
f.

PROLE'TARÎ DIN TOATE

înîeia
Mircea ȘERBÂNESCU

Anul XXXV Nr. 6942 Miercuri 6 aprilie 1966 6 PAGINI - 30 BANI

obiectiv important al muncii
de partid la sate Gheorghe NECULA 

prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R.

Fabrica de acetilenă de la Combinatul chimic-Craiova (sus — vedere 
sala de comandă)

ASONANTE

ÎNTĂRIREA DEMOCRAȚIEI
COOPERATISTE

Acțiunea vastă și multilaterală de continuă dezvoltare a agriculturii socialiste, de întărire econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole impune stricta respectare a cerințelor democrației cooperatiste, a principiului conducerii colective, care constituie principala pîrghie de atragere a masei cooperatorilor la rezolvarea treburilor obștești. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la Congresul cooperativelor agricole de producție : „O îndatorire de cea 
mai mare însemnătate a organi
zațiilor de partid, a tuturor comu
niștilor, este aceea de a veghea 
la aplicarea neabătută a preve
derilor statutului cooperativelor a- 

strictă 
la îngricole, la respectarea 

a democrației cooperatiste, 
întărirea muncii colective", acest spirit, Comitetul regional P.C.R. București cere organizațiilor de partid din C.A.P. să analizeze periodic în ședințele comitetelor de partid, ale birourilor organizațiilor de bază din brigăzi sau în adunările generale felul cum se aplică normele democrației cooperatiste, să ia poziție intransigentă față de orice încălcare a acesteia. Tocmai prin < tarea masei țăranilor cooperatori, prin participarea lor activă Ia sta. bilirea planurilor de i anuale și de perspectivă s-a reușit ca în multe cooperative din regiune ele să fie bine chibzuite, realiste, contribuind la mai buna valorificare a resurselor și utiliza- ■ rea rațională a forțelor de pro- 1 ducție. ■Comitetul regional de partid sprijină uniunile cooperatiste să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile ce le revin privind asigurarea strictei respectări a prevederilor statutare, întărirea de- ivocrației cooperatiste, atragerea cooperatorilor la elaborarea hotărârilor și planurilor de muncă, la întreaga activitate a cooperativei.Care sînt modalitățile prin care asigurăm efectiv întărirea democrației cooperatiste ?

In primul rînd, osie vorba de ri
dicarea rolului adunării gene
rale a cooperatorilor ca singurul 
for îndreptățit să hotărască asu
pra intregii activități economice, 
financiare și organizatorice a uni
tății respective. Bineînțeles, esențial este ca aceste atribuții să fie efectiv exercitate, cu alte cuvinte ca adunarea generală să influențeze asupra principalelor direcții de evoluție a cooperativei. Rezul
tatele sint nemijlocit legate de 
sprijinul pe care organizațiile de 
partid ii dau consiliilor de condu
cere spre a pune in dezbaterea 
adunărilor generale problemele 
cele mai importante aflate in pe
rioada respectivă în fața coope
rativei sau sarcinile ei de per
spectivă.Este grăitor în privința stabilirii

judicioase a ordinei de zi a adunărilor generale exemplul C.A.P. din comuna Dor Mărunt, raionul Lehliu. Iată numai cîteva din problemele dezbătute în ultimul an : stadiul lucrărilor de semănat ; întreținerea culturilor și pregătirea recoltării păioaselor ; desfășurarea campaniei de recoltare ; repartizarea producției de grîu obținută peste plan ; stadiul recoltării porumbului și al îndeplinirii contractelor ; mijloacele de dezvoltare a sectorului zootehnic ; darea de seamă privind activitatea pe 1965 și planul pe anul în curs.Firește, hotărîtoare nu sînt nici 
număiul adunărilor generale, nici 
chiar importanța problemei puse 
in discuție, ci rezultatele efective 
pe care le deteimină ele în dez
voltarea cooperativei. Formalismul îmbracă în acest domeniu as-

pecte variate începînd de la doptarea unor hotărîri atît generale, încît nu pot sluji îndrumar de acțiune (la C.A.P. din Plătărești-Oltenița sau Lunca- Tr. Măgurele) și pînă la dezbaterea de mai multe ori pe an a muncii în sectorul zootehnic, fără a o însoți însă de grija necesară pentru aplicarea măsurilor stabilite (la cooperativele Bănea- sa-Giurgiu sau Slobozia Moară- Răcari). Noi îndrumăm membrii de partid să cultive spiritul de răspundere al fiecărui cooperator pentru îndeplinirea hotărîrilor a- dunărilor generale, să-i atragă la o participare sistematică la dezbaterea și rezolvarea sarcinilor de care depinde dezvoltarea cooperativei.
(Continuare în pag. a II-a)

exterioară, jos
Foto : M. Andreescu

— în

x') ocîalismul ceri 
noi trăsături bu- 
nului simf, ma- 
nierelor, com

portării în lume. O a- 
devărafă avalanșă de 
fapte, de impresii, de 
culori, de zgomote ac
ționează asupra siste
mului nostru nervos de 
dimineafă pînă noaptea 
tîrziu, uneori cu efectul 
arcușului pe struna de 
vioară. Trebuie să de
venim capabili să 
„cînfăm’ frumos pen
tru ca traiul nostru co
lectiv să fie cîf mai ar
monios, o mare simfo
nie luminoasă. înfr-o a- 
semenea vastă ambiantă 
socială, cel mai just se 
situează acele conștiin
țe care înfeleg limpede 
că orice activitate indi
viduală capătă din ce 
în ce mai accentuat re
zonanța socială. Rapor- 

cetă(ean - societate 
calitativ superior 

în cele mai 
amănunte. Pe stra

dă, în sala de spec
tacol, într-o sală de 
așteptare, precum și 
pretutindeni unde exis
tă lume aduci sune
tul propriu, grijuliu ci
zelat prin conștiinjă și 
bun simf. O atare men
talitate și comportare 
impun respect, stimă, 
simpatie.

Se înfîmplă însă in
vers în cazul celor care 
produc stridente, aso
nante, cacofonii înfr-un 
armonios concert social. 
Cineva se răfoieșfe la 
o vînzăfoare înceată 
sau neglijentă invocînd 
„drepturi" cetățenești. 
A opune neglijentei 
tupeul și glasul ridicat 
demonstrează, dimpotri
vă, un scăzut simf cetă
țenesc. Pe cei din 
această asonantă îi 
dispune.

Cu ani în urmă 
mic nu era mai firesc 
decît să fii claxonat de 
șoferi sau 
somn la ore 
semnale ale 
sfafionafe în 
lăzi, vacarmul claxoane
lor a fost eliminat din 
viafa noastră cotidiană. 
Ea a cîștigat mai multă 
liniște. Trebuie să eli
minăm și asonanfele 
produse de indivizii 
lipsifi de simful armo
niei sociale. Este o miș-

nu 
de- 
pu-

jur 
in-

ni-

frezif din 
timpurii de 

mașinilor 
sfradă. As-

Care firească, de îrlf fi
les, atunci cînd vrem 
să apărăm conviețuirea 
socialistă, la care ținem 
ca la lumina ochilor. 
Sînt fapte pe care 
le putem considera 
licfe și, deci, nu le 
tem frafa ca țfare.

Dar dacă bărbatul se 
ceartă cu soția frecvent, 
tulburînd pacea veci
nilor printr-o asonanță 
nefericită, atunci noi 
nu avem nimic de fă
cut ? Are oare omul 
dreptul să facă chiar 
tot ce vrea la el acasă ? 
Degradarea imobilului 
pune imediat în stare 
de alarmă — sau ar
trebui să pună — ad
ministrația casei. Dar
degradarea morală nu
trebuie să pună în a-
larmă ? într-o altă îm
prejurare, în sala întu
necoasă a unui cinema
tograf, o fînără femeie 
se distrează copios la 
un film cu Jean Marais, 
comentînd tare toate 
scenele cu însoțitorul 
ei. Nemulțumire în jur. 
Aceeași nemulțumire 
este creată întotdeauna 
de fîșîiful hîrtiilor ce- 
ruife ale bomboanelor, 
de ronțăitul semințelor, 
de etalarea „nivelului 
cultural’ al aceluia care 
se simte dator să po
vestească vecinului cu 
emfază ce scenă anume 
sau ce situație va urma.

Pe stradă, dintr-un 
grup de tineri unul se 
desprinde, se apropie 
de ușa boltită a unui 
magazin alimentar, lan
sează un strigăt, un 
Șfrigăf de junglă și își 
continuă drumul nesfin- 
gherif. Oare tînărul sim
țea imperioasa 
să-și exprime 
fel energia de 
Dar astfel ? Alții 
dansează, scriu 
pictează. El a găsit 
cale să strige, să afragă 
atenția în acest fel 
grosolan asupra exis
tenței sale.

Desigur se poate spu
ne categoric : da — 
acasă poți face ce 
vrei, fe poți distra 
după pofta inimii la 
cinema sau aiurea, 
îți poți exprima ori
cum fericirea, te poți

nevoie 
înfr-un 
viață ? 
cînfă, 

poezii, 
cu

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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INTERVIUL NOSTRU În ce condiții
vor putea fi construite

Pentru a explica unele prevederi ale recentei Ho
tărîri a partidului și guvernului privind sprijinirea 
de către stat a cetățenilor de la orașe în construi
rea de locuințe proprietate personală, am adre
sat cîteva întrebări tov. Vichenti Caraba, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru îndrumarea 
și controlul organelor locale ale administrației de 
stat.

Intîlnirea delegației Partidului Comunist 
Uomân cu conducători ai Partidului

Comunist al Uniunii Sovietice

DE EA REȘIȚA
! 9Reșița și-a început acti- de proiectăriLavitatea Institutulpentru echipamente energetice (I.P.E.E.). înființarea lui este legată de dezvoltarea producției de agregate și utilaje necesare centralelor electrice ce urmează a se construi în următorii ani în țara noastră. Institutul va proiecta turbine hidraulice, turbine cu aburi, hidro și turbo generatoare, e- chipamente mecanice auxiliare. La amplasarea noului institut în acest centru metalurgic s-au avut în vedere posibilitățile reale de legare a activității de proiectare de problemele practice ale producției, precum și experiența acumulată .de cadrele de specialiști ale uzinelor constructoare de mașini din Reșița. In anii actualului cincinal, specialiștii reșițeni sînt chemați să contribuie la realizarea unei producții de utilaje energetice de aproape 5 ori mai mare decît cea obținută în anii șe- senalului.

LOCUINȚE ÎN PROPRIETATE
PERSONALĂși în cecetățenii să-și con

— Cine beneficiază de pre
vederile Hotărîrii 
condiții ?Potrivit Hotărîrii, toți domiciliați în orașe potstruiască, pentru ei și familia lor, o locuință proprietate personală, bucurîndu-se de sprijinul statului. Locuințele pot fi construite numai în orașul unde solicitantul își are domiciliul permanent. Se vor putea folosi în acest scop mijloace bănești proprii: sumele economisite pe libretele de economii pentru construirea de locuințe și pe alte librete de economii, obligațiuni C.E.C. depuse spre păstrare la C.E.C., precum și economiile depuse în conturi curente, pe numele persoanei care solicită construirea locuinței, al soției (soțului) și al copiilor acestora.

