșterea peștilor fn iazuri 
și eleștee' apărută In Edi
tura agrosilvică vine să 
umple un gol de mult simtlt 
in literatura de specialitate. 
Piscicultura intensivă șl di
rijată urmărește să a- 
sigure o producție de 
1 500—2 000 kg pește Ia 
hectar. Lucrarea tratează 
această problemă din punc
tul de vedere al folosirii in
tensive și rationale a iazu
rilor și elcșteelor. In acest 
scop, lucrarea pune la tn- 
demtnă tuturor celor care 
lucrează in piscicultură no
țiuni privind biologia șt 
creșterea peștilor.

NOI MATERIALE DE CONSTRUCȚIE
Rdspunzînd chemării Consfă

tuirii pe țară a lucrătorilor din 
construcții, colectivele întreprin
derilor producătoare de mate
riale de construcții au început 
fabricarea unor noi produse. Fa
brica „Zori Noi" din Piatra 
Neamț, de exemplu, a realizat și 
livrat beneficiarilor pînă acum

cantități însemnate de blocuri cu 
goluri pentru zidărie. Acestea 
pot fi folosite atît la construc
țiile industriale și social-cultu- 
rale, cît și la cele agrozootehnice.

Alte materiale noi puse la dis
poziția constructorilor sînt placa
jele ceramice, care pot fi între
buințate la finisarea exterioară a

obiectivelor social-culturale, și 
cărămizile radiale, folosite la rea
lizarea coșurilor industriale.

Și lucrătorii din sectorul cera
mică au pregătit tehnologia de 
fabricație a unor produse noi 
cum sînt tuburile ceramice pen
tru drenaje, pardoseli pentru 
grajduri și padocuri etc.

SISTEMATIZAREA MINEI LONEA
Lucrările de mo

dernizare și siste
matizare a minei Lo- 
nea — importantă 
exploatare carboni
feră din Valea Jiului 
— care prevăd con
centrarea producției 
de la cele trei guri 
de mină — Cimpa, 
Lonea și Jieț, se a- 
prople de sfîrșlt. Aici

a fost construit unul 
din cele mal moder
ne puțuri de extrac
ție, cu o capacitate 
anuală de 1 150 000 
tone cărbune. Gale
riile executate pînă 
acum însumează pes
te 8 km. Pe unele 
porțiuni au fost in
stalate linii electrice 
de înaltă tensiune

necesare iluminatu
lui subteran și ali
mentării locomotive
lor electrice. Con
form graficelor, lu
crările prevăzute în 
ultima etapă de sis
tematizare a minei 
Lonea urmează a fi 
terminate în cursul 
acestui an.

(Agerpres)

De ce nu utilizează toate G.A.S.-urile 
fondurile de investiții planificate ?

Alexandru PINTEA
vicepreședinte, Banca de Investiții

Un neajuns care se 
semnalează an de an în 
activitatea gospodăriilor de 
stat este nerealizarea în 
totalitate a planului de 
investiții. Lucrurile nu stau 
prea bine nici chiar a- 
cum, în 1966. Analiza 
mersului investițiilor în 
gospodăriile de stat pe 
primele două luni ara
tă serioase rămîneri în 
urmă. Din datele pe care 
le are Banca de Investiții 
rezultă că și în acest an 
introducerea lucrărilor în 
plan se face cu oarecare 
întîrziere. La sfîrșitul lu
nii martie exista un vo
lum important de lucrări 
neintrodus în planul gos
podăriilor de stat, dato
rită neasigurării documen
tației tehnice. De aseme
nea, difuzarea planului de 
investiții de către trusturile 
Gostat la unități nu s-a fă
cut în ritm satisfăcător. 
Este de datoria Departa
mentului G.A.S. să acorde 
mai mare atenție acestor 
probleme. In mod deosebit

trebuie urgentată docu
mentația tehnică pentru 
cele peste 40 combinate 
de tip industrial, prevăzu
te a fi începute în acest 
an, la care sînt angajate 
fonduri importante, pentru 
a putea fi predată la ter
men.

In unele regiuni, cum sînt 
Argeș, Banat, Galați, Su
ceava, Iași, cu toate că 
mare parte din documen
tația tehnică a fost asigu
rată, nu a fost atacată nici 
o lucrare nouă. Cauzele? 
Tărăgănări în contractarea 
lucrărilor ; preocuparea in
suficientă a organizațiilor 
de construcții pentru efec
tuarea la timp a lucrărilor, 
mai ales pentru șantierele 
dispersate, cu valoare re
lativ mică. Toate acestea 
impun măsuri grabnice, co
respunzătoare, care să evi
te situații ca cele întîlnite 
în 1965, cînd la jumătatea 
anului în regiunea Mara
mureș nu fusese contractat

cu organizațiile de con
strucții 55 la sută din volu
mul lucrărilor, în regiunea 
Dobrogea — 40 la sută, în 
regiunea Galați — 24 la sută 
etc. Altfel, sarcinile prevă
zute nu vor putea fi înde
plinite integral. In cîteva 
luni nu poți realiza ceea ce 
trebuie să faci într-un an.

Mai multă atenție este 
bine să se acorde șl pre
țului de cost al diferitelor 
obiective. Reducerea con
tinuă a costului investi
țiilor necesită din par- 
te_a tuturor factorilor — 
proiectant, constructor și 
în special din partea 
beneficiarilor — o preocu
pare permanentă pentru a 
se evita orice cheltuială 
inutilă sau nejustificată. In 
anii trecuți au fost semna
late lipsuri care au dus, în 
unele cazuri, la scumpi
rea lucrărilor de investiții. 
Costul serelor Popești-Leor- 
deni, Ovidiu, Codlea, Vă- 
deni a fost scumpit dato
rită faptului că proiectantul 
a aplicat indicatori de nor
mă de deviz necorespun
zători lucrărilor de sere, 
fără ca beneficiarul să ia 
poziție fermă față de a- 
ceasta. De asemenea, prin 
aplicarea unor cote neco-

mal. De aceea, pentru re
ducerea continuă a indica
torului investiției specifice 
în aceste complexe, ca și 
pentru îmbunătățirea, în 
general, a celorlalți indica
tori tehnico-economici, este 
necesar să se analizeze 
mai aprofundat fundamen
tarea părții economice din 
documentații și să se înlă
ture tendința de a se obți
ne așa-zise reduceri prin 
neluarea în considerare în 
calculul investiției specifi
ce a unor lucrări, deși a- 
cestea sînt legate nemijlo
cit de obiectul investiției 
respective.

Măsurile stabilite recent 
de Consiliul Superior al 
Agriculturii asigură condi
țiile necesare realizării in
vestițiilor pe acest an, în 
gospodăriile de stat, la un 
preț de cost redus, de bună 
calitate și eficiente. Ele 
trebuie însă urmărite cu 
perseverență și traduse în 
viață punct cu punct.

Vinuri 
in concurs

Timp de patru zile Casa agro
nomului din Brăila a constituit 
„arena” în care și-au măsurat for
țele vinurile produse în podgoriile 
regiunii. La acest tradițional con
curs anual și-au prezentat produ
sele Stațiunea experimentală 
viticolă Odobești, gospodării a- 
gricole de stat și cooperative agri
cole de producție din principalele 
bazine viticole ale regiunii, între
prinderile Vinalcool din Brăila și 
Focșani. Semnalăm participarea 
pentru prima dată a vinurilor ob
ținute pe dealul Bujorului, unde 
în ultimii ani unitățile agricole au 
pus în valoare, prin terasare, mari 
întinderi de teren, precum și cele 
obținute pe nisipurile din lunca 
Călmățuiului.

Comisia concursului a examinat 
cu migală 184 probe de vinuri din 
producția anului trecut, acordînd 
medalii de aur, argint și de bronz. 
Pe primele locuri s-au clasat Sta
țiunea experimentală de la Odo
bești cu vinul „Muscat ottonel”, 
care a primit 19,37 puncte din 20 
posibile, gospodăria de stat Odo
bești și întreprinderile Vinalcool 
din Focșani și Brăila. Bucură fap
tul că sînt multe vinuri premiate. 
Dar consumatorii se întreabă cînd 
le vor găsi în comerț, așa cum 
sînt ele prezentate la concurs ?

Productivitatea in siderurgie

Drumul lemnului
Pe baza organizării raționale a 

producției și a muncii, majoritatea 
unităților forestiere au livrat rit
mic, potrivit graficelor, cantități 
sporite de lemn întreprinderilor de 
industrializare. Exploatările din 
Domnești, Curtea de Argeș și Pi
tești au încălcat însă ritmicitatea 
livrărilor. Deși sînt bine cunoscute 
avantajele brigăzilor complexe cu 
acord global, extinderea lor de
curge greoi la I. F.-Drăgășani, Pi
tești, Jiblea. La parchetul Vătășel 
din cadrul I. F.-Brezoi tehnologia 
de exploatare este defectuoasă. S-a 
construit un funicular mult mai 
mic decît era necesar. Aceasta are 
drept consecințe cheltuieli supli
mentare de 5 lei pe metru cub. In 
parchetul Fișcălia, aparținînd I.F.- 
Drăgășani, peste 20 la sută din 
lemnul apt pentru industrializare a 
fost transformat în lemn de foc.

Conducerea D.R.E.F.-Argeș și în
treprinderile forestiere cer ingineri
lor să se ocupe de probleme cu
rente de producție care cad în sar
cina maiștrilor de parchete șl a 
șefilor de sectoare. Nu ar fi lipsit 
de importanță ca Ministerul Eco
nomiei Forestiere să studieze po
sibilitatea înființării în cadrul în
treprinderilor forestiere — așa cum 
există în unitățile din celelalte ra

muri ale industriei — a unor servi
cii tehnice, a căror atribuție prin
cipală să fie organizarea din timp 
și sub toate aspectele a produeției 
și a muncii.

In regiunea Argeș a crescut mult 
gradul de mecanizare a lucrărilor 
forestiere. Acum, peste 61 la sută 
din volumul de lucrări la recoltat 
și aproape 80 kt sută din operațiile 
de mișcare a lemnului în parchete 
se realizează cu mijloace mecani
zate. Cu toate acestea, se impune 
o mal mare operativitate în dome
niul asimilării șl creării de noi ti
puri de utilaje pentru sectorul fo
restier. Se simte nevoia unui trac
tor, a unui fierăstrău mecanic și a 
mijloacelor de încărcat. Prototipu
rile tractorului și fierăstrăului me
canic sînt de mult gata, încercă
rile în producție au dat rezultate, 
dar apariția lor întîrzie în mod ne
justificat. Ar fi foarte bine dacă 
Ministerul Economiei Forestiere ar 
impulsiona, omologarea acestor u- 
tilaje, în scopul îmbunătățirii acti
vității în unitățile forestiere și va
lorificării superioare a masei lem
noase.

Un factor de care depinde bunul 
mers al activității în sectorul ex
ploatării lemnului este calitatea 
drumurilor forestiere. Rețeaua a a-

în regiunea
juns în regiune la peste 900 km. Se 
prevede extinderea acestor căi de 
acces în anii următori. Esențială 
este construirea unor drumuri fo
restiere durabile, solide, cu folo
sință îndelungată. In execuția unor 
drumuri s-au făcut simțite neajun
suri. La drumurile din bazinele Bă- 
iașu, Lotru, Recea, Rîmești, Măni- 
leasa, o serie de tronsoane s-au 
deteriorat complet, pentru că 
I.C.F.-Rm. Vîlcea nu a asigurat 
scurgerea apei din terasamente și 
respectarea rețetarelor de granula- 
ție la agregate și ciment, nu a in
tervenit la timp pentru remedieri, 
îmbunătățirea calității drumurilor 
privește și proiectarea. In bazinele 
Dîmbovița, Vîlsan, Rîul Doamnei, 
Băiașu, I.S.P.F.-București a prevă
zut în proiecte drumuri nejustificat 
de scurte, condițiile permițînd îna
intarea mai adîncă în interiorul pă
durii. Prelungirea drumurilor a fost 
apoi atribuită întreprinderilor fo
restiere beneficiare. S-au înregis
trat apoi mari cheltuieli iar drumu
rile au rămas de slabă calitate.

Tot atît de importantă este și 
problema pregătirii cadrelor de 
muncitori și tehnicieni care lucrea
ză sau vor lucra in exploatările 
forestiere din regiune. Majoritatea 
absolvenților școlilor cu profil fo
restier — în regiune sînt două a- 
semenea școli — se integrează re
pede în procesul de producție. U- 
nii mecanizatori, maiștri, tehnici
eni aplică greu cunoștințele căpă
tate la școală din cauza modului 
defectuos de organizare și desfă
șurare a practicii, care se trans
formă uneori în corvoadă sau în 
pierdere de timp. Conducerile șco
lilor și întreprinderile trebuie să 
adopte neîntîrziat soluții pentru 
îmbunătățirea organizării practicii 
elevilor.

Ing. Ion PIETRAREANU
activist al comisiei economice 
a Comitetului regional Argeș 
al P.C.R.

Gheorghe CIRSTEA 
coresp. „Scînteii"

respunzătoare la cele 6 
complexe de tip industrial 
pentru creșterea și îngrășa- 
rea porcilor, executate în 
anii 1964—1965, valoarea
lucrărilor s-a scumpit cu 
circa 2 la sută.

In unele cazuri, lucrările 
au fost scumpite prin ne- 
respectarea avizelor C.S.P. 
—C.S.C.A.S. sau chiar a 
unor prevederi legale. La 
complexele Băileștl și Ca
racal, prin încălcarea unor 
recomandări privind con
struirea unor linii de garaj, 
transportul materialelor din 
stații la șantier s-a făcut 
cu mijloace auto, ridicînd 
astfel costul lucrărilor cu 
cîto 2 milioane lei. Cu oca
zia verificării documenta
ției, organele băncii au 
contribuit la reducerea cos
tului unor lucrări.

Unele lipsuri se semna
lează cu privire la Indica
torii tehnico-economici și 
îndeosebi cel care se refe
ră la investiția specifică în 
complexele pentru crește
rea animalelor. La Oltenița, 
prin neluarea în calcul a 
unor cheltuieli investiția 
specifică stabilită inițial a 
fost depășită, în final, cu 
circa 400 lei pe cap de anl-

Un nou lot do tractoare U-651, cu dublu diferențial, gata do a lua drumul ogoarelor

poate fi sporită
(Urmare din pag. I)

Tehnica moderni trebuie ti pă
trundă larg șl în sectorul laminoare. 
Extinderea controlului cu ultra
sunete, cu raze gama, cu metode 
magnetice și a altor mijloace de con
trol nedistructiv pentru depistarea 
defectelor, precum și dezvoltarea 
secțiilor de tratamente termice 
permit ridicarea nivelului calita
tiv al produselor și influențează 
pozitiv creșterea indicilor de utili
zare a agregatelor.

O cale importantă, de mare efi
ciență, pentru folosirea cu ran
dament înalt a capacităților de 
producție o constituie mărirea 
timpului efectiv de lucru al agregate
lor, prin scurtarea timpului de în
cărcare a furnalelor și cuptoare
lor, a duratei reviziilor și repara
țiilor. încă din acest an colectivele 
combinatelor noastre trebuie să 
aplice o serie de măsuri în vede
rea organizării centralizate a pre
gătirii fierului vechi prin mărun- 
țire, balotarea spânului, debitarea 
pieselor grele, extinderea mecani
zării și automatizării proceselor de 
producție.

In domeniul scurtării timpilor de 
oprire a agregatelor pentru repa
rații, colectivele combinatelor și 
uzinelor siderurgice au obținut, 
pînă acum, realizări valoroase. To
tuși, avînd în vedere faptul că, în 
acest an, se prevede realizarea u- 
nui volum important de reparații 
capitale, este necesar să existe mai 
multă preocupare pentru organi
zarea temeinică a acestor lucrări, 
pentru asigurarea din timp a pro
iectelor, a pieselor șl subansam- 
blurilor de rezervă. Numărul de 
agregate siderurgice și, implicit, 
volumul reparațiilor va crește în 
anii următori. De aceea, conduce
rea ministerului își propune să 
profileze una din întreprinderile de 
construcțll-montaj în realizarea lucră
rilor de reparafii capitale pentru coc- 
seril, furnale, otelării, cuptoare de 
laminoare. Aplicarea acestei măsuri 
va contribui la reducerea duratei 
reparațiilor, la îmbunătățirea ca
lității lor.

Nivelul actual de dezvoltare a 
industriei siderurgice, lărgirea con
tinuă a sortimentelor ridică unele 
probleme privind perfectionarea sis
temului de livrare a metalului.

Pe bună dreptate s-a subliniat

în articolul „Cum este „pompat" 
metalul de la Hunedoara pe arte
rele economiei naționale", publicat 
recent în „Scînteia", că eforturi
le siderurgiștilor hunedoreni de a 
utiliza mai bine utilajele și agre
gatele se lovesc și de greutățile 
generate de metodologia actuală 
de contractare, programare și des
facere a produselor. Potrivit aces
tei metodologii, încărcarea cu re
partiții a planului de producție al 
întreprinderilor se face trimestrial 
de către organele de desfacere din 
minister, pe baza cotelor alocate 
beneficiarilor prin planul de stat și 
a specificațiilor depuse de aceștia. 
Unii beneficiari și, mai ales, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini nu respectă însă ter
menul de depunere a specificați
ilor, ceea ce face ca întocmirea 
programelor de fabricație să în- 
tîrzie pînă aproape de începerea 
perioadei de plan. In plus, se fărî- 
mițează comenzile pe sute și mii 
de beneficiari și stații de destina
ție, ceea ce îngreunează și mai mult 
organizarea științifică a produc
ției și desfacerea metalului.

In vederea înlăturării acestor 
neajunsuri, Ministerul Industriei 
Metalurgice preconizează să extin
dă sistemul de livrare a producției 
prin bazele proprii de desfacere, pen
tru cantităfile mici de laminate, pre
cum șl prin bazele de aprovizionare 
ale beneficiarilor. Se impune însă 
ca ministerele beneficiare să co
munice din timp cantitățile și sor
timentele de produse de care au 
nevoie.

Calculele arată că numai redu
cerea a cinci schimbări de sorti
mente pe lună, la laminorul de 
profile ușoare de la Hunedoara, în
seamnă o producție suplimentară 
de circa 1 500 tone laminate, iar la 
laminorul de profile mijlocii și 
benzi între 2 500—3 000 tone. S-ar 
elibera, totodată, suprafețele de 
producție din ajusta jele laminoa- 
relor, ocupate azi cu produse.

. Ministerul nostru va urmări in
sistent ca posibilitățile și rezervele 
existente în întreprinderile side
rurgice pentru folosirea intensivă 
a capacităților de producție să fie 
valorificate cît mai bine, în vede
rea sporirii continue a randamen
tului agregatelor, a producției de 
metal.
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\in impresariatul artistic

Marc Girardin, ajungînd el însuși un 
rafinat om de gust și cultură, utili
zează tot bagajul său de cunoștințe, 
tot gustul său pentru promovarea ar
tei românești. Nu numai încercarea 
de a introduce folclorul românesc în 
contextul folclorului european prin 
sfudiul comparativ al Mioriței cu Ll- 
nos-ul grecesc trebuie menționată, 
dar mai cu seamă strădania lui neo
bosită de a descoperi și reface mo
numentele românești pentru o țintă 
care depășește preocuparea pur is
torică, arheologică. Intenția lui Odo- 
bescu este aceea de a stabili, prin- 
fr-p cercetare și aci comparativă, da
tele unui stil plastic arhitectonic ro
mânesc.

Fenomenul se repetă mal puternic 
în literatură, unde Eminescu 
zintă momentul unei străluciri 
foare fără egal din pricina 
laolalfă a unui geniu Individual 
geniul național-popular, lucrare dorită 
de poet cu ardoare și preconizată de 
el pentru regenerarea întregii noastre 
literaturi. Conștiința îndoită a unei 
arte populare de o valoare deosebită 
și a necesității întoarcerii artistului 
spre sursele mereu vii ale creației 
populare stăpînește de acum încolo 
tot mai puternic direcția sănătoasă a 
culturii noastre naționale. Și această 
direcție, posibilă numai într-o țară 
cu o solidă și foarte valoroasă tradi
ție de artă populară, ne-a ferit și de 
excesele dăunătoare ale modernis
mului. Judecătorul suprem al tradi
ției populare privea spre artist, din 
natura noasfră, din arhitectura rusti
că, din ceramică și scoarțe, dinspre 
povestitorul bătrîn, dinspre tinerii co
regrafi. Și, ochi necruțători sau plini 
de reproșuri făcute cenzurau de la 
sine creația aceluia, fie că era | 
picfor, sculptor, arhitect ori muzician, 
Astfel, în secolul al XX-lea, al tuturor 
experiențelor artistice, al unor teorii 
ce au încercat să rupă firul normal 
al evoluției artei, să o izoleze de cei 
mulți, al unor curente filozofice idea
liste, creatorii români, însușindu-și teh
nica cea mai modernă, de nivel eu
ropean, în toate arfele, au dat lumii 
prodigioase exemplare de opere care 
au cîștigat renume mondial și în care 
se străvede, prin țesătura remarcabilă 
a formelor noi, adînca, autentica in
spirație națională. Poeții s-au apro
piat de noile mișcări și experimente, 
uneori le-au încercat, dar au rămas 
pînă la urmă la marile valori dura
bile. Începuturile expresioniste ale 
lui L. Blaga au fost, pe parcursul unei 
lungi cariere poetice, depășite de o 
viziune echilibrată, asemănătoare cu 
cea goetheeană. Și George 
și Tudor Vianu, cunoscători 
fiilor și arfei moderne au 
tuși structuri clasicizante în 

iar cazul lui Pallady în 
printre cele mai edificatoare. Coleg 
și prieten cu Henry Matisse cu care 
a pornit împreună la studierea unei 
tehnici comune, aceea a decorafis- 
mului fauvisf, pictorul român n-a a- 
juns niciodată la stilizare excesivă, 
nepierzînd niciodată plenitudinea 
formelor. Că s-a format în conserva
toarele Austriei și Germaniei ori la 
faimoasa Schola Cantorum a lui Vin
cent d'lndy la Paris, marea școală ro
mânească de muzică a secolului XX 
a rămas și ea profund atașată tradi
țiilor de acasă. Mihail Jora, Dimifrie 
Cuclin, Alfred Alessandrescu, Th. Ro- 
galski, Paul Constantinescu și alifia 
alții nu au despărțit niciodată crea
ția lor, oricîf de modernă în formă, 
de tematica imperioaselor realități ro
mânești mai vechi și mai noi. De alt
fel nici nu poate fi vorba doar de te
matică, ci de acel spirit național care 
structurează, adevărat și discret, 
orice operă românească. La George 
Enescu, de pildă, nu numai Rapso
diile, Suita III (Sătească) ori suita 
pentru vioară și pian Impresii din co
pilărie sînt expresive pentru inspira
ția folclorică. Nu e neapărat nevoie 
ca satul ori istoria noastră să consti
tuie nemijlocit subiectul operei mu
zicale, ca Enescu să folosească nostal
gicele inflexiuni ale lăutarilor mol
doveni. Oedip este dovada zgu
duitoare a modului în care creația 
supremă a unei vieți, înglobînd idei
le despre încleștarea dramatică din
tre om și destin și inspirată din- 
tr-o capodoperă a dramaturgiei u- 
niversale, poate răstrînge legătu
rile cele mai intime ale compozito
rului cu pămîntul său. Tn evocarea 
figurii grandioase a celui care a în
cercat să învingă destinul, impetuo
sul geniu enescian a folosit sugestia 
puternic pastorală a muzicii noastre 
vechi, a făcut să fuzioneze sensibili
tatea lirică a păstorului tracic cu tra
gicul sentiment grecesc al existenței, 
așa încît răsună în Oedip, pe lingă 
amintirea linos-ului, melopeica reci
tare a străvechilor doine și balade. 
Pe lingă pathosul peisajului sfîncos, 
încins de soare al Greciei, simți în 
Oedip cum crește iarba pe pămîntul 
păstorilor traci. Sinteza modului ar
haic de existență în teoriile sud-es- 
tului european e făcută de Enescu 
înfr-un chip care lasă să se vadă 
rădăcinile lui național-populare mer- 
gînd pînă în străfunduri de viață și 
istorie. La fel a gîndit și a vorbif, în 
limba marmorei, pietrei și bronzului 
Brâncuși, altă valoare

repre- 
crea- 

topirii 
cu

Călinescu 
ai filozo- 
rămas to- 
esenfă. 
pictură e

în cadrul amplei miș
cări de răspîndire a cul
turii în mase, turneele 
prin țară ale teatrelor 
profesioniste ocupă un 
loc de seamă. Cum sînt 
însă organizate aceste 
turnee 1 Numeroși citi
tori, oameni de artă și 
organizatori de specta
cole ne-au semnalat felul 
deficitar, greoi și plin de 
elemente neprevăzute în 
care se perfectează în 
prezent turneele teatrelor 
în regiuni.

— Itinerarul pe care-1 
propunem — ne spune 
Mihail Silvlan, șeful ser
viciului de organizare a 
spectacolelor al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" 
— este discutat cu 
O.S.T.A. De comun acord 
se aprobă o rută și pe
rioada de deplasare. Cu 
aceasta, colaborarea noas
tră cu O.S.T.A. a luat 
sfîrșit. în continuare, to
tul rămîne în sarcina or
ganizatorilor de specta
cole ai teatrelor, care 
însă nu pot cuprinde di
versitatea de aspecte pe 
care o presupune organi
zarea, în bune condiții, a 
unui turneu.

— Sistemul 
programare a 
lor generează
deficiențe, relatează 
tre Tache, organizator de 
spectacole la Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : 
pildă, între O.S.T.A. 
comitetele regionale
cultură și artă nu există 
în momentul de față 
nici o colaborare. O.S.T.A. 
nu ia în evidență turneele 
regionale, iar comitetele 
de cultură și artă nu au, 
cu mai multe luni îna
inte, situația spectacole
lor pe care le vor găzdui. 
Pe teren, se întîmplă a- 
desea să coincidă specta
cole ale teatrelor în tur
neu cu cele ale unor tru
pe din regiune.

După cum ne spune 
chiar directorul O.S.T.A.* 
Ion Horea, lipsa coordo
nării între activitatea ar-

actual de 
spectacole- 
o serie de
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românească 
universal recunoscută în secolul XX. 