— Cine se va ocupa de con
struirea acestor locuințe și 
cum se realizează ele ?Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța vor organiza „Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală", care se va ocupa de toate problemele legate de realizarea locuințelor proprietate personală. Aceste oficii vor avea în principal următoarele atribuții: informează cetățenii asupra condițiilor în care statul acordă sprijin pentru construcții de locuințe proprietate personală, asupra amplasamentelor, asupra prețurilor, prezintă proiec-

IN ZIARUL DE AZI
■ PAGINA ECONOMICA

(pag. a IH-a)

■ „Simple (dar nu întîmplătoare) coincidențe"
(pag. a IV-a)

te, machete și cataloage cu diverse tipuri de apartamente, propune spre aprobare comitetelor executive ale sfaturilor populare cererile cetățenilor, încheie contracte cu solicitanții de locuințe ; de asemenea, se ocupă de organizarea proiectării și execuției, urmăresc calitatea pînă la predarea în folosință a locuințelor și fac recepția împreună cu beneficiarii acestora.Cetățenilor care solicită construirea unei locuințe proprietate personală, statul le atribuie fără plată, în folosință veșnică, terenul pe care se va construi locuința respectivă. Evident, se vor atribui în primul rînd acele terenuri proprietate de stat neconstruite, care au toate lucrările tehnico-edilitare necesare.Statul acordă împrumuturi pe termen lung, pînă la 15 ani, cu dobîndă mică (de 1 la sută a- nual), rambursabile în rate lunare egale, precum și bonificații între 2,5 la sută — 5la sută solicitanților ale căror sume depuse la C.E.C. depășesc avansul minim de 30—40 la sută prevăzut în Hotărîre. Contractele pentru construirea de locuințe proprietate personală sînt scutite de orice taxe, iar locuințele vor fi scu-

tite de impozitul pe clădiri timp de 10 ani de la darea lor în folosință. Locuințele respective sînt exceptate de la aplicarea dispozi- țiunilor legale referitoare Ia normarea, repartizarea și folosirea spațiului locativ.Ținînd seama că acțiunea este la început, s-a stabilit ca anul acesta să se pornească — în orașele reședință de regiune și în alte orașe și centre muncitorești importante — cu executarea a 6 000- 7 000 apartamente, din care 2 000 apartamente în orașul București. Numărul locuințelor depinde de cererile solicitanților, de capacitatea de proiectare și execuție a sfaturilor populare și de balanța de materiale de construcție destinate acestui scop, cunoscut fiind că în baza Directivelor Congresului partidului se vor construi în continuare, din fondurile statului, anual zeci de mii de apartamente pentru oamenii muncii.
— Există vreo prioritate și 

cine o stabilește ?în funcție de numărul de a- partamente proprietate personală care se prevăd anual pentru fiecare regiune, este normal să existe o ordine de preferință în satisfacerea cererilor.Vor avea întîietate cetățenii ale căror imobile proprietate personală sînt supuse demolării în interes public și care vor să-și construiască o locuință cu sprijinul statului. De asemenea, vor avea prioritate titularii libretelor de e-
Inferviu realizat de
Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a V-a)

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La aprilie a avut loc o întîlnire în5tre membrii delegației Partidului Comunist Român, care asistă la cel de-al 23-lea Congres al P.C.U.S., tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., (conducătorul delegației), Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.,

Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., și tovarășii L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., și A. N. Kosîghin, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.în cadrul convorbirii, care s-ă desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească, au fost discutate probleme care interesează cele două partide frățești.
MOSCOVA, PRIN TELEFON

O noua victorie
a cosmonauticii

4.

de B. LEVIN
doctor în științe fizico-matematice

Munca și inteligența oamenilor 
sovietici, gîndirea creatoare a sa- 
vanților și constructorilor au re
purtat o nouă victorie: pentru 
prima oară a fost plasat pe orbită 
un satelit artificial al Lunii — sta
ția automată sovietică „Luna-10".

Fiecare realizare considerabilă 
a cosmonauticii aduce noi preci
zări, lărgește cercul cunoștințelor 
noastre despre Univers, despre ve

CUCE
TE OCUPI

DUMNEATA?
Tnfr-o seară, la un spectacol, 

am stat alături de un bărbat în
tre două vîrste, distins și res
pectabil, mirosind a parfum de 
bună calitate. Din comentariile 
pe care le făcea pe marginea 
spectacolului am înțeles că răs- 
foise niște cărți, era la curent 
cu niște discuții din presă, mă 
rog, om cultivat. Era cît pe-aci 
să-mi lase o bună impresie. 
Dar, la despărțire, cu o jenă 
bine regizată, m-a întrebat 
dacă n-aș dori să cumpăr un 
stilou „Parker’... Și mi-a arătat 
stiloul... marfă bună, nimic de

Nicolae ȚIC

zis. Nu, mulțumesc... Cîteva zile 
mai tîrziu, pe la zece dimi
neața, l-am zărif pe stradă, tot 
distins și respectabil : mergea 
agale, cu mîinile la spate, era 
limpede că își făcea plimbarea 
de dimineață. Dar ceva i-a a- 
trss atenția : un cetățean pri
vea o vitrină... S-apropie de 
cetățean, salută, spune ceva și 
scoate din buzunar un stilou...

La ora zece dimineafa, ora la 
care toată lumea lucrează...★

Societatea noastră cunoaște 
o neîntreruptă mișcare spre în
florire, spre progres, în care 
fiecare cetățean al țării se simte 
pe deplin angajat și răspunză
tor. Parazitul stă de o parte. A- 
pare regretabil nu numai faptul 
că el nu muncește, ci te mîh- 
nește izolarea lui, dezinteresul 
față de frămîntarea generală.

In fiecare dimineață, cu forje 
proaspete, oamenii reiau mun
ca de ieri șl o duc mai de-

face solidari 
muncesc pe 
țări, ne dă 
de consfruc-

parte. Munca ne 
cu toți cei care 
cuprinsul acestei 
mîndria colectivă 
tori.

Dar, dimineața, din șirul celor 
care se îndreaptă spre fabrici, 
spre școli și instituții „el* lip
sește. D. N. are buletinul în 
ordine. Vîrsfa — 39 ani ; pro
fesia — casnic... ; necăsătorit ; 
sănătos, voinic ; locuință — 
garsonieră în centrul Capitalei; 
nu a suferit nici o condam
nare, față de vecini se poartă 
exemplar. Mijloace de existen
ță : cumpărări-vînzări. Absol
vent al unui liceu din provin
cie, a venit la București cu 
gîndul de a se înscrie la o fa
cultate. La sfîrșitul primului an 
a rămas corigent, apoi repe
tent. Se angajează la o insti
tuție, apoi la alta. După un 
timp, renunță : nu are calități 
de funcționar. Se stabilește în 
București, obține o garsonieră 
— și își începe viața de para
zit. Primul pas : și-a făcut haine, 
s-a pus la punct. Al doilea pas: 
a studiat iegile comerțului so
cialist, a urmărit desfacerea 
mărfurilor, a cutreierat zeci și 
sute de magazine. încă de la 
început, a cumpărat numai măr-

furi de calitate, care se epui
zează repede. Le-a plasat cu 
suprapreț, unor cunoscuți sau 
mai pufin cunoscuți... Elegant, 
bun de gură, nu dădea de bă
nuit : „o fi cumpărat ceva de 
care nu are neapărată nevoie, 
se-ntîmplă, ori o fi în criză de 
bani, e dreptul lui să vîndă 
ce-a cumpărat’. Cutreierînd o- 
rășelele de provincie, s-a inte
resat 
ziere 
unor 
jung 
vină
Ca din întîmplare, avea la el 
un obiect. N-a dat naștere la 
bănuieli, nici scandal n-a pro
vocat.

...îți sună cineva la ușă, îi 
deschizi, el spune „bună ziua’ 
— șl îndrăznește : am auzit că 
vreți să vindeți un aspirator, 
ori un dulap, ori un aparat de 
radio... Și îl întrebi : Cumperi 
dumneata ? Nu, nu cumpără el, 
dar știe pe cineva. Scoate bu
letinul, e dispus să ți-l lase a- 
manef și-ți cere să-i dai voie 
să se ocupe el de aspirator, de 
dulap, ori de radio. Cît vrei 
pe aspirator? Atît? Atît vei 
primi. Și, înfr-adevăr, după 
tțteva ore, sau cel mult o zi,

că

la

ce mărfuri ajung cu înfîr- 
acolo, ori — din pricina 
deficiențe — nu mai a- 
deloc. Și s-a grăbit să 
în „ajutorul' cetățenilor.

se-ncurcă.

îți vine cu banii, cîf i-ai cerut. 
Nu îți spune cîf a cîștigat el. 
Dar îți zici : Nici nu mă inte
resează... Important este 
m-a scutit de alergăfură...

Parazitul se duce apoi
restaurant. Cîndva, a muncit și 
el, a fost angajat — dar, înfr-o 
bună zi, a „deschis' ochii. Păi 
se poate trăi și altfel. Și cu 
mintea lui, ageră, de altfel, și-a 
dat seama să oamenii nu au 
timp să le facă pe toate. De 
ce să nu le vină el în ajutor? 
Cu mărunțișuri nu
Totuși, la nevoie, la mare ne
voie, fe invită să 
rame de tablouri, oale, balene 
etc. Toate astea le găsești la 
magazine, știi foarte bine că 
le găsești, dar dacă ți-a venit 
acasă cu ele, de ce nu le-ai 
cumpăra ?

întîlnindu-mă pe stradă, un 
cunoscut mi-a cerut două sute 
de lei, cu asigurarea că mi-i 
restituie peste cel mult două 
ore. Avea nevoie urgentă, ur
gentă... Cu banii în buzunar a 
intrat într-o bodegă. După un 
sfert de ceas a ieșit, radios. Nu 
băuse nimic. Altceva făcuse cu 
banii : contra a două sute de

cumperi

(Continuare în pag. a II-a)

cinii noștri cerești — planetele 
sistemului solar. Aflăm tot mai 
mult despre ele, ceea ce face ca 
ele să devină mai apropiate de 
Pămînt.

Crearea satelitului artificial al 
Lunii deschide noi posibilități pen
tru studierea unui șir de proprie
tăți ale satelitului nostru natural. 
Observațiile efectuate de pe Pă
mînt au arătat de multă vreme că 
Luna are o formă puțin turtită și 
că această turtire este de cîteva 
ori mai mare decît cea pe care ar 
fi trebuit s-o aibă un corp care 
are o mișcare și o structură simi
lare cu ale Lunii. Cu doi ani în 
urmă am emis ipoteza că particu
laritățile formei Lunii se explică 
prin efecte termice, prin faptul că 
temperatura medie a suprafeței 
sale scade de la ecuator spre poli. 
Sper că observațiile pe care stația 
automată „Luna-10" le va efectua 
asupra timpului gravitațional al 
Lunii vor aduce date noi pentru 
verificarea acestei ipoteze.