Fenomenul este unul firesc la noi 
și exprimă, cum spuneam mai îna
inte, o stare permanentă ca și un pro
ces istoric. Sîntem, fără întrerupere, 
prinși în legături necesare, poporul 
și artiștii, creatorii, gînditorii lui. Po
porul dă mereu ceea ce are mai va
loros, mal trainic constituit în el ca 
tradiție, creatorul trebuie să tălmă
cească cu sinceritate și în adevăr da
rul oferit de popor. Și toți înaintașii 
noștri au folosit, cu pietate aproape, 
darul, înmulțindu-l și restituindu-l 
după aceea patrimoniului comun, îm- I 
bogățlf în acest fel fără încetare. ■

tistică din regiuni și tur
neele altor formații din 
țară duce la veritabile 
„conflicte" din care de 
pierdut au numai specta
torii. Nu există un for 
care să coordoneze diferi
tele spectacole ale colec
tivelor artistice din re
giuni și cele care merg în 
turneu. Răspunderile pen
tru această problemă se 
împart în prezent între 
O.S.T.A. și comitetele de 
cultură și artă, care lu
crează fiecare în mod sec
tar.

în programarea specta
colelor se face simțită șl

sectorului suflete". Dar în 
acea perioadă, pe același 
traseu, piesa fusese pre
zentată și de alte teatre 
din țară — semnalează 
Marin Grămescu, organi
zator de spectacole la 
Teatrul de Comedie.

Cum este posibil acest 
lucru, cînd O.S.T.A. are o 
planificare riguroasă a 
turneelor 1 Am aflat însă 
cu surprindere că aici se 
ia în evidență localitatea 
vizitată de un anumit tea
tru dar nu 
spectacol 
încurcături 
din pricina 
pundere pe

și ce anume 
se prezintă, 
se produc și 
lipsei de răs- 
care o mani-

H „Conflicte" organizatorice din 
care pierd... spectatorii P De ce 
sînt ocolite localitățile mici ? Su
gestii pentru o bună organizare 
și coordonare a turneelor

o altă tendință, sesizată 
de artistul Mircea Crișan:

— Mal ales în turneele 
girate de O.S.T.A., se a- 
cordă prioritate orașelor 
mari unde există săli în
căpătoare și deci... bene
ficiu ridicat, 
însă turneul 
să viziteze și 
mici, cu săli 
pătoare care 
amortizarea tuturor chel
tuielilor, spiritele se do
molesc, elanul se tempe
rează și plecările se con
tramandează. Avem însă 
noi dreptul să frustrăm 
pe spectatorii din aceste 
localități de posibilitatea 
de a vedea trupe profe
sioniste numai în virtutea 
unor calcule financiare, 
care și ele s-ar putea 
echilibra dacă beneficiul 
s-ar socoti pe ansamblul 
tuturor turneelor ?

— La începutul lui sep
tembrie 1965 am avut un 
turneu pe Valea Jiului și 
Valea Oltului cu „Șeful

Atunci cînd 
își propune 
orașele mai 
puțin încă- 
nu permit

festă unele teatre față de 
turneele programate. Nu
mai în primul trimestru 
al acestui an, cinci insti
tuții teatrale (Teatrul de 
stat din Brăila, Teatrul 
„C. Tănase", Opera din 
Cluj, Orchestra populară 
din Tg. Jiu și Orchestra 
„Barbu Lăutaru") și-au 
contramandat turneele, 
iar Teatrul din Ploiești 
s-a răzgîndit, de pe acum, 
pentru întreaga lună iu
nie.

— Mari dificultăți — 
afirmă Pompiîiu Popescu, 
organizator de spectacole 
la Teatrul „Ion Creangă" 
— întîmpinăm în ce pri
vește popularizarea tur
neelor noastre.

— Cum procedați în 
mod obișnuit ?

— în orașele mari ne 
mai ajută agențiile tea
trelor din localitate care 
însă, cel mai adesea, se 
mărginesc să pună în 
vînzare biletele. în ora
șele mai mici cerem spri-

jinul unor activiști ai ca
selor de cultură, sau al 
unor persoane particu
lare. Nu întotdeauna însă 
aceștia sînt oamenii cei 
mai potriviți. De multe 
ori, în ultimele 24 de ore, 
luăm cu asalt întreprin
derile și instituțiile pen
tru a le face cunoscut 
spectacolul nostru. în ce 
privește afișajul, în afara 
centrelor mari (Cluj, Ti
mișoara), unde este regle
mentat prin hotărîri ale 
sfatului popular, în cele
lalte orașe sîntem la dis
creția unor particulari 
care ne servesc 
multă sau mal 
conștiinciozitate.

Unii din cei cu 
stat de vorbă au propus 
ca O.S.T.A. să-șl asume și 
rolul de organizator al 
spectacolelor, așa cum 
procedează cu concertele 
proprii de muzică ușoară, 
depășind astfel stadiul de 
simplă luare în evidență 
a itinerarelor turneelor. 
De altfel, precedentul a 
fost creat: vara, pe lito
ral, printr-un „efort" co
mun al O.S.T.A., C.F.R. și 
O.N.T., turneele teatrelor 
din țară scapă în sfîrșlt 
de imprevizibilul care le 
însoțește în restul țării. 
De ce oare acest „efort", 
care în fond se reduce la 
o coordonare a acțiunilor 
celor trei instituții, nu 
s-ar permanentiza ?

O altă propunere vi
zează înființarea unor a- 
genții regionale de impre
sariat. Ele ar putea să se 
ocupe atît de turneele 
teatrelor din țară cît șl 
de cele pe plan local. Di
fuzarea biletelor pentru 
turnee, ca și populariza
rea spectacolelor, afi
șajul le-ar reveni în a- 
cest caz tot lor. Căci este 
timpul să considerăm și 
organizarea spectacolelor 
ca o profesie care cere 
pregătire specială, care 
nu admite diletantismul.

cu mai 
putină

care am

R. CONSTANTINESCU

ORA LIBERĂ A ELEVULUI

Pe scena Teatrului de stat din 
Brăila a avut recent loc premiera 
piesei „Hedda Gabler" de Ibsen, 
in regla lui Iannis Veakis. în foto
grafie : actorii Dumitru Pîslaru, 
Petre Simionescu șl Nicolae 
Ciocolu Intr-o scenă din spectacol

îndrumătoare 
privind admiterea 
în invățămîntul 
profesional 
și tehnic
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MARILE STILURI Șl EPOCILE LOR

3. SOMPTUOZITATEA
BIZANTINA

Ion BIBERI

Tînărul aflat pe băncile școlii 
acumulează o sumă de cunoștințe 
de cultură generală — științifice, 
politice, etice etc. — necesare 
pentru întreaga sa activitate șl 
existență în societatea noastră. 
Dar ponderea, profunzimea și va
rietatea acestor cunoștințe de
pind, în mare măsură, și de tim
pul liber din afara orelor de școa
lă, de care fiecare dispune după 
plac. M-am gîndit adesea de ce 
alături de nenumăratii tineri pa
sionați să dobîndească o pregătire 
temeinică, să capete cît mai multe 
cunoștințe, există și alții care so
cotesc că le ajung lecțiile și că 
după orele de școală pot căpăta 
exclusivitate distracțiile „ușoare*. 
Atracția afișului unui nou film sau 
a larmei unui teren de fotbal este 
firească la vîrsta școlii, după cum 
firească este și dorința de a te 
odihni și recrea după o muncă 
încordată. Dar nu poate fl uitat 
că tendința de a folosi unilateral 
orele libere duce la întîrzierea 
îmbogățirii cunoștințelor, a matu
rizării intelectuale.

în familiile unor tineri se fac 
cîteodată auzite voci după care 
școala ar trebui să întocmească un 
orar riguros și pentru orele libere. 
Cu asemenea păreri, firește, nici 
un pedagog nu poate fi de acord. 
Dar cred că colectivele didactice 
ale unor școli ar trebui să inter
vină mai activ pentru crearea unul 
climat de ierarhizare mai judicioa
să a valorii diverselor ocupații și 
preocupări dinafara orelor de 
școală. La rezultate educative du
rabile se poate ajunge 
orare închistate, ci priii 
rea în mai mare măsură 
face pe alocuri acum a 
gerii elementare că de 
care te comporți în timpul liber 
depind în bună măsură sănătatea, 
capacitatea de muncă, autoperfec- 
tionarea, orizontul de cunoștințe.

Cîteva licee din 
lăți organizează 
științifice unde se 
rate și comunicări, 
în munca de investigație științifi
că ; el ar merita extins și în alte 
părți. Merită, de asemenea, extinsă 
și experiența unor cercuri de elevi 
îndreptată spre studierea și valo
rificarea producțiilor folclorice, a 
bogățiilor naturale ale regiunii 
respective.

Totuși, o analiză mai atentă a 
activităților extrașcolare he con
duce Ia concluzia că deseori ele 
nu stîrnesc ecou în rîndul masei 
de elevi. Nu o dată am stat de 
vorbă cu tineri care consideră 
concursurile sau activitatea în 
cercurile pe materii doar ca obli
gații școlare suplimentare. Nu în- 
tîmplător stăruie o asemenea men
talitate. După părerea mea, există 
o izbitoare asemănare între temele 
și problemele ce se dau cu prile
jul concursurilor pe specialități si 
cele frecvent întîlnite de elevi în 
cadrul lucrărilor de control, teze
lor, al subiectelor de la examenele 
de admitere și absolvire. Fără a 
minimaliza cîtuși de puțin însem
nătatea unor astfel de lucrări și 
teme, am impresia totuși că ele

sînt departe de ceea ce ar trebui 
să fie un punct de pornire în in
vestigație și creație. Mult mai fo
lositoare ar fi temele de compozi
ție liberă, care să permită afirma
rea puterii talentului la concursu
rile literare. Probleme legate de 
actualele cercetări tehnico-știînți- 
fîce, care să solicite spiritul de pă
trundere, gîndirea creatoare la 
concursurile de matematică, fizică 
și chimie ar avea un rol mai mo
bilizator. După părerea mea, spi
ritul competitiv al școlarilor nu 
este solicitat suficient.

Semnalînd aceste neajunsuri, mă 
gîndesc și la alte posibilități ce 
stau la îndemîna educatorilor 
pentru a declanșa și canaliza pe 
un făgaș bun imensele energii clo
cotitoare ce caracterizează pe 
elevi. Ia vîrsta adolescenței îndeo
sebi. Nu e greu de observat că 
succesul unor activități, valoarea 
lor sînt condiționate în mare mă
sură de gradul de participare a 
elevilor la organizarea și desfășu
rarea lor. Acțiunile și manifestă
rile la care aceștia participă din 
obligație, și mai puțin din dorință 
proprie, nu-și justifică, după pă
rerea mea, dreptul la existență, 
nu-și ating scopul. Din păcate, se 
mai întîmplă că multe din activi-

tătlle 
țluni 
elevi, 
du-le 
executanți pasivi.

$1 un ultim aspect al problemei. 
Cîți părinți nu aduc uneori preju
dicii formației spirituale a copiilor 
lor ? Din dorința de a îndruma 
eforturile copiilor, chipurile nu
mai către învățătură, ei împiedică 
dezvoltarea armonioasă și multi
laterală a tinerilor, oprindu-i să 
vizioneze un film sau un specta
col de teatru, să audieze concerte 
șl conferințe, să viziteze expoziții. 
Alții acordă tinerilor prea multă 
independență în preocupări, lăsîn- 
du-i să se descurce singuri in ale
gerea preocupărilor din orele li
bere. în asemenea cazuri se naște 
de obicei predilecția pentru pier
derea timpului.

Valoarea orelor libere e dată de 
trăirea intensă a faptelor și feno
menelor cultural-artistice, prin ac
tivități care nu contravin, ci în
tăresc ceea ce se obține prin lecții 
și învățătură sîrgulncioasă la 
școală.

TEATRE

cultural-artistice apar ca ac- 
întreprinse de adulți pentru 
acestora din urmă rămînin- 
doar rolul de spectatori și

Prof. Anton VASILESCU 
cercetător la Institutul 
de științe pedagogice

nu prin 
dezvolta- 
decît se 

convin- 
felul în

Craiova și Ga- 
anual sesiuni 
prezintă rete
ll un prim pas

• Filarmonica de stat „G. Enescu' (la Sala Palatului): 
CONCERT SIMFONIC : Simfonia ~ 
de Beethoven. Dirijor : MIRCEA 
20,30, (sala mică a Palatului) : 
NATE : Aurelian OCTAV POPA 
COSMA — pian — orele 20.
• Teatrul
• Teatrul 
LUNĂ —
9 Teatrul 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
RINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 
SFINTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' : COLOMBE — 20, (tn 
Teatrului evreiesc de stat) : SCAUNELE — 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
CU CINE MĂ BAT — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă' 
MlINE 1 — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din 
str. Academiei) : AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase' (sala Savoy) t 
PROFESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) 1 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
LA NOI — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL 
CUL MARE DIN MOSCOVA —

a IX-a tn re minor 
BASARAB — orele 

CONCERT DE SO- 
— clarinet ; SOFIA

de operă și balet : AIDA — 19.
de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 

19,30.
National ,,I. L. Caraglale' (sala Comedia) : 

19, (sala

Bd. 
DO- 
A) :

sala

(în sala Teatrului Mic) i

BUNĂ DIMINEAȚA

din Calea Victoriei) t

AȘA SE JOACĂ PE

PREZENTAT DE
19,30.

CIR-

CINEMATOGRAFE
e
11) 13,30;
15,30; 18,15; 20,45,
20, Excelsior — 9,45; 12,30) 15,15; 18,15; 21,15 (la
ultimele două cinematografe completarea Geologii).

CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 8,30) 
16; 18,45; 21,15, București — 9,30; 12,15) 

Feroviar — 8,30; 11,15) 14; 17) 
9,45; 12,30, 15,15)

Pentru buna orientare a absol
venților școlilor generale și ai li
ceelor, Direcția organizării școli
lor profesionale și tehnice din 
Ministerul învățămintului a pre
gătit și trimis spre tipărire două 
îndrumătoare privind admiterea 
în învățămîntul profesional și 
tehnic, pentru anul școlar 1966— 
1967. Sînt prezentate condițiile de 
admitere în școlile profesionale, 
școlile tehnice șl școlile tehnice 
de maiștri — care pregătesc ca
dre cu înaltă calificare în aproa
pe 500 meserii și specialități, — 
indicații în ceea ce privește 
obiectele de examen, data ținerii 
examenului de admitere etc. Spre 
deosebire de anii precedenți, în
drumătoarele menționează des
ființarea limitei de vîrstă pentru 
înscrierea la concursul de admi
tere în școlile tehnice pentru per
sonalul tehnic și în școlile tehnice 
de maiștri, reglementată printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri. 

(Agerpres)

în articolele anterioare din cadrul 
acestui ciclu, consacrate arhitecturii 
elene și romane, se sublinia că pen
tru înfelegerea manifestărilor artis
tice trebuie pornit de la legătura lor 
cu condițiile sociale, economice, po
litice ale populațiilor la care aceste 
opere au apărut și că stilurile sînt 
rezultatul unei asimilări de influențe, 
uneori foarte disparate. Arta veche 
creștină este și ea supusă acestor 
condiționări generale.

Artă de tradiție greco-romană, ea 
s-a dezvoltat mai tîrziu — mai ales 
în perioada în care creștinismul a 
devenit religie oficială în diferite re
giuni ale imperiului roman — pre- 
zentînd în răsărit particularități artis
tice proprii. Prin arfă bizantină se 
înțelege întregul de forme artistice 
care și-au definit stilul începînd cu 
domnia împăratului Justinian, pînă la 
căderea Constantinopolului sub furci, 
deci între secolele V și XV ale erei 
noastre. Stilul bizantin topește într-o 
viziune artistică originală caracterele 
artei greco-romane, peste care s-au 
suprapus elementele artei elenistice 
orientale, de origine egipteană, 
riană și persană.

Clădirea bisericii creștine nu 
dezvoltat, așa cum ne-am putea 
tepta, din templul antic, ci din con
strucția bazilicei romane, adică din- 
fr-un edificiu care slujea ca loc de 
întîlnire a neguțătorilor, dar și 
tribunal. Termenul de bazilică 
deviat astfel sensul primitiv.

In imperiul bizantin, tipul acestui 
edificiu care alcătuia, în fapt, mani
festarea dominantă a artei bizantine 
s-a dezvoltat sub influenfe orientale. 
Arta bizantină este o expresie directă 
a stilului de viajă a unui imperiu au
tocrat, care dezvolta fastul, bogăția 
și ceremoniile ce trebuiau să impună 
mulțimilor prestigiul imperial, răspun- 
zînd tn același timp și necesităților 
cultului creștin, dezvoltat de aseme
nea prin solemnitate și magnificență. 
Arhitectura bizantină se definește prin 
vastitatea construcțiilor, dominate de 
imense cupole, așezate pe pandantive, 
adică pe dispozitive care permiteau 
trecerea de la cadrul pătrat sau octo
gona! al zidurilor susținătoare, la ro
tunjimea cupolei de deasupra. Greu
tatea acestor cupole avea să suscite, 
firește, dificultăți de construcție, în

si-

s-a 
aș-

de 
și-a

HAGIA SOFIA (interior)

• LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop: Repu
blica — 10; 12; 14,45; 16,45; 18,45; 21, Victoria (com
pletare Un bloc neobișnuit) — 10) 12; 14; 16; 18,15;
20.30, Melodia — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30,
Modern — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele 
completarea Lucrările primei consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții).
• FINALA BUCLUCAȘĂ: Luceafărul (completare 
Geologii) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Capitol
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Miorița — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• TRENUL FANTOMA : Cinemateca — 10; 12; 14.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Festival
— 8,45; 11,15; 13,30 ; 16; 18,30; 21, Gloria (comple
tare Geologii) — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG : Central (comple
tare Pictorul din Praga) — 9,15; 11,30;
18,15; 20,30.
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina — 9; 11,15; 
18,30; 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov) —
20.30,
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• BEATA : Doina (completare PÎRVU MUTU-ZUGRA- 
VUL) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira (comple
tare Soarele și trandafirul) — 15,30; 18; 20,30.
• NAVIGATORI CARE DISPAR — cinemascop — 
CU ACUL ȘI AȚA — CABINETUL DE STAMPE — 
ORAȘUL CARE IUBEȘTE — VÎRSTE — GEOLOGII : 
Timpuri Noi — 10—21 In continuare.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : Giuleștl 
(completare Tîrgurl șl iarmaroace) — 10,30; 15,30; 18;
20.30, Tomis (completare Rășinari) — 9;
16; 18,30; 21.
• ANI CLOCOTITORI î înfrățirea între 
10; 15,30; 18; 20,30, Cotroceni — 15,30; 
ambele completarea Politețe).
• TRAGEȚI IN STANISLAS ! : 
Ttrguri și iarmaroace) 
16,15; 18,30; 20,45.
• LUMINA VERDE — 
tare Secretul trecutului)
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN
18,15; 20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Grivița — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Arta — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la 
ambele completarea Energia).
• fifi Înaripatul : Bucegi — io, 12; i4ț 16; 18,15;
20,30, Aurora — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la
ambele completarea Pasiuni).

13,45; 16)

13,30; 16)

15,30; 18,

popoare — 
18; 20,30 (la

— 9,30—14
Dacia 

în
(completare 
continuare i

cinemascop : 
— 16) 18,15) 
VIGEVANO :

Buzești (comple- 
20,15.
Crîngași — 16)

• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii i 
Unirea — 16; 19,30.
• CEA MAI FRUMOASA : Flacăra (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat tn regiunea Cri- 
șana) — 16; 18,15; 20,30, Rahova (completare 
conducătorilor de partid și de stat tn regiunea
— 16; 18,15) 20,30.
• FATA LUI BUBE : Vitan — 16, 18,15; 20,30.
• TOM JONES : Munca — 10,30, 14; 16,15;
20,45, Ferentari — 15,30; 18| 20,30.
• DEPĂȘIREA : Popular (completare Știință și tehnică 
nr. 5) — 10; 15,30; 18; 20,30.
9 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Moșilor (completare 
Sculptorul și timpul) — 15,30; 18; 20,30.
• STEAUA BALETULUI : Cosmos (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat)
— 16; 18; 20.
• VIZITA — cinemascop : Viitorul — 15; 17; 19; 21.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Colentina (comple
tare Vizita conducătorilor de ............................
giunea Crișana) — 16; 18,15;
• CE S-A iNTlMPLAT CU

.(completare Geologii) — 9,30;
• RĂSCOALA — cinemascop : Floreasca — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
(Ia ambele completarea Țara Hațegului).
• PROCESUL ALB — cinemascop : Progresul — 15,30; 
18; 20,30.
• VANINA VANINI : Drumul Sării — 15,30; 17,45; 
20.
• TRANZIT — cinemascop : Pacea (completare No
mazii — cinemascop) — 16; 18; 20.

Vizita 
Banat)

18,30i

partid și de stat tn re-
20,30.

BABY JANE ? : Volga
12,15i 15) 17,45; 20,30.

TELEVIZIUNE
19,00 — Telejurnalul de seară ; reportaje filmate 

hotare • 19,15 — Pentru cei 
• 19,30 — Pe teme școlare : 
„L MOLDOVEI — ȘTEFAN 

Simionescu, muzeograf

din țară și de peste 
mici : „GHICI CE-I V _ 
NEÎNFRICATUL DOMN AL 
CEL MARE. Prezintă Ștefan 
principal la Muzeul Militar Central. își dă concursul 
scriitorul Dbmitru Almaș • 20,00 — filmul „OMUL 
INVIZIBIL" • 20,30 — Colecții, colecționari, pasiuni 
• 21,00 — Transmisiune de la Moscova a concertului 
susținut de orchestra de estradă a Radtoteleviziunii so
vietice • 21,40 — Filmul „TUTUNUL" (seria I) — o 
producție a studiourilor bulgare • 22,45 — Telejurna
lul de noapte • 22,55 — Buletinul meteorologic.

legătură cu soliditatea și dispoziția 
zidurilor și coloanelor, care au tre
buit să fie îngroșate, sau a contrafor
turilor de sprijin, încorporate inapa- 
renf structurii. Arhifecțli bizantini au 
rezolvat aceste dificultăți cu multă 
inventivitate creînd trei tipuri de 
construcții : pe plan circular, octogo
na! sau pătrat, ilustrate respectiv, 
prin biserica Sf. Gheorghe din Sa
lonic, San Vitale din Ravenna și Ha- 
gia Sofia, din Constantinopol — cea 
mai caracteristică acestui stil arhitec
tonic, modelul bazilicei cu cupolă.

Tnlăuntrul acestor vaste edificii se 
afla o mare varietate de opere artis
tice : picturi în mozaic sau encausfică 
(pictură în care aplicarea pe zid a 
culorilor, pregătite cu ceară, se făcea 
cu un fier înroșit), marmure și deco
rații policrome, icoane, miniaturi, re
liefuri în aur și ivoriu, incrustații, pie
tre scumpe răspîndite cu deosebire 
în preajma altarului, frize, la care se 
adăuga arta de mare rafinament a 
orfevrăriei obiectelor de cult sau țe
săturilor veșmintelor preoțești.

Se desprindea din aceste forme ar
tistice o impresie de strălucire și bo
găție specific orientală, care-și avea 
o corespondență în arta Persiei, din 
epoca dinastiei sassanide și a somp
tuoaselor covoare orientale. Va tre-fuoaselor covoare orientale.
bui să observăm, în același timp, că 
pictura bizantină, decorînd 
rele de biserici, reprezintă imaginile 

ascetice ale unor perso- 
în atitudini rigide. Ele 
suplinească în decorația 

lipsa reprezentării fo.

interioa-

hieratice și 
naje fixate 
trebuiau să 
ornamentală 
melor umane, interzise din motive re- ' 
ligioase. Există o opoziție între bo
găția de motive a decorativului stili
zat — și încremenirea în imagini pic
turale a unor forme din care lipsește 
adesea căldura și iradierea vieții.

Evoluția arfei bizantine, de-a lungul 
a peste zece secole, a cunoscut mai 
multe perioade alternative de înflo
rire și stagnare. Dezvoltării artistice 
din vremea împăratului Justinian i-a 
urmat o perioadă de distrugeri ico
noclaste (sec. VIII și IX), după care 
arfa bizantină a avut o mare eflo
rescentă, sub împărații macedoneni 
(sec. X și XI), primind un nou im
puls două secole mai tîrziu, sub dom
nia împăraților Paleologi. Arta bizan
tină și-a urmat dezvoltarea, sub in
fluența bisericii ortodoxe, și după o- 
cupația turcă a Constantinopolului.

Așa cum se arăta înainte, una din
tre operele cele mai armonioase a în
tregii arhitecturi mondiale, și cea mai 
reprezentativă a stilului bizantin, este 
Hagia Sofia (însemnînd în limba 
greacă „sfînfa înțelepciune") din 
Consfanfinopol. A fost clădită între 
532 și 537 de doi arhitecți orientali, 
Anthemios din Tralles și Isidor din 
Milet, reconstruită mai tîrziu (563) și 
transformată în 1453 în moschee.

Planul, aproape pătrat, al edificiu
lui închide o vastă suprafață, for- 
mînd frei nave, una centrală și două 
laterale, dominate în centru de o 
cupolă cu înălțimea de 55 de metri 
și diamefrul de 32 mefri. Cupola se 
sprijină pe patru imenși pilieri, între 
care se află două rînduri de coloane 
zvelte, sprijinind arcade și formînd 
în partea superioară cîte o galerie la
terală, gineceul, locul unde împără
teasa Theodora acorda audiențe în 
timpul slujbelor religioase ; ansamblul 
reprezintă o dantelă sculptată în 
piatră, împodobită cu o friză, mo
zaicuri și plăci de marmură colorată, 
pietre prețioase — grenafe, safire, 
smaragde — procurate din toate păr
țile imperiului, ca și ornamentații co
lorate de o nesfîrșifă varietate.

Interiorul bisericii, somptuos și di
vers, amintea bogăția de motive și 
culori a unui covor oriental, cu care a 
fost îndeobște comparat. Dar ideea 
arhitectonică cea mai originală și mai 
îndrăzneață a constructorilor a fost, 
desigur, completarea cupolei centrale 
cu alte două semicupole, în scopul 
de a mări dimensiile spațiului cen
tral ; la rîndul lor, semicupolele între
gitoare erau lărgite de cîte două nișe 
laterale. Multiplicarea de arcade și 
arcuri, de cercuri și linii curbe, do
minate de cupola centrală, care lu
minează inferiorul prin patruzeci de 
ferestre tăiate înspre bază, alcătuiește 
o dezvoltare ritmică, din ce în ce mai 
înaltă, de cercuri, de o inegalabilă 
putere de sugestie : s-ar putea spune, 
o succesie, o îmbinare și o supra
punere de orizonturi, peste care se 
deschidea, simbol al bolții cerești, 
vastitatea cupolei.