Studierea timpului gravitațional 
al Lunii poate completa cunoștin
țele noastre despre structura ei. 
In viitor, tind vor fi trimise expe
diții în Lună aceste informații vor 
avea o mare însemnătate practică, 
de pildă, la construirea rachetelor 
cosmice care-și vor lua startul de 
pe Lună și elaborarea unor siste
me corespunzătoare de dirijare, la 
proiectarea și asamblarea de cons
trucții pe Lună.

Înainte de aselenizarea lină a 
stației 
nii de 
dul de 
roase 
Lunii,
pre aceasta. Pe Pămînt greutatea 
stației era. de 100 kilograme. Pe

automate „Luna-9“, oame- 
știință nu cunoșteau gra- 
soliditate a structurilor po- 
care alcătuiesc suprafața 
Acum știm, cite ceva des-

(Continuare în pag. a V-a)
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Un obiectiv important
a! muncii de partid la sate

(Urmare din pag. I)

u-

ceea ce se înfreprln- 
această privință.i coopera- într-adevăr, această 

trebuie luată. Turiș- 
este indiferent cine 
trebuie să răspundă

Una din cele mai importante cerințe ale democrației cooperatiste, subliniată in documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965 și ale Congresului cooperativelor agricole de producție, este ca întreaga activitate a con
siliului de conducere să aibă loc 
pe baza principiului conducerii 
colective. Aceasta e o cerință firească, întrucît problemele complexe ale dezvoltării unor mari unități agricole cu numeroase ramuri de producție nu pot fi rezolvate de un singur; om, oricît de capabil Și energic. ar fi. Hotă- 
ritor pentru rezultatele obținute de 
un președinte sau brigadier este 
arta de a pune in valoare price
perea fiecăruia, de a stimula ener
gia și inițiativa tuturor.Spre a spori continuu rolul consiliilor de conducere, noi le orientăm să ia în discuție cele mai importante probleme ale unității respective, precum și înfăptuirea sarcinilor stabilite în adunările generale ale cooperatorilor. Un bun exemplu în această privință îl constituie activitatea consiliului de conducere al C.A.P. din comuna Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia. Acest consiliu dezbate aprofundat problemele principale ale întăririi economice a cooperativei, stimulează spiritul de răspundere al membrilor consiliului, cerîndu-le să prezinte periodic informări asupra felului cum și-au îndeplinit sarcinile încredințate; la ședințele consiliului sînt invitați specialiști, brigadieri, cooperatori fruntași. Acest stil de muncă a rodit în rezultatele economice obținute de cooperatori : averea obștească a ajuns la peste 440 000 lei la suta de hectare, iar valoarea zilei-muncă la 35 lei.Desigur, simpla punere a problemelor în dezbaterea consiliului de conducere este încă departe de a însemna conducere colectivă. Important este să se asigure 
participarea activă Ia discuții a 
membrilor consiliului, abordarea 
temeinică și multilaterală a proble
melor, confruntarea ideilor care să 
ducă la adoptarea unor hotărîii 
bine chibzuite, sinteză a tot ce e 
mai prețios în părerile participan- 
ților, expresie a înțelepciunii și 
experienței colective.Pe alocuri, se mai întîmplă însă ca ședințele consiliilor de conducere să slujească nu atît la dezbaterea problemelor și adoptarea unor hotărîri bine chibzuite, cît la informarea membrilor asupra surilor stabilite și aplicate acum de către președinte. O meneai practică este străină mocrației cooperatiste. Rostul 
slliulul este de a decide 
tuturor acțiunilor ce trebuie între-

prinse, nu de „a lua cunoștință” 
sau a aproba mecanic măsurile 
președintelui.Spre a ilustra cît de dăunătoare este tendința unor președinți de cooperative de a munci denul singur, voi aminti situația de la C.A.P. din Vărăști, raionul Oltenița. Cooperativa obținuse în- tr-un timp rezultate bune, dar președintele a considerat că meritul i-ar reveni exclusiv lui; so- cotindu-se atotștiutor, a început să respingă orice propuneri con- siderîndu-le drept o „critică" sau o „nemulțumire". Treptat, izolîndu-se de greșeli și, spre recurs la acte să arătăm că teau fi evitate dacă organizația de partid din cooperativă și-ar fi exercitat dreptul de control, dacă ea ar fi fost temeinic îndrumată de comitetul raional de partid.Aplicarea consecventă a cerințelor democrației cooperatiste este un proces complex, multilateral, care trebuie să stea permanent în centrul preocupărilor organizațiilor de partid. Desigur, principalul con
stă nu in acceptarea declarativă 
a importanței muncii colective, in 
numărul conferințelor despre nece
sitatea intărirli democrației coope-

oameni, a comis a le acoperi, a necinstite. Trebuie toate acestea pu-

ratiste, d în 
de efectiv înîntărirea democrației tiste este, firește, i-n primul rînd îndatorirea comuniștilor, a masei cooperatorilor; de cea mai mare importanță este însă și felul cum acționează în această privință organele raionale. Comitetul regional de partid a criticat Comitetul raional P.C.R. Giurgiu pentru că nu a intervenit prompt spre a pune capăt unor încălcări ale democrației cooperatiste în cîteva unități din raion ; la C.A.P. Hu- lubești și Daia s-au semnalat cazuri cînd delegați ai sfatului popular sau chiar ai comitetului raional nu au ținut seama de voința cooperatorilor impunînd a- dunării generale punctul lor de vedere. A fost necesară intervenția comitetului regional pentru a pune capăt acestei încălcări a democrației cooperatiste.Dezvoltînd experiența acumulată, organizațiile de partid din regiunea București vor acționa cu perseverență pentru continua întărire a democrației cooperatiste, ca o condiție esențială a mobilizării țărănimii cooperatiste la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.
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stațiuni ale 
splendidele 
atrag anual 
ai muncii 
sau trata- 

mare

Călimănești, Govora, Olă- 
nești. Cele trei 
Văii Oltului, cu 
lor împrejurimi, 
mii de oameni 
pentru odihnă
ment, precum și un 
număr de turiști. O dată cu 
venirea primăverii, vizitato
rii au și început să sosească.

In toate cele trei stațiuni, 
constructorii grăbesc termi
narea lucrărilor de amena
jare a vilelor și a unor noi 
instalații necesare tratamen
tului. Totodată s-au construit 
noi complexe comerciale și 
de deservire, unităti de ali
mentație publică, se amena
jează parcurile și zonele 
verzi.

Vizitînd stațiunile, discu-

tînd cu oamenii, îți dai însă 
seama că ceea ce s-a făcut 
ar trebui întregit și cu unele 
măsuri organizatorice. Bu
năoară, se ridică problema : 
cine-i îndrumă pe turiștii 
sosiți în Valea Oltului? Pen
tru cei veniți la odihnă, lu
crurile sînt ceva mai simple; 
filialele O.N.T. organizează 
cu ei excursii locale sau în 
împrejurimi, le înlesnește în- 
trucîtva cunoașterea locu
rilor pitorești, a monumen
telor istorice. Dar ceilalți ?

— Pe aceștia nu prea are 
cine-i îndruma — recunoaște 
șeful filialei O.N.T. Călimă
nești. Mulți oameni vin să 
ni se plîngă.

E clar : înființarea unui 
punct local de informație tu-

rlstică, a unor panouri orien
tative sau indicatoare ar fi 
extrem de utilă.

Discutăm această problemă 
cu președintele Sfatului 
popular al orașului Călimă
nești. Tovarășul Dan Hara- 
lambie spune : „De aceste 
treburi răspunde O.N.T.-ul, 
nu noi". Apoi precizează : 
„Este adevărat, nu numai el. 
De multă vreme ne-am pro
pus să strîngem toți factorii 
locali, să punem lucrurile la 
punct", 
măsură 
tilor le 
anume 
de mijloacele de informare -, 
important este ca ele să fie 
asigurate. Si cit mai grabnic.

...Ne aflăm în sus de Căli
mănești, în punctul denumit 
Stănișoara O priveliște mi
nunată. Oltul își poartă la 
vale apele învolburate, iar 
masivul Cozia te cheamă 
parcă să-l escaladezi. După 
cit ne-au spus însă localni
cii, este riscant să te aven
turezi. Poteca de munte a 
devenit inaccesibilă, cabana 
nu mai există și nici vreun 
alt adăpost. Turiștii sînt si
liți să renunțe la urcuș. Va
lea Lotrișorului e frumoasă, 
dar lipsesc marcajele și in
dicatoarele.

La Govora, un punct de 
atracție, indicat cap de afiș 
chiar de gospodarii stațiunii, 
îl constituie cel denumit 
„Baba Floarea". De aici do
mini cu privirea o panoramă

impresionantă; există și o 
interesantă rezervație de ră 
prioare. Dar din nou ace
leași piedici : drumul e inac
cesibil, lipsește o cabană, 
un punct alimentar.

Popas pentru masă. La ca 
bana „Valea Oltului" — 
aprovizionare bogată, gazde 
amabile. La intrarea în Că- 
ciulata, însă, cele două punc
te alimentare stau închise. 
Dintr-o anume logică, pro
prie doar celor care se ocu
pă cu comerțul în Rm. Vîl- 
cea, cele trei alimentare din 
Călimănești-Căciulata au 
program de repaos toate în 
aceeași zi. Ne abatem și ia 
patiseria din Călimănești.

— Se poate bea un ceai la 
dumneavoastră? — întrebăm.

— Asta ne-ar mai trebui I 
Nici așa nu prididim.

Mai multi vizitatori sem
nalează că la această unita
te, la restaurantul din apro
piere, cît și la punctele ali

mentare, curățenia Iasă de 
dorit, iar comportarea per
sonalului este necorespun
zătoare.

Ar trebui revăzută și am
plasarea punctelor alimenta
re și a chioșcurilor de răco- 
riloare, deoarece între Că- 
ciulata și cabana amintită — 
„Valea Oltului" — cale de 
cîteva zeci de kilometri, nu 
găsești nici unul.

S-a sugerat ideea alcătuirii 
unui colectiv regional, for
mat din reprezentanți ai sfa
turilor populare, comerțului, 
cooperației, ai unor instituții 
de cultură etc., avînd drept 
scop valorificarea mai depli
nă a frumuseților regiunii si 
a monumentelor istorice, ri
dicarea nivelului de deservi
re turistică. E o propuneri 
care merită a fi luată in con
siderație.