Văzută din afară, Hagia Sofia, stră
juită de patru minarete, clădite ulte
rior de arhitecții turci, nu dă aceeași 
impresie de miraj ca din interior, 
unde imensitatea edificiului apare 
uluitoare. După cucerirea Constanti
nopolului de către turci, picturile cu 
subiect religios, în culori vii, repre
zentând pe împărații bizantini pros
ternați în fața sfinților creștini, au 
fost acoperite. Rămîne însă intactă 
construcția arhitectonică, mărturie 
permanentă a stilului bizantin.

Influența arfei bizantine a Iradiat 
în alte țări : Italia (Ravenna, biserica 
San Vitale ; Veneția, biserica San 
Marc, bogată în mozaicuri din sec. 
XII—XV, reconstituită după modelul 
unei bazilici din Constantinopol, a- 
vînd patru cupole bizantine, încon- 
jurînd cupola centrală), mozaicurile 
siciliene ale celui de al Xll-lea secol 
(Cefalu, Monreale), țările balcanice 
țările românești, Rusia, Franța, Ger
mania, prelungindu-se în arfa mu 
sulmană.
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XXI-A ANIVERSĂRI

A ELIBERĂRII UNGARIEI
Cronica TELEGRAME EXTERNE

RECEPȚIE OFERITA
E AMBASADORUL R. P. UNGARE

Cu prilejul celei de-ă XXI-a ani
versări a eliberării Ungariei, luni 
la amiază ambasadorul R. P. Un
gare la București, Jozsef Vince, a 
oferit un cocteil în saloanele am
basadei.

Au luat parte Constantin Dră- 
gan, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, membri ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Petre Bla- 
jovici, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

★

Luni dimineața, cu prilejul celei 
de-a XXI-a aniversări a eliberării 
Ungariei, Jozsef Vince, ambasado
rul R. P. Ungare la București, în
soțit de membrii ambasadei, a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

în aceeași dimineață, ambasado
rul R. P. Ungare a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victo
riei.

La solemnități au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului For
țelor Armate.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, posturile noastre

Mia Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
miniștri, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★

de radio transmit o săptămînă a 
culturii ungare. După un program 
de muzică ușoară transmis dumini
că 3 aprilie, vor fi prezentate în 
continuare emisiuni cuprinzînd lu
crări de muzică simfonică ungară, 
clasică și contemporană, muzică 
populară, selecțiuni din operete, 
piese de muzică ușoară în interpre
tarea unor formații și soliști din 
R. P. Ungară.

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei .de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ungariei, 
Consiliul Central al Sindicatelor și 
C.C. al U.T.C. au trimis telegrame 
de felicitare organizațiilor similare 
din R. P. Ungară.

(Agerpres)

SEMNAREA ÎNȚELEGERII 
ȘI A PLANULUI

DE COLABORARE ȘTIINȚIFICA 
PE ANII 1966—1987

ÎNTRE ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA 

ȘI ACADEMIA BULGARĂ 
DE ȘTIINȚE

Luni la amiază a avut loc în 
Capitală semnarea înțelegerii și a 
planului de colaborare științifică 
pe anii 1966—1967 între Academia 
Republicii Socialiste România și 
Academia Bulgară de Științe.

Documentele au fost semnate de 
acad. Ilie Murgulescu, președinte
le Academiei Republicii Socialiste 
România, și Liubomir Krîstanov, 
președintele Academiei Bulgare de 
Științe.

La solemnitate au asistat acade
micieni, profesori universitari, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov.

Acad. Ilie Murgulescu a oferit 
cu acest prilej un dejun, iar am
basadorul Gheorghi Bogdanov un 
cocteil.

★
Luni, Gunnar Lange, ministrul 

comerțului al Suediei, care face o 
vizită oficială în tara noastră, a 
fost primit de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, de 
Emil Drăgănescu, ministrul ener
giei electrice, și de Mihai Marines
cu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. La primire au fost 
prezenți membri ai conducerii a- 
cestor ministere, precum și amba
sadorul Suediei la București, Olof 
Gustav Bjiirstrdm.

Seara, Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
a oferit în cinstea oaspeților un 
dineu. (Agerpres)

Luni, ministrul industriei șl pes- g 
cuitului din Ceylon, Philip Guna- g 
wardene, și persoanele care îl în
soțesc. au fost primiți de Gheor- S 
ghe Cioară, ministrul comerțului g 
exterior. în cinstea oaspeților, mi
nistrul comerțului exterior a oferit g 
un dejun.

în cursul zilei oaspeții ceylonezi " 
au vizitat Uzinele „23 August", | 
precum și noi cartiere de locuințe g 
din Capitală.

* 9S-a înapoiat în Capitală delega- g 
ția Consiliului Național al Femei- " 
lor, condusă de Ioana Boga, secre- g 
tară a Consiliului, care la invitația H 
Organizației de Femei a Partidului H 
Uniunea Sudaneză — R.D.A. a fă- g 
cut o vizită de prietenie în Repu- R 
blica Mali. Delegația a vizitat uni- “ 
tăți economice și social-culturale R 
din Mali și a avut întîlniri cu re- g 
prezentantele organizațiilor de fe- ■ 
mei. Delegația a fost primită de n 
președintele Republicii Mali, Mo- I 
dibo Keita.

în drum spre patrie delegația g 
s-a oprit la Alger unde, la invi- I 
tația Uniunii naționale a femeilor a 
algeriene, a făcut o vizită de prie- I 
tenie de cîteva zile. (Agerpres) H

I
I 
I 
I 
I 
I

„ȘEICATELE DE BUZUNAR"
ALE ARABEI

Newsweek

CUM E VREMEA
Ieri in țară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cerul variabil mai mult 
noros în Oltenia, Bărăgan si Dobro- 
gea. Izolat, în regiunea de munte, s-a 
semnalat lapovită și ninsoare. Vîntul 
a suflat slab, pină la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sud-estic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
r grade la Ocna Șugatag și 18 grade 
la Berzeasca și București. în București: 
Vremea a fost relativ călduroasă, cu 
cerul variabil mai mult noros. Vîntul 
a suflat slab, pină la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sud-estic. Tempe
ratura maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6.
7 și 8 aprilie : Vreme schimbătoare, 
cu cerul mai mult noros în Ardeal, 
Moldova și Dobrogea și variabil în 
rest. Vor cădea ploi locale mai ales 
sub formă de averse. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele între 8 și 18 grade. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Ploi slabe. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în scădere ușoară.

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni face cunoscut depunătorilor 
care doresc să economisească pe 
libretele de economii pentru con
struirea de locuințe că în mod ex
cepțional la tragerea la sorti pen
tru trimestrul 11/1966 vor participa 
libretele care se vor emite de către 
casele raionale și orășenești de 
economii și de către agențiile 
C.E.C. autorizate în acest scop, 
pînă la data de 20 aprilie a.c., in
clusiv.

CAMPIONATE-COMPETIȚII
Petrosian

Turneul handbaliștilor 
de la Medvesciak

Săptfimîna aceasta, echipa mas
culină de handbal Medvesciak Za
greb întreprinde un turneu de trei 
jocuri în țara noastră. Sportivii 
iugoslavi vor evolua astăzi pe te
renul Progresul din Capitală, de 
la ora 17, în compania formației 
bucureștene Universitatea. Urmă
toarele meciuri sînt programate 
miercuri la București (cu Steaua) 
și vineri la Timișoara (cu Politeh
nica). Reamintim că la ultima edi
ție a „Cupei campionilor euro
peni" echipa Medvesciak a jucat 
în finala competiției, la Lyon, ală
turi de Dinamo București, de care 
a fost întrecută cu 13—10.

PREGĂTIRI PENTRU 
„EUROPENELE" 
DE ATLETISM

Capitala Ungariei va găzdui 
între 30 august și 4 septem
brie cea de-a opta ediție a 
„europenelor" de atletism. Pre
gătirile organizatorilor ca și 
ale fruntașilor atletismului eu
ropean sînt în plină desfășura
re. Pînă la sfîrșitul lunii tre
cute și-au anunțat participa
rea atleți și atlete din 11 țări, 
printre care România, Uniu
nea Sovietică, Italia, Polonia, 
Belgia, Iugoslavia, Suedia etc.

Pentru verificarea pregătirii 
concurenților, dar și pentru 
verificarea instalațiilor și a 
corpului de oficiali, comitetul 
de organizare a campionatelor 
a fixat o serie de competiții 
prealabile. Prima dintre a- 
cestea are loc la 29 mai.

întrecerile se vor desfășura 
pe „Nepstadion", cea mai mare 
bază sportivă din Budapesta. 
Organizații turistice din 12 
țări au anunțat că în perioada 
campionatelor vor organiza 
excursii speciale la Budapesta.

Programul voleibalistic de la 
sfîrșitul săptămînii trecute a fost 
dominat de meciul masculin Di- 
namo-Tractorul Brașov, disputat 
în sala Dinamo din Capitală. Di- 
namoviștii au practicat în per
manență un joc variat, cu acțiuni 
spectaculoase la fileu care le-au 
atras nu numai aprecieri fru
moase, ci și... victoria (3—1). Alte 
rezultate: masculin : Petrolul
Ploiești — Steaua 2—3; Politehni
ca Cluj — Farul Constanța 3—1; 
Știința Galați — Minerul Baia 
Mare 3—0 ; Politehnica Timișoara 
— Politehnica Brașov 3—1; femi
nin : C. P. București — C.S.M. Si
biu 3—1; Rapid — Știința: Craio
va 3—0 ; Metalul — Farul Con
stanța 0—3 ; Dinamo — Universi
tatea Cluj 3—0 ; Partizanul roșu 
Brașov — Penicilina Iași 0—3.

mațiile bucureștene Grivița roșie 
și Steaua, avînd fiecare cite 12 
puncte din tot atîtea posibile. Re
zultatele meciurilor disputate du
minică : Grivița roșie — Gloria 
17—6 (6—0); Steaua — Construc
torul 17—6 (8—6): Dinamo — Pro
gresul 26—6 (0—0); Știința Petro- 
șeni — Farul 3—0 (3—0); C.S.M.S. 
Iași —Precizia Săcele 6—6 (3—3) ; 
Rulmentul Bîrlad — Universitatea 
Timișoara 18—0 (3—0).

RUGBI

După desfășurarea a patru eta
pe, în clasamentul campionatului 
de rugbi continuă să conducă for

Două surprize în întrecerea fe
minină : fruntașele clasamentului, 
formațiile bucureștene Politehnica 
și Rapid, au pierdut partidele cu 
Constructorul (60—67) și, respec
tiv, Universitatea Cluj (61—65). 
Celelalte meciuri ale etapei s-au 
încheiat astfel: feminin : Progre
sul — Crișul Oradea 47—49 ; I.C.F.
— Voința Brașov 54—71; Mureșul 
Tg. Mureș — Voința București 
43—32; masculin : Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu Brașov 103— 
70 ; Politehnica București Știin
ța Galați 74—66 ; Dinamo Oradea
— Steaua 67—77 ; Farul Constanța
— Știința Tg. Mureș 74—68 ; Uni
versitatea Cluj — Politehnica Ti
mișoara 83—67.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în bazinul acoperit (S0 m) din 

Dortmund au început campionatele de 
natatie ale R.F. Germane. în prima zi 
de concurs, cea mai bună performantă 
a fost realizată de Kate Gross, care în 
proba de 100 m bras a fost cronometrată 
în 1T9’’8/1O, la 6/10 de secundă de re
cordul mondial detinut de lnotătoarea 
vest-germană Karen Beyer.

• într-un concurs international de 
atletism pe teren acoperit, desfășurat în 
localitatea Salem (Oregon), atletul ame
rican Dyrol Burleson, în etate de 25 de 
ani, a clstigat cursa de o milă fiind 
cronometrat în 3'57”5/10, rezultat ce re

prezintă cea mai bună performanță mon
dială a sezonului.

• Cea de-a doua cursă de selecție în 
vederea formării echipei de ciclism a 
R.D. Germane pentru ediția din acest 
an a „Cursei Păcii" a revenit lui Klaus 
Ampler. El a parcurs 82,500 km în 
2h 01'40".

• A luat sfîrșit campionatul euro
pean feroviar masculin de handbal. Pri
mul loc în clasament a revenit echipei 
Iugoslaviei. învingătoare în finală cu 
12—8 (8—6) în meciul cu selecționata 
Bulgariei. Pe locul 3 — echipa R.D. 
Germane (11—8 cu echipa Cehoslova
ciei).

sau Spasski?
Peste cîteva zile va începe la Mos

cova meciul pentru titlul mondial de 
șah între marii maeștri sovietici Ti
gran Petrosian și Boris Spasski. Pen
tru amatorii „sportului minții", această 
dispută este cel puțin egală ca interes 
cu viitorul tufneu al „Cupei Jules 
Rimet"...