Gh. CÎRSTEAcoresp. „Scînteii"

mă- de ase- de- 
con- 

asupra

URIAȘE DEPENDINȚE ÎN COMUN
Dacă al „doilea 8“ reprezintă, la figurat vorbind, partea din zi rezervată timpului liber — „primul 8", cel mai important, se referă la orele pe care fiecare din noi le dedică muncii. E cel mai important fiindcă pe parcursul său se manifestă priceperea, puterea de creație, personalitatea celor care prin munca lor contribuie în mod conștient la îmbogățirea societății noastre cu bunuri materiale și spirituale, la progresul ei neîncetat. De aceea, alături de introducerea unor utilaje moderne și a unei organizări științifice a producției, care au drept scop mărirea eficientei și a randamentului muncii, statul socialist, prin construirea de grupuri sociale în întreprinderi, și-a manifestat grija pentru crearea unor condiții civilizate (de igienă, alimentație, asistență medicală etc.) pentru cei ce muncesc.Uzina „1 Mai" din Ploiești, pe care am vizitat-o recent, dispune numeroase și bine dotate con-

Și n-ar în sens aceste cantinăstrucții cu caracter social, fi exagerat să afirmăm, metaforic bineînțeles, că construcții, care cuprind o cu peste l 000 de locuri, două cluburi cu săli de spectacole și biblioteci, un spital modern utilat, baia uzinei, numeroase băi și vestiare în secții etc., ar alcătui, dacă ar fi adunate laolaltă, o adevărată „uzină a grijii față de om", unde cei care muncesc își reîmprospătează forțele, sănătatea, voia bună. Realitățile acestea sînt confirmate de nenumărate fapte concrete și curente.Daruzină descoperi și alte aspecte, de detaliu, e drept, dar care nu pot fi trecute cu vederea. De pildă : la turnătoria de fontă oamenii nu primesc cu regularitate antidotul prescris de protecția muncii (sifon). La uzinaj, nu toți muncitorii prididesc să facă baie la ieșirea din schimb etc. Consemnîndu-le de ici- colo, în carnetul

cu prilejul vizitei prin

reporterului se

adună aspecte nedorite, care cer o explicație. Formulat deocamdată în termeni generali, răspunsul sună 
astfel : Construcțiile cu caracter 
social din cadrul uzinei „1 Mai“ nu 
sînt utilizate în mod rațional, cu 
întreaga lor capacitate, din prici
na unor neglijențe sau defecțiuni 
organizatorice. Pentru a face față unor cereri justificate din partea muncitorilor, conducerea administrativă și sindicatul, în loc să înlăture asemenea deficiențe în mod practic, gospodăresc, să mobilizeze „rezervele interne" existente, se plîng de „lipsă de spațiu", cer noi investiții.La uzinaj muncitorii n-au la dispoziție dușuri suficiente, iar o sală cu 12 cabine pentru baie, confortabilă, căptușită cu faianță, se 
degradează. „Nu există băiaș, n-o 
îngrijește nimeni, ni se spune. Din 
cînd în cînd o folosesc sportivii 
uzinei". La forjă aflăm că oamenii își spală, care cum apucă, echipamentul de lucru, iar la spălătoria

Primele tentații literare Foto : Gh. Vințilă
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uzinei, de ■curînd înființată, găsim în ziua respectivă „gol de producție" fiindcă... nu s-au adus salopete. Ușa clubului nr. 2 e închisă. Portarul, care e și țambalagiu, a plecat... la repetiție. Cei de la turnătoria de fontă nu au sifon deoarece — așa cum ni s-a spus — nu are cine le transporta buteliile pînă la stația de încărcare a uzinei. Există și o altă stație, la doi pași, la turnătoria de oțel, dar aici „nu au acces". (Adică nu li se dă voie să încarce sifon din pricina unei'neînțelegeri prea mărunte și totuși prea complicate ca s-o explicăm aici). După cît se vede, e vorba de lipsuri remediabile printr-o atitudine gospodărească, bună organizare etc. Dacă lucrul acesta nu se întîmplă, explicația trebuie căutată și în subaprecierea unor astfel de necesități ale oamenilor, considerate fiind de o importanță secundară și la satisfacerea cărora se poate face rabat de exigență.Dar această explicație se cere completată. Fiindcă lipsei de grijă a administrației i se adaugă o insuficientă stăruință de a educa pe oameni în ceea ce privește păstrarea în bună stare a instalațiilor din anexele sociale, precum și în ceea ce privește alte domenii ale comportării lor, cum- ar fi aspectul vestimentar în timpul lucrului. La turnătoria de fontă, muncitorul Sandu Anghel purta o salopetă veche de 4 ani, păstrînd acasă o salopetă nou-nouță, care e, de fapt, un echipament 
protecție.Iată și o altă vedere greu de tot de spălătorul de la secția uzinaj, dat în folosință de curînd (o lună-două). Muncitorii pe care îi găsim acolo ne atrag atenția asupra unor mici „detalii" uitate de proiectanți, dar care le provoacă mari inconveniente. în sala dușurilor nu există cuiere. Chiuvetele sînt mici, ca la un cămin de școlari. La spitalul modern utilat, în care s-au investit milioane, nu e- xistă mobilă pentru holuri. Paci- enții așteaptă pe niște bănci improvizate sau în picioare.Fără îndoială, deficiențele semnalate mai sus se datoresc u- nor carențe în activitatea administrației uzinei ploieștene. Nu este însă mai puțin adevărat că aceste observații vizează deopotrivă și comitetul sindical din întreprindere, precum și pe tovarășii din organele sindicale locale. Fiindcă acestor foruri le revine, în primul rînd, sarcina de a asigura, printr-o muncă de organizare și control, buna deservire în cadrul anexelor sociale ale întreprinderilor.

Vasil* NICOROVICI

indispensabil, desituație, la prima explicat. E vorbă

c
a 

tele-
Noua clădire 
centralei 
fonice din ora
șul Tr. Severin

Foto :
M. Andreescu

ORAȘUL GRI
Fiecare așezare își schimbă în acest anotimp înfățișarea. Gospodari pricepuți își aduc contribuția la buna gospodărire și înfrumusețare a cartierelor, a satelor. Numai orașului nostru, Turda, oricît ne-am strădui, nu reușim să-i schimbăm haina mohorîtă. Grădini, pomi, parcuri, bănci, rondurile de flori, acoperișul clădirilor au căpătat culoarea gri. Pînă și soarele are o lumină palidă, încețoșată. Nori de praf planează în atmosfera înconjurătoare. în diverse adunări ale cetățenilor, în ședințele sfatului popular s-a pus mereu în discuție problema : cum eliminăm praful din atmosferă, răspîndit de Fabrica de ciment din localitate ? S-a scris deseori în presa locală și centrală. Ziarul „Scînteia" a scris despre acest aspect. La un moment dat părea că totul se va rezolva prin soluțiile propuse de specialiștii din fabrică și de cei din ministerul tutelar. Așteptările noastre au fost însă înșelate. într-adevăr, s-au instalat niște aparate speciale de captare a prafului, dar, în scurt timp, ele s-au defectat și s-a ajuns din nou la situația de la care am plecat. Unii spun că alte instalații ar încărca prețul de cost al cimentului. Tot ce e posibil. Dar după calculele altora ar exista și posibilitatea de recuperare a unei sume însemnate, prin valorificarea prafului de ciment captat. Mai mult interes și bună voință din partea Ministerului Industriei Construcțiilor, a Sfatului popular orășenesc și regional ar înlătura din viața noastră, a locuitorilor, atîtea neajunsuri pricinuite de existența prafului. Orașul fiind așezat într-o depresiune lipsită de curenți, împrospătarea aerului se face cu atît mai greu. Trebuie să stăm veșnic cu geamurile închise, fiindcă praful pătrunde peste tot.Un profesor de la o școală din orașul Turda a dat elevilor să facă o compunere cu următorul subiect: „Cum va arăta orașul Turda în

anul 2 000?“. Unul dintre școlari a scris, între altele : „Orașul Turda va fi acoperit în întregime de praful de ciment". E evident că fantezia micului școlar a mers prea departe. Oricum, însă, cei vizați au datoria să schimbe această optică.
I. MOLDOVAN tehnician-Turda

CU CE T E O C U PI DU N E A T A7
(Urmare din pag. I)

lei primise o informafie. Au
zise el de un anume X, care 
„vinde" adrese de locuinfe 
care se eliberează. O adresă, 
o sută de lei. Amicul cumpă
rase două adrese. Imediat s-a 
dus la adresele respective, ca 
să verifice dacă nu cumva fu
sese înșelat. Nici vorbă, in
formațiile erau exacte. Doi lo
catari, de la două adrese di
ferite se mutau, cum se-ntîmplă. 
Urma ca el, cunoscînd situația, 
să intervină. Deci, pentru două 
informafii exacte parazitul în
casase două sute de lei. A- 
ceasta e specialitatea lui, mun
ca lui : informațiile vîndute în 
bodegă. ★

Sora de caritate Raluca C. a 
deschis acfiune de divorț Mo
tivul : nepotrivire de caracter. 
Un motiv discret, oameni civi
lizați.

— Unde lucrează soțul dum
neavoastră ?

— Acum nu lucrează.
— Dar cînd a lucrat ?
— înainte de a se îmbol

năvi.
— Și cînd s-a îmbolnăvit?
— în urmă cu trei ani și ju

mătate.
După o lună, a ieșit din spi

tal sănătos și ...căsătorit cu 
Raluca C. Cîteva luni s-a so
cotit în convalescentă și tînăra 
soție l-a îngrijit cu toată dra
gostea. Ca să cîșfige mai mult 
a început să lucreze, în timpul 
liber, mileuri pentru o coope
rativă, rochițe pentru păpuși. 
So(ul o lăuda pentru devota
mentul ei. Raluca C. nu a bă
nuit nici o clipă că el n-are 
meserie. Cînd i-a zis să se 
ducă la uzină, a încasat prima 
palmă. După scuzele de rigoa
re, soful i-a explicat că are 
gînduri mari : vrea să studieze 
filozofia (1 artele plastice. Dar

încet și cu răbdare. A făcut 
rost de cărți, de caiete, de re
produceri după tablouri cele
bre. Femeia credea și de la o 
zi la alta îl vedea tot mai fi
lozof. în două rînduri a făcut 
rost și de invitații la ședințe 
deschise ale Academiei, a 
dus-o și pe ea, să vadă, 
s-audă... A dus-o la expoziții, 
a discutat cu pictorii care ex
puneau. Deci, el cu filozofia, 
cu artele plastice, cu organi
zarea „ieșirilor" la restaurant 
— iar ea cu munca la spital și 
cu croșeta. După trei ani și ju
mătate Raluca C. s-a îmbolnă
vit. Aceasta l-a iritat pe para
zit. El n-a mai putut iubi o 
femeie bolnavă I A început 
să-și caute alfa. Specialitatea 
lui : exploatarea dragostei 
naive. ★

După ora zece dimineața 
veți întîlni în barurile de zi

niște tineri destul de bine îm- 
brăcați (totuși, costumele mai 
bune le păstrează pentru ba
rurile de noapte) cu ceva bani 
în buzunar (nu, nu mulți...) 
care stau, stau — se uită unul 
la celălalt, mai schimbă cîte o 
vorbă, mai trag cu ochiul la 
femeile care frec pe stradă... 
La această oră sînt gînditori, 
melancolici ; după o noapte 
plină de peripeții se refac cu 
un coniac, o citronadă, o ca
fea... Sînt și ei de profesie : 
casnici... Majoritatea au absol
vit, cu chiu cu vai, liceul. De 
o meserie nu se apucă. Stau 
acasă, exploatînd dragostea 
părintească. N-am haine, doar 
n-o să ies în lume ca un va
gabond, n-am un leu, să beau 
și eu o bere... De la o zi la 
alta, nevoile tînărului parazit 
sporesc. Dimineața la bar, în 
„refacere", după-amiază somn, 
seara la bar. Pe acest tînăr pa
razit, ocrotit de familie, îl în-

fîlnești din cînd în cînd în fața 
cinematografelor cu filme de 
mare succes. La casă nu mai 
sînt bilete, dar el are — și fi 
le dă cu suprapreț. Cînd dum
neata lucrai, el a stat la coadă, 
a cumpărat bilete, și acum ți 
le oferă. Cu ce mai dă tatăl 
iese o sumă frumușică. Cînd, 
în sfîrșit, familia îi cere să lu
creze se revoltă : Ah, cum de 
a avut el parte de o familie 
atît de neînțelegătoare, în 
stare să-l abată din drum ? etc.

★
Bunăvoința unor tovarăși cu 

care am discutat (profesori, ju
decători, ofițeri de miliție, in
gineri) ne-a condus spre con
cluziile de mai jos.

Este de observat că parazitul 
se simte mai în largul său în 
orașele mai mari, în centrele 
aglomerate, unde îl dibuiești 
mai greu și unde soluțiile de

existență parazitară sînt mai 
multe. Cunoaște legile, știe de 
ce anume afaceri trebuie să se 
ferească. Tot astfel cunoaște 
mecanismul vieții comerciale, 
știe ce are căutare și ce nu — 
în general este la zi cu infor
mațiile și se adaptează unor 
situații noi. Profită de lipsa de 
timp a cetățeanului. Cînd tu 
nu ai timp, are el. De unde 
ți-a aflat adresa, de unde știe 
ce vrei să vinzi, ori să cum
peri, și mai ales, de unde știe 
că n-ai timp ? Acesta este „se
cretul” lui. Profită de lipsa de 
gîndire, de naivitate și bună 
credință. (Un astfel de para
zit, cutreierînd niște sate, a în
casat mii de lei în numai cî
teva zile, vînzînd unor... să le 
zicem naivi, „secretul" lozului 
de 2 PhO I Ce trebuie să faci 
ca să saoți din borcan lozul 
de două mii I).

Condiția esențială a existen

ței sale : să scape de sub con
trolul colectivității... Cea mai 
mare parte dintre acești para- 
ziți se recrutează tocmai din 
rîndul celor care, încă de la o 
vîrstă fragedă, au scăpat de 
sub controlul familiei și al so
cietății. Această „scăpare" i-a 
încurajat spre o existență mes
chină, în afara principiilor 
noastre, în afara răspunderii și 
a mîndriei de constructori ai 
lumii noastre noi. Viața lor 
este o gravă jignire adusă so
cietății, tuturor oamenilor care 
muncesc cinstit, care își fac 
datoria, dăruindu-și toate for
țele binelui societății. Poți ră- 
mîne indiferent în fața lor ? 
Conștiința cetățenească în
deamnă la închiderea oricărei 
portițe prin care se strecoară, 
în viața socială, parazitul, la o 
atitudine fermă față de acest 
rebut social și față de cei care-i 
susțin o asemenea existență.

Grădinarul 
amator

Fie la fard, fie la oraș, gră
dinița din jurul casei, a blocu
lui înfrumusețează peisa/ul și 
reîmprospătează atmosfera. 
Mulfi sint dornici să aibă in 
curte ci/iva piersici, caiși, un 
măr sau cireș. Altul vrea un 
butuc de vijă. trandafiri, ar
buști ornamentali sau flori.

La orașe, multe comitete de 
stradă se preocupă de aspectul 
curților, grădinilor. Din regiu
nea Argeș primim vestea că 
in acest an la sate s-a pornit 
o largă acțiune pentru ca te
renul de lingă casă să tie cit 
mai bine folosit. Toate aceste 
acțiuni converg spre satisface
rea unei cerințe reale a majo
rității populației. Dar clnd este 
vorba de pomi fructiferi, plante 
decorative, cetățeanul se în
treabă de unde să cumpere ma
terialul săditor Este adevărat 
că în pepinierele statului se 
produce o mare cantitate de 
material săditor viticol și po
micol. Numai In 1965 s-au asi
gurat 4,5 milioane pomi altoit) 
și 50 de milioane butași de 
vită de vie. Dar aceste canti
tăți sint destinate îndeosebi 
gospodăriilor de stat și coope
rativelor agricole pentru plan
tațiile mari Pentru grădinile 
din jurul caselor, mai ales tn 
orașe, acțiunea de desfacere a 
materialului săditor nu este 
organizată. Această treabă ar 
trebui să o facă întreprinderea 
„Agrosem" In ultimii ani s-au 
deschis citeva magazine de 
semințe, unele chiar cu risipă 
de fonduri (cel din București. 
Bd. Republicii), dar tn ce pri
vește satisfacerea cerințelor 
miilor de amatori de a-și pro
cura un pom altoit, un butuc 
de vită de vie pentru struguri 
de masă plante decorative, nu 
s-a realizat aproape nimic.

Cercetînd această stare de 
lucruri ti se răspunde că între
prinderea horticolă Mai" din 
Capitală amena/ează cu mate
rialul său orice fel de grădină 
Dar dacă un om nu vrea să 
apeleze la asemenea servicii și 
dorește el singur să facă pe 
grădinarul, de ce să nu I se dea această posibilitate f

Ion HERȚEG
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COLTUL

SPECIALISTULUI informație
operativă și exactă
nu se poate concepe
conducerea științifică
a producției

un de mo
res-

Procesul de fabricație în multe din uzinele constructoare de mașini se abate de la ritmicitatea ideală cu 2 pînă la 30 la sută. Cauza : nu atît deficiențele de ordin organizatoric, cît modul greoi de a culege și prelucra zilnic volumul uriaș de informații necesare conducerii pe baze științifice a producției. Această surprinzătoare concluzie este rezultatul unui sondaj întreprins de Institutul de proiectări pentru automatizări în 30 uzine constructoare de mașini și a fost confirmată ulterior de studii detaliate. Să explicăm.
Buna desfășurare a 

întregului proces de 
fabricație depinde în 
mare măsură de o- 
perativitatea cu care, 
pornindu-se de la da
tele brute, se poate 
dispune de o scrie de 
informații prelucrate, 
sistematizate. Realizarea acestor lucrări cu mijloace de calcul învechite este inoperati- vă, concentrează mulți salariați, duce la strangulări, introduce inerent coeficient eroare. Din aceste tive, mecanizarea,
pectiv automatizarea 
prelucrării informații
lor, reprezintă o cale 
ce nu mai poate fi ne
glijată în vederea or
ganizării științifice a 
producției moderne.In prezent, mijloacele de prelucrare rapidă a informațiilor de conducere economică sînt constituite, în special, din centre meea- 
nografice și din siste
me cu calculatoare 
electronice numerice. Pentru calcule mai simple (evidența și gestiunea materialelor, operații financiare) se utilizează primele mijloace. Sondajul a arătat că dotarea uzinelor cu mijloace simple de calcul nu este pe deplin satisfăcătoare. Cîteva centre mecanografice se găsesc pe lîngă mai multe unități sau instituții importante. Nu există însă nici un calculator electronic care să fie utilizat pentru prelucrarea informațiilor de conducere economică. La institutul de fizică atomică al Academiei, Institutul politehnic-Timi- șoara și Institutul de calcul din Cluj al A- cademiei s-au realizat și funcționează diferite calculatoare electronice. La Combinatul siderurgic Hunedoara este în exploatare un electronic importat. Viteza de lucru ca și capacitatea relativ redusă a „memoriei" lor le fac însă . improprii pentru activitatea de conducere economică.Din sondaj s-a mai desprins că, datorită dotării insuficiente a unor întreprinderi cu mijloace moderne de

calculator industrial

Dr. ing.
SAMSON 

SCHACHTER 
Ing. NICOLAE 
COSTACHE

Institutul de proiec
tări pentru automa- 

tizări-București

calculat, timpul nece
sar pentru obținerea 
unei analize operative, 
realiste, în vederea 
luării de decizii, este 
de cîteva zile. De a- ceea, în cazul unor situații urgente, nu de puține ori, deciziile se iau pe baza unor informații vechi sau sumare. Cunoașterea zilnică a avansului fabricației, a stocurilor, evidențierea schimbării componentelor prețului de cost, calcularea valorilor optime ale planului de producție presupun utilizarea echipamentelor moderne de calcul.Cit de rentabile ar fi în mod concret, în construcția de mașini, cheltuielile cu construirea și achiziționarea unor calculatoare perfecționate ? Ne folosim de cîteva cifre.vetti" țarea La firma „Oli- (Italia), înfiin- unui centru cu

3 calculatoare a determinat o reducere cu 70 la sută a cazurilor de nerespectare a termenelor de livrare, înjumătățirea stocurilor de piese semifabricate și dispariția stocurilor de produse finite. în general, 
economiile realizate 
fac ca investițiile pen
tru mecanizarea cal
culelor să fie recupe
rate în 2—3 ani.Rezultatele bune sînt condiționate de alegerea judicioasă a echipamentului de calcul, de existența personalului de deservire. Insistăm asu
pra formării specia
liștilor (analiști, programatori), atribuție 
care ar trebui să fie 
încredințată, după pă
rerea noastră, unor 
secții specializate pen
tru calculatoare ale 
institutelor politeh
nice. Aplicarea acestor metode ar putea fi realizată în etape, în marile uzine. Considerăm indicată, de pildă, organizarea unei acțiuni de analiză detaliată a fluxurilor de informații necesare conducerii producției, însoțită de modernizarea și raționalizarea documentelor de lucru și evidență, întocmirea u- nor codificări unitare.

% &

ANCHETA 
„SClNTEIl"

Există în Valea Jiului un mare număr de brigăzi cu renume. Ele a- duc o contribuție substanțială la sporirea producției de cărbune. Ar fi greu de redat aici lista completă a tuturor minerilor fruntași. Cînd se vorbește despre ei se subînțelege experiență bogată, pricepere, hărnicie, competență tehnică și spirit organizatoric. Rezultanta a- cestor trăsături înmănuncheate armonios este productivitatea ridicată a muncii.Ce se întîmplă însă cu celelalte brigăzi?
— In medie — ne-a spus tov. ing. GHEORGHE ILIESCU, director tehnic al combinatului — 150 

de brigăzi nu-și îndeplinesc sarci
nile de plan lunare. Situația nu-i 
de ieri, de alaltăieri. Ea dăinuie.Alte precizări nu am aflat. Fă- cînd însă calcule, rezultă că în 
Valea Jiului, prin neindeplinirea 
planului de către toate brigăzile, se 
pierd în fiecare lună 18—20 000 
tone cărbune.De ce atîtea brigăzi au realizări sub plan ? Biroul comitetului regional de partid, analizînd minuțios toate cauzele ce provoacă ră- mînerea \ 'ajuns la concluzia că defecțiunile 
sint localizate în organizarea muncii 
— de la nivelul conducerii combi
natului ți pînă la sector și brigadă. Conducerea combinatului s-a angajat de mai multe ori să înlăture aceste lipsuri. La o recentă plenară a comitetului regional de partid, chiar a relatat despre numeroase

brigăzilor sub plan, a

PĂDURE FĂRĂ USCĂTURIStudiile specialiștilor stațiunii experimentale clujene a Institutului de cercetări forestiere au dovedit că pădurea fără... uscături poate exista. Seceta nu este singura cauză a uscării pinului negru. Analizele biochimice

ale irunzelor au arătat că înroșirea acelor de pin se datoreș- te în primul rînd u- nui dezechilibru de nutriție în timpul iernii. Experiențele e- fectuate prin tratarea puieților de pin cu sulfat de cupru au dus la mărirea consi-

derabilă a rezistenței și la dublarea creșterii în primii doi ani. Și la alte specii valoroase, cum ar fi frasinul sau carpenul, s-au obținut prin aplicarea de biostimula- tori sporuri de creștere între 12 și 62 la sută.