Petrosian șl Spasski vor lua startul 
Ia 11 aprilie într-un „maraton șahlst" 
ce ar putea să dureze circa două luni 
dacă bineînțeles unul din protagoniști 
nu va abandona lupta înainte de epui
zarea celor 24 de partide. Acesta este 
cel de-al 15-lea meci pentru titlul su
prem. Istoria șahului a cunoscut 
pînă acum 9 campioni mondiali. Pri
mul a fost Wilhelm Steinitz (din 1886 
pînă în 1894). I-au urmat Emanuel 
Lasker, Raul Capablanca, Alexandr 
Alehin, Max Euwe șl din nou Alehin 
care a murit, fiind campion mondial, 
în 1946. Titlul rămas vacant s-a dispu
tat în 1948, Ia Haga șl Moscova, în
tr-un turneu cîștlgat de Mihail Bot
vinnik. Timp de 15 ani, eminentul 
șahlst sovietic a luptat, șl nu fără 
succes, să-și păstreze cununa de cam
pion al lumii. După meciul egal cu 
Bronstein (1951), Botvinnik a pierdut 
titlul de două ori î în favoarea lui 
Smîslov (1957) șl a lui Tal (1960). Dar 
a reușit apoi să-l recucerească Intre- 
clndu-și adversarii cu scoruri catego
rice. în 1963, însă, Botvinnik este în
vins cu 12,5—9,5 puncte de Tigran Pe
trosian și cedează, se pare, definitiv, 
supremația.

Petrosian, în al cărui stil cea mal 
cizelată tehnică iuzlonează cu psiholo
gia subtilă și facultatea de a calcula 
foarte rapid, este un șahlst greu de 
învins. Dar nu mai puțin redutabil este 
și șalangerul său. Deși mal tînăr cu 8 
ani decît campionul, Spasski (29 de 
ani) este un șahlst matur, multilateral, 
maestru al flnalurilor, jucător tenace, 
cu un palmares excepțional. Așadar 
Petrosian sau Spasski ? Iată întreba
rea pe care șf-o pun acum iubitorii 
șahului de pretutindeni.
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Revista americană „NEWS
WEEK" publică un amplu repor
taj despre „statele din buzunarul 
vestei ale Arabiei". Autorul 
scrie :

„Pînă în doi ani, dacă planurile 
actuale rămîn în picioare, ultimele 
trupe engleze vor pleca spre casă, 
părăsind marea bază militară din 
Aden. Cînd se va întîmpla aceasta, 
Anglia, odinioară stăpîna Orientu
lui Mijlociu, va păstra acolo doar 
un petic — protectoratul său asu
pra șeicatelor nisipoase care ocupă 
„semiluna nefertilă’ ce încercuiește 
Golful Persic și Golful Omanului. 
Aceste nouă șeicate de buzunar — 
printre care Bahrein și Qatar — 
au fost pînă recent fosile sociale : 
fiefuri feudale care au supraviețuit 
aproape neatinse în secolul al două
zecilea. Dar astăzi — deoarece s-a 
descoperit că pămîntul lor pustiu 
conține vaste cantități de petrol — 
cei 370 000 de locuitori ai șeicafe- 
lor din Golful Persic sînt îmbrîn- 
ciți, vrînd-nevrînd, în vîltoarea de 
curenți politici și economici ai lu
mii moderne.

Una din primele țări din regiunea 
Golfului care s-a îmbogățit a fost 
Bahrainul, care se află pe o insulă 
lungă de 27 mile, chiar în fața 
Coasfei Arabiei. Cel mai vechi și cel 
mai mic dintre șeicate — Bahrein
— a început să pompeze petrol cu 
peste 30 de ani în urmă. Astăzi, din 
puțurile sale se realizează profituri 
de aproape 17 milioane dolari pe 
an. (Articolul din „Newsweek’ nu 
amintește nimic de uriașele profi
turi obținute de marile monopoluri 
occidentale care acaparează aceste 
avuții — n.r.). A treia parte din 
acești bani intră în mîinile guver
nului Bahreinului, o treime merge 
la un fond pentru dezvoltarea ca
pitalei, iar restul intră în fondul 
conducătorului, șeicul în vîrstă de 
33 de ani Isa bin Sulman Al Ka- 
lifa.

Tn pofide frumosului său venit, 
Bahreinui are probleme. Tn primul 
rînd, este cel mai populat șeicat 
(180 000 locuitori) și populația sa 
crește mai repede decît veniturile 
de pe urma petrolului. Există, de a- 
semenea, problema șomajului.

Vecinul apropiat al Bahreinului
— Qatarul — a evitat o parte din 
problemele Bahreinului, în mare

măsură deoarece are mult mal mulți 
bani.

Dar chiar și bogăția Qatarului are 
limitele ei. Cu șase ani în urmă, 
familia conducătoare l-a destituit pe 
șeicul Aii Al Thani pentru gesturi 
costisitoare, cum a fost dăruirea a 
60 de automobile „Cadilac' unei 
delegații venită în vizită din Arabia 
Saudită. Fiul și succesorul său, șei
cul Ahmed Al Thani, fine strîns hă
țurile generozității și nu dăruiește 
niciodată mai mult de o jumătate de 
duzină de automobile deodată. Lu
cru de înțeles, din moment ce șei
cul Ahmed are 400 de rude pe sfa
tul său de plată...

Deoarece majoritatea celor 65 000 
de locuitori aparțin sectei Wahabi, 
Qatarul are un puternic caracter 
puritan. Televiziunea și filmele sînt 
interzise, iar justiția se află în mîi
nile așa-numifilor «cădii» locali 
(judecători musulmani) care fac tot 
ce le stă în putință pentru a ignora 
secolul XX. Un cadiu, de exemplu, 
s-a înfuriat cînd a aflat că tinerii 
din Qatar sînt învățați că pămîntul 
este rotund ; a fost liniștit numai 
atunci cînd un judecător mai tînăr 
l-a convins că este posibilă inter
pretarea Coranului învăfîndu-i pe 
oameni că pămîntul este într-ade- 
văr rotund.

Viața este și mai tristă în Abu 
Dhabi, cel mai sudic din șeicate. Se 
crede că anul acesta veniturile de 
pe urma petrolului vor atinge în 
Abu Dhabi 70 milioane dolari. Dar 
foarte puțini din cei 20 000 cetățeni 
din Abu Dhabi au văzut vreodată 
banii aceștia. Suveranul, șeicul 
Shakhbuf bin Sultan, nu duce însă 
lipsă de bani. El a comandat trei 
noi palate, cîte unul pentru fiecare 
din cei doi fii și unul pentru el în
suși.

Situat lingă Abu Dhabi, șeicaful 
Dubai nu are petrol dar s-a trans
format, cu șiretenie, într-un oficiu 
de cliring pentru operațiile de con
trabandă din Orientul Mijlociu. Anul 
trecut, Dubai a Importat uriașe can
tități de aur șl argint, plus bunuri 
de consum în valoare de 47 mili
oane dolari.

Restul șeicatelor — Sharjah, AJ- 
man, Umm al Qaiwan, Ras al Khai- 
mah și Fujairah — sînt rude sărace. 
Formate mai ales din safe prăfuite 
și din deșerfuri, ele trăiesc din pes
cuit, cultivarea curmalelor, dinfr-un 
comerț mărunt, cu speranța că, In
tr-o zi, una din numeroasele corn, 
panii care caută petrol va desco
peri o sursă de bogăție în pămîn- 
ful lor. Dar chiar dacă se va întîm
pla un asemenea lucru, pe toate 
statele din Golful Persic pare să le 
aștepte o perioadă grea".

PLENARA C.C.
AL PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA

PHENIAN 4 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția centrală 
telegrafică coreeană, între 28 mar
tie și 4 aprilie a avut loc Pîc 
nara a XIII-a a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea.

Plenara a ascultat rapoartele 
prezentate de președinții comitete
lor provinciale (orășenești) ale 
partidului în legătură cu aplicarea 
rezoluțiilor Plenarei a XH-a a Co
mitetului Central.

La plenară a luat cuvîntul Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

Plenara a subliniat necesitatea 
aplicării în continuare a rezoluții
lor Plenarei a Xll-a a C.C., în ve
derea dezvoltării construcției so
cialiste și ridicării continue a ni
velului de trai al poporului, prin- 
tr-o bună conducere a economiei 
naționale.

Plenara a XIII-a a C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea a hotă- 
rît convocarea Congresului parti
dului în toamna anului 1966.

R P. CHINEZĂ

Conferințe privind 
activitatea in industrie 
și transporturi

PEKIN 4 (Agerpres). — Recent, 
la Pekin s-au desfășurat conferin
țele cu privire la activitatea eco
nomică în domeniile industriei și 
transporturilor și cu privire la 
munca politică în cele două ramuri, 
în cadrul conferințelor au fost 
subliniate succesele obținute în a- 
ceste domenii și studiate în mod 
sistematic instrucțiunile C.C. al 
P.C. Chinez cu privire la activita
tea întreprinderilor industriale și 
de altă natură, au fost trasate sar
cinile privind activitatea de viitor. 
Participanții la conferințe au fost 
primiți de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, Den Siao-pin, 
secretar general al C. C. al P. C. 
Chinez, și de alți conducători.

Ciu En-lai și Den Siao-pin au 
rostit cuvîntări în cadrul cărora au 
subliniat printre altele realizările 
obținute in activitatea întreprin
derilor industriale în procesul de 
construire a socialismului, precum 
și problemele privind continuarea 
construirii obiectivelor principale 
din țară.

Alpiniștii
Cu cîteva zile în 

urmă, au luat sfîrșit 
tn masivul Bucegi în
trecerile celei de-a 
doua etape a Alpi- 
niadei de iarnă. Con
curența fruntași au 
participat la urmă
toarele probe : căță- 
rare (în pereții din 
Valea Horoaba), tra
versare (pe ruta Ba- 
bele-Ceardacul Stan- 
ciului-Vîrful cu Dor,

au încheiat turele
Vîrful Doamnei-Va- 
ma Strunga-Padina- 
Babele) și schi-cobo- 
rîre (pe o pîrtie din
tre Babele și Pește
ra). Printre cei evi- 
dențiați cu acest pri
lej se află maestrul 
sportului Aurică Iri- 
mia, Dumitru Chivu, 
Teodor Hurubeanu, 
Laurențiu Păun (Ar
mata Brașov), Nico- 
lae Jitaru, Ion Cole-

șiu (Dinamo Brașov), 
A. Rițișan (Metalul 
Hunedoara), Nicolae 
Nevezi (C.F.R. Pe- 
troșeni), Alex. Stă- 
tescu (Metalul Bucu
rești). Primul loc în 
clasamentul final pe 
echipe l-a ocupat Di
namo Brașov. Bune 
performanțe au rea
lizat și participanții 
la concursul de cate-

J • vl de iarna j
goria a Il-a. Echi
pele Armata Bra
șov, Dinamo Brașov _ 
și Unirea Cluj au o- 
cupat primele trei 
locuri în clasamentul g
respectiv. In luna iu
lie masivul Piatra “
Craiului va găzdui 
prima etapă a Alpi- 
niadei de vară. (De la 
Nicolae Sbîrcea, co
respondent voluntar).

Sud-eetul Peninsulei Arabic»

ȘEDINȚA COMISIEI C.A.LR.
PENTRU INDUSTRIA
CĂRBUNELUI

LEIPZIG 4 (Agerpres). — La 
Leipzig s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria cărbunelui, la care au parti
cipat delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, Republicii Socialiste 
România, R. P. Ungare și U.R.S.S., 
precum și un observator din par
tea R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme 
ale colaborării în domeniul pro
gresului tehnic în industria căr
bunelui.

Televizor tridimensional
O Întreprindere electronică japo

neză a pus la punct un televizor tri
dimensional, care permite ca ima
ginile să apară In reliei. Aceste 
imagini sînt captate pe două canale, 
suprapunlndu-se cu ajutorul unor 
ochelari polarizant!, telespectatorul 
vede imaginile cu un pronunțat 
elect tn reliei.

O nouă tehnică de con
solidare a fundațiilor

In Uniunea Sovietică a fost ela
borată o nouă tehnică pentru con
solidarea clădirilor a căror fundație 
a slăbit. în solul clădirii se introduc 
cinci tuburi, dintre care primul și 
ultimul îndeplinesc funcția de elec
trozi negativi, al doilea și al patru
lea — de electrozi pozitivi, iar în cel 
din mijloc se introduce sticlă li
chidă. între cele patru tuburi se cre
ează un curent continuu, care pro
voacă infiltrarea sticlei lichide în 
pămînt. După aceea, reacția electro- 
chimică transformă amestecul sticlă 
lichidă-sol într-o unitate stabilă 
omogenă.

Rozătoarele și ultrasu
netele

în Statele Unite s-a construit un 
aparat pentru izgonirea șoarecilor 
și șobolanilor cu ajutorul ultrasune
telor. Acestea nu sînt percepute de 
urechea omenească, dar sistemul au

ditiv foarte sensibil al rozătoarelor 
le percepe. Numărul foarte mare de 
vibrații este insuportabil pentru ele 
și sînt nevoite să plece din locul 
respectiv. Pentru ca șobolanii și 
șoarecii să nu se obișnuiască cu a- 
ceste sunete, înălțimea lor este me
reu schimbată.

Poezie prin telefon
Serviciul comunicațiilor din Viena 

transmite telefonic, la cererea abo- 
nafilor, versuri de poefi austrieci, 
Înregistrate pe bandă de magneto
fon. Fiecare solicitant poate asculta 
In felul acesta versuri timp de trei 
minute.

Reeditarea
„Procesului maimuțelor"

Tînăra din fotografie, Susan 
Epperson, are 24 de ani și este de 
puțin timp profesoară de biologia 
la o școală din Little Rock (Arkan
sas, S.U.A.). Dorința ei este de a 
preda elevilor săi biologia moder
nă, adică istoria vieții de la apari
ția primelor microorganisme pînă 
la Homo sapiens. Dar, conform 
unui amendament adus constitu
ției unor state din sudul S.U.A., 
este interzis „să se citeze, să se 
învețe și să se propage teoria evolu
ționistă a lui Ch. Darwin și a dis
cipolilor săi".