La cooperativa agricolă Daia, regiunea București, cooperatorii amenajează terenul pentru irigații

CONCENTRAREA
EFORTURILOR SPRE

EXTINDEREA IRIGAȚIILOR

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ:

Wb

în complexul măsurilor ce contribuie la obținerea unor producții mari, irigațiile constituie factorul care eliberează în mare măsură producția agricolă de dependența față de condițiile meteorologice. Trecîndu-se la înfăptuirea directivelor Congresului al IX-lea al partidului, în toate regiunile țării se desfășoară vaste lucrări de a- menajare a terenurilor pentru irigat.Ținînd seama de experiența de pînă acum, conducerea Departamentului îmbunătățirilor funciare din Consiliul Superior al Agriculturii a. stabilit ca întreaga documentație pentru lucrările din acest an să fie terminată pînă la 1 iulie, iar cea necesară în anul viitor să fie gata pînă la 1 decembrie. Stabilirea acestei ultime date răspunde unei cerințe stringente. Practica de pînă acum de a întocmi documentația în ultimul ceas a dus la întîrzieri în deschiderea finanțării, a creat greutăți în aprovizionarea șantierelor cu materiale și în folosirea utilajelor, la corectarea tîrzie și cu cheltuieli a unor greșeli.Studierea cu atenție a condițiilor locale, contactul mai strîns cu beneficiarii, care adesea cunosc bine terenurile pe care lucrează, trebuie să facă parte din , stilul de muncă permanent al proiectanților, al tuturor celor ce se ocupă de întocmirea și definitivarea documentației tehnice. De această cerință

nu s-a ținut întru totul seama pe șantierul de hidroameliorații de la G.A.S. Cocargeaua, regiunea București, unde circa 2 km de drumuri au fost amenajate, sub nivelul de infiltrație a apelor.Au trecut trei luni din acest an. în această perioadă în multe gospodării de stat și cooperative agricole s-a trecut la executarea din plin a lucrărilor de amenajare a terenului, astfel ca în vară să se irige suprafețele prevăzute. Numai în regiunea București participă zilnic la lucrările de hidroameliorații 25—30 mii de cooperatori din peste 300 de cooperative agricole. Cu mijloace mecanizate sau simple ei au dislocat 1950 mii metri cubi de pămînt, au făcut 187 de bazine mai mari sau mai mici pentru acumularea apei. Asemenea lucrări vor asigura irigarea a peste 22 000 ha. Rezultate bune au fost obținute și în regiunile Argeș, Oltenia, Suceava și altele.Lucrările ar putea fi grăbite prin găsirea și aplicarea unor soluții mai economice de irigat, în concordanță cu posibilitățile locale. în multe cooperative agricole poate fi extinsă irigarea pe brazdă, care asigură recolte mari, fără investiții costisitoare. Se simte nevoia ca specialiștii, conducerile unităților agricole să stabilească neîntîrziat toate suprafețele care pot fi irigate prin această metodă, să asigure e- fectuarea din timp a amenajărilor necesare. Acum este timpul cînd

i Ce reglementări
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ise impun in

studii, planuri de măsuri, acțiuni felurite — vechi, de altfel — dar care continuă să rămînă pe hîrtie.Din cauza nerealizării planului de către unele brigăzi, 12—15 sectoare productive nu-și pot îndeplini sarcinile, iar anumite exploatări rămase în urmă „înghit" rezultatele bune ale altora. în afară de mina Aninoasa, unde conducerea tehnică și organizația de partid se ocupă cu răspundere de fiecare abataj, la celelalte exploatări, problema ridicării nivelului realizărilor pe brigadă este doar un subiect de discuție. Iată cazul minei Lupeni. Șeful planificării ne-a prezentat 4 brigăzi care au extras din abataje, în 3 luni, nu mai puțin de 7 000 tone de plan. Concomitent, brigăzi au rămas datoare 20 000 tone de cărbune, explică acest decalaj ?
— Deși sînt nou la 

mină — ne-a relatat tov. ing. VASILE CIRIPERU, șeful exploatării — 
pot să spun că totul se datorește 
cauzelor interne: proasta aprovi
zionare a fronturilor de lucru cu 
vagonete goale și materiale, asis
tență tehnică slabă, lipsa de pri
cepere și îndemînare a unor șefi 
de schimb și de brigadă.Dar ce măsuri s-au luat? Cine-i de vină că brigăzile așteaptă va- gonetele goale, în vreme ce la haldă, prin galerii, sau „pe butuci" stau imobilizate peste 1000 de vagonete ? Cum se explică faptul că inginerii nu prea intră în mină, iar atunci cînd intră sînt simpli „fotografi" ai lipsurilor ?Nici la Vulcan lucrurile nu stau mai bine. Tov. VASILE BRÎN- ZAN, inginerul șef al minei, arăta că din 75 de brigăzi, cel puțin 30 nu-și realizează sarcinile curente.

— Ce vreți, ne-a spus interlocu- torul, mina e un loc de muncă 
deosebit. Trebuie să ai îndemîna
re, să fii născut pentru mină. La 
noi așa este. Ca să angajăm 100 
de muncitori a trebuit să perin
dăm prin abataje peste 1 000 de 
oameni.

Ce se ascunde în spatele acestui răspuns ? Aici, la Vulcan, noii mineri sînt lăsați la voia întîmplării. Dacă le place, 8ă ră-

tendința de a asigura preferențiale brigăzilor pondere în producția sec- în dauna celorlalte.
de a „salva" 

pe o lună — ne-a spus TEODOR IACOB, '

cărbune peste alte 20 de cu peste Cum se
această

mînă, dacă nu, pot să plece ! în aceasta constă cauza fluctuației ridicate, a lipsei de omogenitate a multor brigăzi.Conducerile unor sectoare manifestă condiții cu mare toarelor,
— Cînd e vorba 

planul maistrul TEODOR IACOB, de la Lupeni — • atunci se face to
tul.Iar minerul AUREL CRISTEA, abordînd problema asistenței tehnice, ne spunea : „După mulji ani de 
muncă la mină, m-am convins că in
ginerii și maiștrii trebuie să fie mai 
mult prezenfi în abataje, să-și pună 
mai mult cunoștințele tehnice la în- 
demîna oamenilor".Redăm din nou aprecierea conducerii combinatului carbonifer.

— Dar toate astea sint proble
me vechi — ne-a spus directorul tehnic. De cîte ori n-am dat noi 
indicații ? Conducerea combinatului 
nu are ce să facă. Totul depinde 
de exploatări, de sectoare.După răspuns, se pare că directorul tehnic se simte în afară de orice răspundere. Iată și punctul de vedere al tov. ing. VASILE OGÎRLACI, director în Ministerul Minelor:

— Problema brigăzilor sub plan 
Concluzia: 

organizarea 
îndrumarea 
sectoarelor

o cunoaștem bine, 
trebuie îmbunătățite 
muncii, coordonarea și 
competentă la nivelul 
și exploatărilor.

— Ce măsuri a stabilit ministerul în acest sens ?
— Au fost strînse și comparate 

o serie de date. Au fost transmise 
indicații conducerilor unităților 
noastre.

Se pare însă că indicațiile, oricît de bune ar fi, nu fac să progreseze, singure, brigăzile codașe.Conducerea combinatului, a exploatărilor miniere cît și organizațiile de partid nu mai pot recurge la justificări; ele trebuie să ia măsuri hotărîte în vederea ridicării continue a nivelului activității tuturor brigăzilor.
Laurenjiu VISKI 
coresp. „Sctnteii"
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Const. BORDEIANU I

eforturile trebuie să fie dirijate spre nivelarea terenului, săparea de canale și șanțuri pentru dirijarea apei etc.O mare însemnătate practică are corelarea lucrărilor de hidroameliorații, cu cele agricole. Cu toate că au lucrat pe aceleași terenuri, hidroamelioratorii și lucrătorii din- tr-o serie • de gospodării de stat aparținînd Trustului Gostat Călărași nu au stabilit împreună traseul canalelor, drumurilor etc. Procedeul de a-și vedea fiecare numai de „părticica lui" a dus la situații cînd, peste culturi de toată frumusețea pentru care s-au cheltuit bani și muncă, a început săparea canalelor sau executarea altor lucrări. Iată de ce, stabilirea și pichetarea din vreme a traseelor viitoarelor canale și drumuri trebuie să fie urgentate.O cerință de prim ordin în domeniul hidroameliorațiilor este corelarea lucrărilor de irigații cu cele de desecare peste tot acolo unde este necesar. Calitatea indicată a lucrărilor de hidroameliorații si eficiența lor economică pot fi asigurate prin eforturile comune ale organelor de execuție și ale beneficiarilor. Cînd nu acționează de la început spiritul de colaborare, exigența și înțelegerea reciprocă, rezultă adesea lipsuri greu de remediat. încă de acum zece ani la G.A.S. Pietroiu din Trustul Fetești s-a amenajat o orezărie. Din cauză că de la început sistemul de desecare a fost necorespunzător, el se reface din doi în doi ani, cu mari cheltuieli. După cum se Vede, practica investițiilor repetate, lipsa de preocupare pentru realizarea unei eficiențe maxime, se răzbună.înmănuncherea eforturilor hi- droamelioratorilor și beneficiarilor pentru repartizarea și utilizarea judicioasă a investițiilor și mijloacelor materiale pot asigura corelarea absolut necesară între lucrările de irigații și desecări. Corelarea a- cestor lucrări este de maximă însemnătate practică nu numai în lunca Dunării, ci și în regiunile Banat, Crișana, Suceava, Iași și altele pentru a evita degradarea terenului prin sărăturare. A preveni apariția acestui fenomen nedorit este incomparabil mai ușor și mai puțin costisitor decît combaterea lui care necesită cheltuieli mari și timp îndelungat.Corelarea investițiilor, a eforturilor hidroamelioratorilor și beneficiarilor, asigurarea tuturor condițiilor ca suprafețele amenajate să intre în producție în acest an, constituie tante ale uniunilor una din sarcinile impor- consiliilor agricole, ale cooperatiste.

în ultimul timp am reflectat în mod deosebit asupra ridicării la un nivel superior a cercetării științifice în uzine. Aceasta din două motive. îmi stăruie mereu în minte cuvintele secretarului general al Comitetului Central al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, referindu-se la rolul laboratoarelor uzinale, arăta clar : „Se impune perfecționarea or
ganizării laboratoarelor uzinale In 
vederea creșterii contribuției lor la 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției industriale ți introducerea în 
practică a realizărilor științei ți teh
nicii avansate. Paralel cu activitatea 
lor tehnologică, laboratoarele uzi
nale trebuie să desfășoare o susținu
tă activitate de cercetare științifică 
cu caracter aplicativ, în funcție de 
specificul producției uzinelor pe lin
gă care funcționează, de sarcinile 
actuale și de perspectivă ale ramurii 
industriale respective". Am lucrat un număr de ani în sectorul de cercetare al unei mari întreprinderi industriale și cunosc cît de cît factorii ce frînează transformarea laboratoarelor uzinale dintr-un element static, de simplu înregistrator al calității producției, intr-unui dinamic, de promovare consecventă a progresului tehnic.Primul pas în vederea întăririi cercetării în uzine este, după părerea mea, reglementarea, 
prin acte normative emise de către 
ministerele tutelare, a activității la
boratoarelor uzinale. în principal, cred că ar trebui să se stabilească 
cu precizie sfera de cercetare, mo
dalitățile de finanțare, coordonare, 
îndrumare și control a cercetărilor, 
normele de recrutare și încadrare a 
tehnicienilor șl inginerilor specialiști.Cu rare excepții, abordarea unor probleme de cercetare mai pretențioase depinde în prezent numai de inițiativa și istețimea specialiștilor care lucrează în aceste laboratoare. Ce se întîmplă însă atunci cînd inginerul nu are inițiativă ? Mi-a fost dat să văd ca- dre de tehnicieni care-și justificau inactivitatea cu asemenea „argu- I mente" : regulamentul nu preve- I de și, apoi, problemele complexe de asimilare a produselor și a materialelor noi, ca și cele referitoa- I re la perspectiva tehnicii în dife- | rite întreprinderi cad în sarcina institutelor departamentale de cercetări. Iată o concepție care gene- I rează mulțumirea de sine, îmbătrî- I nirea profesională și folosirea insuficientă a potențialului de cercetare științifică uzinală. Eu soco- I tesc că Iernatica de cercetare a la- I borafoarelor uzinale ar trebui să fie 
elaborată pe baza propunerilor ce- I lor mai apreciați specialiști din sec- I ții'e și serviciile uzinelor, după ce I acestea au fost discutate și aprobate de consiliile lor tehnico-știin- țifice și avizate de către direcția I generală tehnică a forului tutelar și, în unele cazuri, chiar de Consiliul Național al Cercetării I Științifice.Totodată, trebuie prevăzute din 

I timp fondurile necesare finanțării I cercetărilor — problemă încă incomplet rezolvată după părerea I mea. Acum, această operație se face defectuos. Fondurile necesare cercetărilor se obțin adesea pe căi I „ocolite", din fondurile de produc- I ție sau de investiții. Sumele necesare pentru aplicarea în producție a rezultatelor unor cercetări | uzinale nu pot fi utilizate decît pe | bază de proiecte și devize întocmite de către proiectantul general I al întreprinderii respective

UZINALE
Conf. dr. ing. T. DULÂMIȚĂ
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institut departamental) și cu avizul forului tutelar. Nu o dată, însă, pentru elaborarea acestor proiecte, institutele apelează tot la... specialiștii din laboratoarele uzinale, chipurile, în calitate de colaboratori externi. Ca atare, aceiași ingineri care studiază anumite teme devin astfel autorizați să pună în practică rezultatele propriilor cercetări. Deci, este vorba de un formalism cu acte în regulă. Sînt de părere că reparti
zarea fondurilor bănești necesare 
cercetării uzinale ți aplicării rezulta
telor ei trebuie să se facă exact 
ți pentru celelalte activități ale 
treprlnderii.Revin din nou asupra roluluicare-1 au specialiștii în promovarea progresului tehnic în uzine și vreau să mă refer, mai pe larg, la recrutarea și formarea cadrelor de cercetători. Sînt de părere că nu orice inginer poate fi trecut în activitatea de cercetare uzinală. De aceea, consider 
necesară recrutarea cercetătorilor pe 
bază de concurs, după criterii simi
lare celor din insfitufele de cercetări, în acest fel s-ar înlătura practica unor conducători de întreprinderi de a repartiza în laboratoare ingineri la simpla lor cerere, fără a le verifica, în prealabil, aptitudinile de cercetători.Ar mai trebui combătută, de a- semenea, tendința de a muta în mod arbitrar cadrele tehnice de valoare din laboratoarele uzinale în posturi care nu au riici o contingență cu cercetarea științifică, dar care au devenit, la un moment dat, libere. Se poate demonstra că dacă un talent organizatoric poate fi pus în valoare după o anumită perioadă de activitate în producție, unui cercetător pasionat și talentat îi sînt necesari mulți ani pentru a deveni o forță recunoscută în domeniul specialității lui. A-l muta, indiferent dacă a avut sau nu timpul să se afirme în laborator ca cercetător, dăunează și lui și întreprinderii.îmi exprim părerea că este s.ece- sar ca oamenii de știință ca ți ca
drele didactice din învăjămîntul teh
nic superior să-ți desfășoare în la
boratoarele uzinale o bună parte a 
muncii lor de creafie științifică. Nu putem uita că munca de 
cercetare științifică aplicativă trebuie 
să aibă finalitate și, adesea, verifica
rea soluțiilor în pracflcă nu este po
sibilă decît în întreprinderi.

(un

Cercetări la Institutul de igienă din Timișoara
(Foto : Agerpres)

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). Colectivele întreprinderilor din regiunea Ploiești au obținut în cinstea celei de-a 45-a aniversări a creării partidului rezultate de seamă. Planul producției globale pe ansamblul industriei plo- ieștene a fost realizat în primul trimestru în proporție de 102 la sută. La indicatorul marfă vîndută și încasată s-a obținut o depășire de aproape 2 la sută. Industria ploieș- a dat peste tone benzină, uleiuri minerale, cărbune brut, 400 bu-plan4 63613 821teană3 666 tone tone căți rulmenți speciali, 3 000 bucăți anvelope, aproape 2 000 mc cherestea, 192 000 mp geam tras, 147 tone hîrtie și alte produse în valoare de aproape 90 milioane lei. Printre unitățile care au obținut cele mai bune rezultate se numără rafinăriile Brazi și Teleajen, Trustul de extracție și foraj-Ploiești, Uzinele mecanice din Sinaia și hîrtie sticlămaseTîrgoviște, Fabrica de din Bușteni, Fabrica de din Azuga și cea de plastice din Buzău.
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„SIMPLE (dar nu întimplătoare)
COINCIDENȚE"Părinți și copii 

o temă străveche. A- bordînd-o, e greu să nu simplifici, pentru că, în tratarea ei, de-a lungul timpului, s-au înscăunat destule clișee. Dacă Paul Everac aduce în „Simple coincidențe" ceva nou — și am avut acest sentiment — e, cred, pentru că părăsește vechea matcă a conflictului între generații (parcursă și răspar- cursă artistic iar azi, la noi, trecută în rîn- dul prejudecăților). Urmărind spectacolul am avut, dimpotrivă, revelația că generațiile existente la ora actuală sînt; pe planul nevoilor sufletești și al preocupărilor etice, mai apropiate între ele decît o bănuiesc mulți părinți.Piesa lui Everac e consacrată nu doar u- nei generații tinere, ci unei lumi tinere, unei societăți tinere, care-și ridică propria construcție materială și își constituie propriile valori. Exponent al a- cestei lumi este aici activistul sindical Emil Vlăsceanu, omul azi matur, care a luptat pe frontul antifascist la 19 ani și a străbătut apoi întreaga epocă a „punerii bazelor" existentei socialiste a poporului nostru. El știe să vadă sensul mare al acestui proces, în care nu e un pion ci un creator; știe, totodată — semn de vigoare socială și de prespetime a spiritului — să-si reconsidere și erorile, să vadă că uneori a fost rigid sau a operat cu certitudini prestabilite, în loc să cerceteze mai îndeaproape fațetele comDlexe ale realității. Ajuns la o treaptă mai avansată de cuDrinde- re a vieții, Vlăsceanu înțelege că trebuie să fie mai atent la aspecte omenești pe care înainte le socotea nu atît de importante sau nu atît de urgente.Frămîntările, căutările eroului decurg din îmnletirea, proprie societății noastre, dintre preocuparea pentru construcția materială, pentru eficiența concretă, imediată și capacitatea de a oferi în același timp omului, răgazul si condițiile dezvoltării sale multilaterale, de a-i cultiva simțul marilor valori, principiile unei existente bogate, așezate pe o treaptă înaltă a civilizației umane.Stă în firea și în e- sența lumii noastre socialiste ca visul, e- motia, fiorul interior să nu se dizolve în căutarea acerbă a interesului îngust, egoist. De aceea Vlăsceanu va respinge atît de categoric calculul rece al Ceciliei Epure, decisă tracteze o lipsită de dragoste,

numai pentru a-și croi „o situație". Șr tocmai de aceea Vlăsceanu începe a fi atît de îngrijorat de ceea ce pare a fi nepăsarea obtuză șl ironia blazată a fiului său.Prima pornire a tî- nărului sprinten, dezghețat, priceput la tehnică și la dans — „modern", este să „ia viața așa cum e“, să profite de clipă. Dramaturgul a surprins

ții de-a gata în buzunar, nici autorul, nici eroii săi. De multe ori însă, în artă cel puțin, o întrebare bine pusă face cît un răspuns.Regăsim în „Simple coincidențe" trăsăturile cele mai bune ale scrisului lui Everac : . acuitatea dezbaterii intelectuale, un ochi atent la problematica actualității, o ureche sensibilă la autentici-

întîlnit pe platforma aceluiași realism psihologic, întemeiat pe emoție și trăire autentică. Studentă încă la Institutul de teatru, Carmen Galin (Daniela) aduce o zestre de sensibilitate, naturalețe și dăruire, de cel mai bun augur. Ovi- diu Moldovan (cu o degajare plăcută) și Cosmin Gheară au interpretat rolurile celorlalți doi adolescenți.