împotriva acestui amendament 
Susan Epperson a depus o plînge- 
re și a întreprins o acțiune pentru 
a-1 declara neconstituțional. în 
cadrul procesului pe care îl duce 
împotriva acestui amendament, zi
lele trecute tînăra profesoară a 
anunțat pe judecătorul districtual 
că intenționează să treacă la pre
darea teoriei lui Darwin. Ea a de
clarat că acest amendament vio
lează drepturile constituționale

prin care „libera comunicare a gîn- 
durilor și opiniilor este un drept 
inalienabil al omului".



Primul 
satelit 
artificial 
al Lunii

MOSCOVA 4 (Agerpres).— Agen
ția TASS transmite că la 3 aprilie, 
orele 21,44 (ora Moscovei), stația 
automată „Luna-10“ a fost plasată 
pe o orbită circumlunară și a de
venit primul satelit artificial al 
Lunii.

Plasarea stafiei pe orbită a fost 
asigurată prin corecția traiectoriei 
de zbor a stației efectuată cu succes 
la 1 aprilie, precum și prin ma
nevra precisă înfăptuită la comen
zile de pe Pămînt, înfăptuite în 
momentul apropierii stației de 
Lună.

Satelitul artificial al Lunii este 
plasat pe o orbită avînd distanța 
minimă față de suprafața Lunii de 
350 km (la periseleniu) și la distan
ța maximă de circa 1000 km (la 
aposeleniu). Perioada de revoluție 
a stației în jurul Lunii este de a- 
proximativ trei ore.

La bordul satelitului au fost in
stalate aparate științifice pentru 
explorarea spațiului cosmic cir
cumlunar. Datele măsurătorilor 
științifice se transmit pe Pămînt 
cu ajutorul unui sistem teleme
trie.

Supravegherea zborului satelitu
lui și măsurarea parametrilor or
bitei sale sînt efectuate de Centrul 
de legături radio la mari distanțe 
cu Cosmosul.

Ziarul „Pravda' a consacrat luni o 
ediție specială plasării satelitului 
„Luna-10* pe o orbită circumlunară. 
Ea conține, printre altele, scrisoarea 
constructorilor satelitului către Con
gresul al XXIII-lea al P.C.U.S. și me
sajul de felicitare adresat constructo
rilor de către parficipanții la congres.

Intr-un comentariu in legătură, 
cu lansarea satelitului artificial al 
Lunii, agenția TASS arată că sta
ția automată „Luna-10" și-a înce
put zborul ca și celelalte stații, 
numai că traiectoria zborului ei nu 
a fost îndreptată spre un anumit 
punct de pe suprafața Lunii, ci 
spre un punct aflat la o distanță 
de 1 000 kilometri de ea.

„Luna-10" este alcătuită din 
două părți principale : satelitul ar
tificial al Lunii și o instalație de 
motoare cu compartimente pentru 
aparate. După plasarea stației au
tomate pe orbita circumlunară, sa- I 
telitul s-a separat de instalația de I 
motoare și a început să efectueze I 
cercetări științifice.

CRESTE OPOZIȚIA
FATA DE SIND1CATEIE FRANCHISEE

„Noi respingem sindicatele ofi
ciale ale Spaniei capitaliste, în care 
trăim, în esență, pentru că acestea 
nu sînt instrumente proprii luptei 
pe care muncitorii trebuie să o 
ducă în apărarea drepturilor lor" 
■— se spune în manifestul semnat 
de o sută de militanți ai mișcării 
sindicale spaniole, în numele co
misiei reprezentanților muncitori
lor madrileni, a ziariștilor, elec
tricienilor, a celor ce lucrează în 
arta grafică, în construcții, la 
bănci, în transporturi și la între
prinderile de combustibil.

Semnatarii manifestului aprecia
ză că „muncitorii spanioli trebuie

să lupte pentru dreptul de asociere 
muncitorească. In timp ce patronii 
spanioli și-au păstrat tot timpul 
organizațiile lor proprii, posibili
tățile proprii de a discuta și a se 
întruni, muncitorii sînt supuși as
prei discipline a unei legislații care 
le interzice asocierea, ba, mai 
mult, le impune să se încadreze în 
sindicate ai căror conducători 
n-au fost aleși liber și democratic 
de către muncitori".

Manifestul este unul din feno
menele politice cele mai semnifi
cative din ultimii ani — scrie co
respondentul particular al ziarului 
„Le Monde".

Pe străzile orașului Tokio s-a desfășurat zilele trecute o amplă acțiune 
de strîngere a semnăturilor pe o cerere de evacuare a bazelor militare 
americane din Okinawa șl Ogasawara și retrocedarea acestor teritorii 

(Foto : Japan Press)

ROMA CAIRO

Verdictul 
de la Milano

In urmă cu puțin 
timp, un mic ziar de 
uz intern numit „La 
Zanzara", adică „Țin
tarul*, ă publicat o 
anchetă făcută în rîn- 
durile elevilor liceu
lui „Parini" în legă
tură cu probleme le
gate de familie, dra
goste, poziția tinere
lor fete în societatea 
italiană. Ancheta a 
scos la iveală con
tradicțiile existente 
dintre conservatoris
mul bazat pe preju
decăți și pe concepții 
anacronice pe de o 
parte și atitudinea 
înaintată, progresistă, 
care își face tot mai 
mult loc în rîndurile 
băieților și fetelor 
care au ajuns în pra
gul adolescenței. A- 
depții vechilor pre
cepte morale s-au 
scandalizat de cu
rajul elevilor de la li

ceul „Parini*, care 
și-au spus deschis 
părerea în legătură 
cu educația, cultura 
și etica, luînd tn de- 
rîdere ipocrizia, fal
sele precepte mo
rale. A fost des
chisă o anchetă judi
ciară cu intervenția 
chesturii și, în cele 
din urmă, s-a inten
tat și un proces. In 
sprijinul redactorilor 
revistei „La Zanzara" 
s-au pronunțat nu nu
mai juriști de vază, 
dar și personalități 
ale lumii politice și 
culturale. însuși vi
cepreședintele Con
siliului de Miniștri, 
Nenni, a luat atitu
dine împotriva a- 
cestei înscenări ju
ridice, iar scriito
rul Alberto Mora
via a subliniat că re
presiunile Ia care au 
fost supuși tinerii lo

vesc în demnitatea 
umană. La Milano 
și în alte orașe ale 
Italiei s-au desfă
șurat manifestații ale 
tinerilor care au ce
rut să se pună capăt 
atacurilor cercurilor 
retrograde asupra 
vieții democratice și 
școlii. Tribunalul a 
achitat pe implicați.

Cazul „La Zanzara* 
oglindește tendința 
forțelor care se o- 
pun emancipării ti
nerei generații, cău- 
tînd să o mențină sub 
apăsarea unor pre
cepte morale anti- 
științifice. De altfel, în 
ultima vreme, sub pa
ravanul „moralității", 
cercurile retrograde 
au trecut la o adevă
rată ofensivă. In Ita
lia s-a ajuns să fie 
cenzurate pînă și tex
te din Dante, să fie 
interzis un film al lui 
Vittorio de Sica, iar 
acum cîteva zile di
rectorul unui liceu din 
Sicilia a hotărît scoa
terea din bibliotecă 
a celebrei cărți „Jur
nalul Anei Frank*.

I. MARGINEANU

Criza de 
din Liban

Libanul a intrat din 
nou în criză de gu
vern. în urmă cu cîte
va zile, președintele 
Charles Helou a ac
ceptat demisia cabi
netului prezidat de 
Rachid Karame.

Atît la Beirut, cît și 
în alte capitale ara
be, evenimentul nu a 
constituit o surpriză, 
el fiind prevăzut încă 
de mai multă vreme. 
Un număr important 
de deputați se pro
nunțaseră pentru re
întoarcerea la tradi
ția ca guvernul să cu
prindă membri al 
Adunării Naționale. 
Cabinetul demisionar, 
format în iulie 1965, și 
remaniat la 1 februa
rie 1966, era compus 
din personalități din 
afara parlamentului. 
Singur premierul Ka- 
rame făcea parte din 
Adunarea libaneză.

guvern

Demisia a interve
nit în împrejurările 
cînd în Liban era în 
curs aplicarea unor 
măsuri vizînd re
structurarea adminis
trației de stat. Aceas
tă operațiune s-a 
întrerupt din cauza 
conflictului ivit în si
nul guvernului, în le
gătură cu reforma ju
diciară, care trebuia 
să comporte înlocui
rea unor magistrați. 
Șeful cabinetului a 
respins proiectul pro
pus de către minis
trul justiției. Diferen
dul a atras după sine 
demisia ministrului 
justiției din guvern, 
urmată do cea a mi
nistrului planului. Du
bla retragere a pre
cipitat lucrurile, de- 
terminînd pe primul 
ministru să prezinte 
demisia întregului 
cabinet.

In momentul de 
față, după cum reie
se din presă, preșe
dintele Libanului a 
început consultările 
preliminare privind 
natura și compoziția 
viitorului guvern. Deși 
majoritatea parla
mentară sprijină can
didatura lui Karame, 
'se evită totuși ca ea 
să fie impusă, lăsîn- 
du-1 pe președintele 
Helou să-și spună cu- 
vîntul definitiv. Mulți 
observatori politici 
împărtășesc părerea 
după care Karame ar 
avea o situație avan
tajoasă în privința 
șanselor de a fi ales 
să alcătuiască noua 
formulă, cu toate că 
aripa „dură* a mino
rității parlamentare 
se pronunță în favoa
rea unui alt candidat.

Cotidianul din Bei
rut „L'Orient* scrie că 
nu este exclus ca 
președintele să alea
gă alternativa unei a 
treia persoane, ca o 
soluție de compromis, 
care să permită ieși
rea din actuala criză 
de guvern.

C. OPRICA

Centrul Vietnamului de sud 
complet izolat
Saigonul pare în aceste zile ca 

o insulă izolată in mijlocul unei 
mări agitate. Valurile manifesta
țiilor populare lovesc succesiv e- 
dificiul șubred creat și susținut 
de intervenționiștii americani. 
Potrivit agenției France Presse, 
în urma puternicelor demonstra
ții care au avut loc la Hue și Da 
Nang, începînd de luni diminea
ța, cele două orașe, precum și în
treg centrul Vietnamului de sud 
au fost complet izolate de restul 
țării. Toate zborurile avioanelor 
spre și dinspre provinciile din 
centrul țării sînt suspendate. Uni
versitățile și școlile au fost în
chise pe o perioadă nedefinită.

Noi știri vin să confirme ca
racterul galopant al crizei regi
mului de marionete din Vietna

mul de sud. Actualele manifesta
ții, la care participă studenți, bu- 
diști, catolici, produc neliniște 
atît la Saigon cit și la Washing
ton. Ele sînt dublate de un pro
nunțat fenomen de disoluție în 
cadrul așa-zisului cabinet saigo- 
nez, precum și în rîndul forțelor 
de ordine și al armatei guverna
mentale. Demiterea recentă a ge
neralului Thi, comandantul pri
mului corp de armată, a provo
cat în rîndul unităților din sub- 
ordinea sa agitație, nemulțumiri. 
Numărul dezertărilor, al treceri
lor de partea forțelor patriotice 
este în creștere. Despre evoluția 
situației din Vietnamul de sud 
ziarul „Le Monde" publică un 
editorial intitulat „Al doilea 
front", din care reproducem:

Contacte 
intre autoritățile 
irakiene și kurzi

BAGDAD 4 (Agerpres).— Potrivit 
agenției M.E.N., autoritățile irakie
ne au intrat de curînd în contact 
cu o serie de reprezentanți ai 
kurzilor pentru a discuta noul sta
tut al administrației locale a aces
tora. Aceste contacte au intervenit 
în urma asigurărilor date de către 
unii lideri ai kurzilor, că sînt de 
acord să colaboreze în cadrul uni
tății naționale.

„VREMURI DIFICILE"

PENTRU N.A.T.O.

Manifestări cu prilejul 
aniversării 

eliberării Ungariei
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării a 21 de ani de 
la eliberarea Ungariei, la 4 aprilie 
în Piața Eroilor din Budapesta a 
avut loc un miting, la care au par- 
tioipat peste 10 000 de tineri și ti
nere, primiți recent în rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară. La festivitate au luat 
parte Gyula Kallai, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
și alți conducători de partid și de 
stat. La miting a luat cuvîntul La- 
jos Mehes, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. din R. P. Ungară.

Cu prilejul aniversării a 21 de ani 
de la eliberarea Ungariei, în în
treaga țară au avut loc numeroase 
manifestări. La Budapesta, în su
netele imnului de stat al R. P. 
Ungare, a fost ridicat în piața

Lajos Kossuth, în fața clădirii 
parlamentului, drapelul de stat al 
R.P. Ungare. La Monumentul Eli
berării de pe colina Gellert au 
fost, de asemenea, ridicate drapelul 
de stat și steagul roșu al mișcării 
muncitorești internaționale.

Generalul de armată LajoS Czine- 
ge, ministrul apărării al R.P. Un
gare, a rostit o cuvîntare la postu
rile de radio și televiziune, în care 
a subliniat că poporul ungar nu
trește o recunoștință profundă 
față de eroii sovietici, români, 
bulgari și iugoslavi care au luptat, 
și mulți dintre ei și-au jertfit via
ța, pentru eliberarea poporului 
ungar.

în continuare, Lajos Czinege a 
vorbit despre succesele înregistrate 
de poporul ungar în construcția so
cialistă în cei 21 de ani de la eli
berare.

Consultări pentru formarea 
noului guvern laburist

LONDRA 4 (Agerpres).— în ca
pitala Marii Britanii au loc în pre
zent consultări în vederea formă
rii noului guvern laburist. Potrivit 
observatorilor politici, remanierea 
guvernului laburist ar putea an
trena un anumit număr de schim
bări ale portofoliilor ministeriale 
în sînul cabinetului. în legătură cu 
aceasta, primul ministru Harold 
Wilson a conferit duminică în 
două rînduri cu George Brown, 
ministrul pentru problemele econo
mice și unul dintre colaboratorii 
săi cei mai apropiați. Potrivit zia
rului „Sun", remanierea cabinetu

lui laburist va fi anunțată, după 
toate probabilitățile, miercuri. Pre
sa britanică, comentînd victoria la
buristă în alegerile de la 31 mar
tie, apreciază în unanimitate că 
remanierea va fi limitată și că 
Wilson nu va aduce schimbări prea 
mari guvernului său. Totodată, cele 
mai multe comentarii au în conti
nuare ca obiect problemele econo
mice. Astfel, ziarul „Daily Express" 
scrie că „partenerii Marii Britanii 
în Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) cer ca supra tax" 
de 10 la sută la importuri să 
anulată".

pekin Alegeri pentru 
organele locale ale puterii de stat

„Nu sînt nici două 
luni de cînd vicepre
ședintele Statelor Unite, 
Hubert Humphrey, cu
teza să afirme la reîn
toarcerea din turneul 
său în Vietnamul de 
sud că americanii, pa
ralel cu succese militare, 
ar începe să cîștige 
războiul pe un «al doi
lea front», frontul poli
tic și social. Noua criză 
care se agravează, de 
la Saigon și Hue, arată 
ce valoare a avut acest 
temerar și înșelător op
timism. Cinci provincii 
din Vietnamul de sud 
se află în stare de re
beliune deschisă fafă de 
autorităfile militare viet
nameze de la Saigon. 
Aceste provincii sînt 
tocmai acelea care în
conjoară cea mai pu
ternică bază americană, 
Da Nang. Este, în a- 
celași timp, regiunea în 
care, în junglă și în 
munți, creșterea efecti
velor forfelor patriotice 
ia proporții tot mai ne
liniștitoare pentru co
mandamentul american.

Se poate pune între
barea dacă americanii 
nu se vor afla Intr-o

bună zi — și dacă nu 
chiar acum, s-ar putea 
ca data viitoare, peste 
putină vreme — în fa(a 
unei situații politice în 
care însăși1 continuarea 
operațiunilor militare ar 
fi în mod grav compro
misă printr-o adevărată 
prăbușire a spatelui 
frontului.

Revolta populară din 
aceste zile din centrul 
Vietnamului face să a- 
pară în plină lumină 
slăbiciunile celui de «al 
doilea front» de care 
vorbea cu atîta emfază 
Humphrey. Și este vor
ba în primul rînd de 
gravitatea sentimentului 
antiamerican în masele 
vietnameze, sentiment 
pe care americanii, lu- 
îndu-și atît de des pro
priile dorințe drept rea
litate, nu ar vrea să-l 
vadă dezvoltîndu-se 
chiar în imediata lor 
apropiere.

Tn același timp, se 
evidențiază succesul ac
țiunilor Frontului Națio
nal de Eliberare, care a 
anunțat o ofensivă spo
rită pe plan politic. Se 
va spune oare că el

este cel care îl împinge 
pe budiști și pe studenți 
la mișcarea antiguver
namentală ? Dar F.N.E. 
nici măcar n-are nevoie 
de așa ceva : timpul
lucrează în favoarea
sa... In etapa actuală
F.N.E. îi cheamă pe toți 
vietnamezii la o mare 
mișcare de unire, pentru 
restabilirea democrației, 
independenței și mai 
ales a păcii. Tn fața a- 
cesfei mișcări populare, 
devine mai evidentă ca 
oricînd slăbiciunea gu
vernului de generali și 
a șefului său, generalul 
Ky, al cărui sprijin îl 
constituie complezența 
americanilor, prea ușor 
satisfăcuți de a avea, în 
umbra războiului, o e- 
chipă docilă. Criza a în
ceput prin rebeliunea 
generalului Thi, ară- 
tînd că de fapt există 
disensiuni chiar în e- 
chipa de la putere. Dez- 
volfîndu-se, ea eviden
țiază acum fisuri încă și 
mai grave, acelea care, 
separînd centrul de su
dul țării, fac să se cla
tine însăși temelia edi
ficiului saigonez".

Festivitățile 
de la Dakar

DAKAR 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a șasea aniversări a 
proclamării independenței Senega
lului, la Dakar au avut loc luni o 
paradă militară și o demonstrație 
a organizațiilor- de tineret din Se
negal. în tribuna oficială erau 
prezențl Leopold Senghor, pre
ședintele republicii, David Jawara, 
primul ministru al Gambiei, și nu
meroase oficialități senegaleze. La 
parada militară au participat, de 
asemenea, pentru prima oară, uni
tăți ale armatei Republicii Gam
bia, sosite în mod special la Dakar 
pentru sărbătorirea independenței 
țării vecine.

ECUADOR FOStiî
—— I ■ ■■— 1

membri ai juntei 
vor fi judecați

QUITO 4 (Agerpres). — Noul 
guvern ecuadorian, condus de pre
ședintele provizoriu Clemente 
Yerovi Indaburu, a anunțat că cei 
trei membri ai fostei junte mili
tare, răsturnată acum cinci zile, vor 
fi judecați pentru crimele comise 
în timpul guvernării lor. In același 
timp, în capitala Ecuadorului s-a 
anunțat că guvernul a emis o ho- 
tărîre prin care a degradat pe 
membrii fostei junte, care și-au 
asumat puterea în 1963 suprimînd 
ordinea constituțională din țară.

PARIS 4 (Ajgerpres). — Cea de-a 
17-a aniversare a semnării Trata
tului Atlanticului de nord găsește 
N.A.T.O. într-una din cele mai 
grave crize prin care a trecut de 
la întemeierea sa. Această criză, 
declanșată de hotărîrea Franței de 
a se retrage din organismele inte
grate ale blocului, reduce în mod 
considerabil din caracterul festiv 
pe care anumite cercuri atlantice 
ar fi dorit să-1 confere aniversării. 
Declarațiile menite să marcheze 
aniversarea nu pot să facă abstrac
ție de situația complicată în care 
se găsește alianța.

Astfel, declarația dată publicită
ții cu prilejul amintit de către se
cretarul general al N.A.T.O., Man
ile Brosio, cuprinde un apel adre
sat aliaților atlantici de a depune

Organizația dominicană 
„Mișcarea de la 24 aprilie" 
se pronunță ÎMPOTRIVA 
TRUPELOR STRĂINE

SANTO DOMINGO 4 (Agerpres). 
— Hector Aristyn, fost ministru 
al guvernului constituționalist 
condus de Caamano, din Repu
blica Dominicană, a declarat că 
în această țară a fost creată 
o nouă organizație, denumită 
„Mișcarea de la 24 aprilie". El a 
precizat că organizația va avea 
ca scop lupta pentru retragerea tu
turor trupelor străine din Republi
ca Dominicană, pentru respectarea 
egalității și libertăților democrati
ce pentru toți cetățenii dominicani.

Potrivit relatărilor coresponden
tului agenției Prensa Latina la 
Santo Domingo, Hector Aristyn a 
precizat că nu este vorba de o nouă 
grupare politică, ci de o organiza
ție menită să „unească lupta po
porului dominican pentru retrage
rea tuturor trupelor străine din 
țară".

eforturi pentru soluționarea actua
lei crize. Menționînd că unul din
tre aliați „nu este satisfăcut de 
structura militară" a pactului, 
Brosio relevă că săptămînile și 
lunile viitoare vor oferi poate un 
răspuns la întrebarea privitoare la 
modalitățile de supraviețuire a 
alianței.

Secretarul general al N.A.T.O. a 
ținut să arboreze un optimism 
mai accentuat într-un mesaj a- 
dresat cu același prilej poporului 
american. El a afirmat că din ac
tualele „vremuri dificile", Alianța 
atlantică va ieși chiar întărită.

PEKIN 4.— Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite: 
Duminică, într-o atmosferă sărbă
torească și plină de entuziasm, mi
lioane de locuitori ai Pekinului și 
ai suburbiilor sale s-au prezentat 
în fața urnelor pentru a alege pe 
deputății adunărilor populare raio
nale, care reprezintă organele lo
cale ale puterii de stat. La rîndul 
lor, acești deputați vor alege pe 
deputății Adunării populare a ora
șului Pekin. Alegerile de duminică 
constituie începutul unei mari ac
țiuni electorale, care se va încheia 
cu alegerea deputaților pentru A- 
dunarea Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină. La cele peste 
1000 de centre de votare amena
jate la Pekin, alegătorii și-au dat 
voturile celor care s-au distins în 
muncă în toate domeniile de acti
vitate. Conducătorii de partid și de 
stat ai R.P. Chineze au votat la 
centrul electoral Ciungnanhai, din 
raionul de vest al orașului.

Pregătirile în vederea alegerilor 
au început încă cu o lună în urmă, 
în această perioadă, P.C. Chinez, 
diferite partide politice, organi
zații de masă, grupuri de alegători 
au propus candidați! pentru adu
nările locale raionale. Potrivit legii 
electorale, elaborată pe baza con
stituției R.P. Chineze, toți cetățenii

care au ajuns la vîrsta de 18 ani 
au dreptul să aleagă și să fie aleși, 
indiferent de naționalitate, rasă, 
sex, ocupație, origine socială, cre
dință, grad de cultură, avere sau 
timpul de ședere în localitatea res
pectivă. înainte de încheierea listei 
de candidați, propunerile au fost 
supuse discuțiilor în cadrul adună
rilor alegătorilor.

Liu Șao-ți 
a sosit 
in Afganistan

KABUL 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 4 aprilie a sosit la Kabul, într-o 
vizită de prietenie, Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, însoțit de 
Cen I, vicepremier al Consiliului 
de Stat, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Chineze, și de alte per
soane oficiale.

La aeroport, oaspeții chinezi au 
fost întîmpinați de Mohammed 
Zahir Shah, regele Afganistanului, 
și de alte persoane oficiale.
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Hj BUENOS AIRES. în capitala argentineană circulă 
de cîteva zile zvonuri privind posibilitatea unei 

lovituri de stat. Zvonurile sînt legate de mai multe 
reuniuni secrete pe care le-au avut liderii militari. în 
aceste împrejurări, secretariatul Ministerului Apără
rii al Argentinei a dat publicității un comunicat „li
niștitor*, în care reafirmă sprijinul pe care militarii 
l-ar acorda guvernului constitutional al președintelui 
Arturo Illia.

M BOLOGNA. Ziaristul Guido Fanți, membru al 
“ Partidului Comunist Italian, a fost ales primar al 
orașului Bologna. Alegerea lui Fanți s-a făcut prin 
votul majorității membrilor consiliului comunal, din 
partea partidelor comunist, socialist și socialist al uni
tății proletare.

tM SOFIA. Orașul Ruse găzduiește „Zilele muzl- 
” cale din martie", la care participă și formații din 
șase țări situate pe cele două maluri ale Dunării. Cu 
un program bogat s-a prezentat orchestra simfonică 
din orașul gazdă. Printre participant! au fost și or
chestra simfonică și corul Radioteleviziunii române, 
conduse de Iosif Conta.

■| PHENIAN. La 4 aprilie a fost semnat la Phenian acor- 
” dul cu privire la schimbul de mărfuri dintre R.P.D. 
Coreeană și Uniunea Sovietică pe anul 1966. Potrivit acor
dului, Uniunea Sovietică va livra R.P.D. Coreene diferite 
mașini și utilaje, produse petroliere, laminate din metale 
feroase și neferoase, aliaje de fier, produse chimice, bum
bac, hîrtie etc. și va importa din R.P.D. Coreeană metale 
feroase și neferoase, minereuri, materiale de construcție, 
fructe, produse ale industriei ușoare.

n SAARBRUECKEN. Kai Uwe von Hassel, ministrul 
“ vest-german al apărării, a cerut ca școlile medii 
și superioare din Germania occidentală să colaboreze 
cu guvernul „în problemele apărării". Mai ales la 
școlile superioare, a spus von Hassel, în programul 
de studii trebuie „să-și aibă locul domenii ale apără
rii țării și ale sociologiei militare".

HB ROMA. Pe lîngă Comitetul Central al Partidului 
™ Comunist Italian a luat ființă Centrul de studii 
economice. Ca președinte a fost numit Giorgio Amen
dola, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Par
tidului Comunist Italian.

Corturi in fața Casei Albe...

La Washington, într-un parc din fața Casei Albe, au 
apărut cîteva corturi: ele adăpostesc aproape 100 
de cetățeni de culoare, reprezentanți al muncitorilor 
agricoli șomeri din zona orașelor Greenwood și 
Greenville din statul Mississippi. Organizatorii 
acestei acțiuni revendicative au anunțat că scopul 
ei constă în a atrage atenția președintelui Johnson 
și opinie! publice asupra situației grele a muncito
rilor agricoli șomeri din Mississippi și ea va con
tinua pînă cînd vor fi luate măsuri pentru amelio

rarea condițiilor lor de viață.
(Telefoto : U.P.I. — Agerpres)
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