în interpretarea riei Comșa, personajul Ceciliei Epure a apărut incert, împins pe o linie sentimentalise rimogenă, dar pier- zînd nota de parvenitism calculat pe care i-o atribuie textul. Actorii au evoluat firesc în decorurile simple, laconice și mobile ale Adrianei Leo- nescu.Nimic nu e mai greu de obținut decît na-

turalețea pe scena. Aceasta presupune o severă selecție și o subtilă dispunere a accentelor, spre a reține din viața obișnuită nu banalitatea ci poezia, spre a releva din desfășurarea cotidianului nu monotonia, ci substratul dramatic. E ceea ce a izbutit, cu un talent matur, regizorul spectacolului, Ion Co jar.
Andrei BALEANU

con-să căsătorie

GH. PETRAȘCU

1 »
«ML

Bărci Ia Tulcea*

foarte autentic unele trăsături ale eroilor săi adolescenți, franchețe, dezinvoltură, cite o dată o oarecare insolență și nerăbdare, care se pot transforma în superficialitate și chiar în cinism. Dar cealaltă cale e larg deschisă de societate. Autorul pledează pentru a depăși frazele generale, abstracte, în educația tînărului și a găsi o legătură mai directă, prietenească, o apropiere emoțională. Căci în acest tineret, pe care ni-1 înfățișează Everac, există o mare receptivitate, o uriașă rezervă de sensibilitate ce nu așteaptă decît un catalizator potrivit.Portretul Danielei mi se pare — alături de al lui Vlăsceanu — una din reușitele remarcabile ale piesei. Nu e o naivă, o romanțioasă, dar este în această fată de 16 ani o puritate, o sete de adevărat, de nefalsificat, o legătură naturală cu lumea, cu lucrurile, o bucurie a vîrstei care crește în ea fără falsă pudoare și în întîmpi- narea căreia Daniela pășește cu inima deschisă — deși nu fără teamă, intuindu-i primejdiile și răspunderile... în jurul ei sînt însă și oameni care reduc lumea la fragmente mărunte, nu încearcă s-o privească decît cheii". Cum să-i deosebești pe cei ce mint? Cum să-i recunoști pe aceia pe care moș Florică îi numește „pezevenghi" ?Nimeni nu are solu-
„prin gaura

ASONANȚE
(Urmare din pag. I)

folosi în voie de bunul 
tău ș.a.m.d. Cu toate a- 
cestea există necontenit 
corectivul — niciodată 
și în nici un fel să nu 
stînjenești pe cei din 
jur. Omul trebuie să 
respecte norme liber- 
consimțite, de înalt ni
vel cetățenesc. Acest 
lucru e posibil și ca do
vadă ne stau atîtea 
fapte din jurul nostru. 
Din ce în ce mai adînc 
pătrund în conștiința 
cetățenească normele 
de circulație, nu pentru 
că prin apropiere s-ar 
semnala prezența 
zitorului ordinei 
blice.

în multe cazuri 
cest fel, caracteristic 
faptul că cetățeanul

pă- 
pu-

de a-
e

e-

ducat se transformă el 
însuși, în „păzitor* al 
ordinai publice. Din ce 
în ce mai mult, conști
ința cetățenească îna
intată este chemată să 
intervină ca factor edu
cativ inclusiv în acele 
treburi delicate în care 
de obicei se spune că 
e mai bine „să nu te 
bagi”. Exigența și cu
rajul opiniei publice 
vor repurta succese ne
contenite în privința 
resfrîngerii ariei de a- 
sonanțe pe care viața 
noastră socială le mai 
înregistrează încă, cu 
regret. Sînt chestiuni 
care se cer discutate cît 
mai larg, dezbătute cu 
fiecare ocazie, sprijinite 
cu argumente, în așa 
fel îneît ele să se sta
tornicească în conștiința 
individuală.

tatea limbajului diferențiat al personajelor. Reîntîlnim și unele dificultăți pe care le mai întîmpină dramaturgul : tendința spre formulări prea cerebrale, dificultatea de a strînge diferitele episoade într-un tot puternic închegat. Unele „coincidențe" nu urmează suficient logica vieții, sînt puțin forțate, făcute — ca în cazul reîntîlniriî lui Vlăsceanu cu Cecilia Epure, unde intervine și o notă melodramatică. Dar căutările lui Paul Everac în direcția unor forme dramatice corespunzătoare noului conținut mi se par deosebit de interesante — chiar dacă nu încă desăvîr- șite. Prin metoda „simplelor coincidențe" a căror alăturare depășește întîmplăto- rul și capătă un sens filozofic, el tinde să reflecte o lege a lumii noastre — aceea că interesele și preocupările oamenilor nu-i mai izolează ci îi pun în contact, în raporturi necesare.„Simple coincidențe" se înscrie armonios în programul Teatrului Mic, atît prin calitatea textului cît și prin ținuta reprezentației. în rolul lui Emil Vlăsceanu, actorul George Constantin creează și de astă dată figura memorabilă a unui om al zilelor noastre. în jocul său extrem de reținut, de sobru, simți adîncimi sufletești nebănuite și tocmai această uriașă bogăție a subtextului, care te invită să-l cercetezi, să-l gîndești împreună cu autorul și cu eroul, definește stilul prin excelență modern al lui George Constantin. Prin simplitate și sinceritate, Doina Tuțescu salvează în mare măsură personajul cam șters al Teodorei Vlăsceanu. O scenă plină de forță dramatică realizează Gh. Ionescu- Gion în rolul profesorului Coman (deși personajul apare puțin șarjat din pricina machiajului verzui și a mobilierului exagerat de auster sale). Ion cu tact și racterul Buzura. O figură pitorească, de fapt periferică în piesă ca și în viață (moș Florică Predoiu), prilejuiește experimentatului artist N. Neamțu-Otto- nel o creație de impresionantă măiestrie. Cel mai bătrîn și cea mai tînără interpretă (Carmen Galin) s-au

al camerei Manta redă măsură ca- inginerului

CINEMATOGRAFE
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, București — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Feroviar — 8,30; 11,15; 
14; 17; 20, Excelsior — 9,45; 12,30; 15,15; 18,15;
21,15 (la ultimele două cinematografe completare 
Geologii).
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop ; Re
publica — 10; 12; 14,45; 16,45; 18,45; 21, Victoria
(completare 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 
ultimele două cinematografe, completare Lucrările 
primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din con- 
atrucțll).

PSIHOLOGIA VÎRSTELOR

Se restaurează turnul Chindiei de la Curtea domneas
că din Tîrgovlște Foto i Gh. Vințilă

de Ursula SCHIOPU

Esfe firesc ca înfr-o perioadă de uriaș 
avînf social-economic ca a noastră, 
tre valorile umane — inteligenta, 
reseze deosebit de mult.

Studiile privind mecanismele de 
și gindire au căpătat o bază riguroasă de 
cercetare la începutul acestui veac prin 
descoperirea reflexelor condiționate care, 
în fapt, reprezintă acte foarte simple de în
vățare. Dezvăluirea acestor extraordinare 
reacfii suple, adaptafive, a echivalat cu des
coperirea unui adevărat microscop de stu
diere fină, știinfifică, a celui mai simplu act 
de învă|are. A urmat o muncă laborioasă, 
în care s-au pus în evidentă numeroase 
scheme de învățare și chiar de gîndire. In 
școală, schemele de gîndire permit rezol
varea a numeroase feluri de probleme, în- 
cepînd cu calculele simple și sfîrșind cu 
analiza unei lucrări literare. O dată dobîn- 
dife, mecanismele activifăfii intelectuale au 
proprietatea de a se repeta spontan ori de 
cîte ori există situații problematice asemă
nătoare, gîndirea organizînd o strategie co
respunzătoare condițiilor concrete în care 
e solicitată. Aceste scheme de activitate in
telectuală pot fi prezentate grafic și chiar 
transformate în formule matematice. Ideea 
modelelor de învățare, preluată de mate
maticieni, a generat un vast program de 
cercetare. Printre primii care au elaborat 
modele matematice de învățare în lanțuri 
complete se numără matematicienii români 
O. Onicescu și Gh. Mihoc (în 1935). Sche
mele de învățare și mecanismele gîndirii 
preocupă azi pe ciberneticieni și electro- 
niști care, pornind de la scheme ale gîn
dirii umane, pot efectua, prin intermediul 
mașinilor electronice, calcule aritmetice, cal
cule de eficientă economică, traduceri etc.

Din punct de vedere psihologic, dispu
nem de un tablou destul de complet al me
canismelor învățării în diferitele etape ale 
viefii omului. La vîrstele foarte mici învă
țarea se face prin mecanisme foarte simple, 
ca acel al acfiunilor utile în situații care se 
repetă ca și prin imitație. La 12—13 ani ca
pătă semnificație evenimentele vieții de 
fiecare zi. De aceea, la această vîrstă tînă
rul poate fi auzit adesea spunînd după o 
întîmplare neplăcută : „M-am învăfat minte, 
nu mai fac niciodată ce am făcut". Aceasta 
este, de fapt, perioada în care capacitățile 
de învăfare devin foarte active și plastice, 
generalizîndu-se. Se constituie și o nouă 
perspectivă a planului mental — ceea ce 
este posibil și ceea ce esfe imposibil. Me
canismele gîndirii capătă o consistentă mare 
abia în perioada adolescenței cînd se for
mează gîndirea abstractă, gustul discuției și 
al argumentării, plăcerea legată de întîlni- 
rea cu adevărul și cu forța inteligenței.

Desfășurîndu-și cercetările pe o arie din 
ce în ce mai largă, psihologii își îndreaptă 
atenția tot mai mult spre ceea ce se nu
mește psihodiagnosticarea inteligenței. Prin
tre altele, se impun atenției o serie de pro
bleme de regim de muncă intelectuală, do
zaj în structura ei, modalități de a contribui 
la depășirea unor dificultăți de adaptare a 
copilului la activitatea intelectuală. De 
pildă, la 7—8 ani mulfi copii întîmpină 
greutăți la citire, scriere și socotit, chiar

una din- 
să inte-

învățare

dacă înainte de a veni la școală socoteau 
și scriau cu plăcere cîteva litere ale alfa
betului sau numele propriu cu majuscule. 
Aflați în fața unor asemenea situații, unii 
sînt tentați să creadă că ele se explică prin 
nedezvolfări intelectuale. De fapt, de cele 
mai multe ori ele se datoresc dozajului ne
satisfăcător al temelor date de profesor 
pentru acasă. La 7—8 ani, scrierea de li
tere și cifre 
gata de nici 
diată ci doar 
lungite peste 
de apăsare prin anularea curiozității, 
mult, în unele cazuri, 
pentru acasă mobilizează toate priceperile 
pedagogice ale părinților și, în ultimă in
stanță, soluția de a face lecția în locul co
piilor. Delictul pedagogic consumat creează 
primejdia experienței antisociale a falsului 
pe terenul și în dauna dezvoltării intelec
tuale a gîndirii și a capacității de învă
țare. Și la alte vîrsfe există numeroase con
diții de antrenare nesatisfăcătoare a elevi
lor în procesul subtil de dezvoltare a me
canismelor complexe ale învățării și gîn
dirii. în clasele VII—VIII, bunăoară, dato
rită faptului că are loc o creștere evidentă 
a capacităților intelectuale și a cunoștințe
lor, se creează numeroase situații în care 
tînărul se poate dispensa relativ de învă
țare, putînd-o substitui prin improvizații 
mai mult sau mai puțin reușite. Din păcate, 
există și profesori care nu țin seama de me-

pe cîteva pagini nu este le- 
un interes sau trebuință ime- 
de curiozitate, de aceea, pre- 
măsură, creează reacfii firești 

Mal 
lecfiile abundente

canismele învățării, de 
și datoriei tinerilor de 
exemplu. La începutul anului școlar o pro
fesoară de științe naturale și-a început lec
ția despre formarea Universului printr-un 
sondaj referitor la cunoștințele elevilor. 
Unul dintre ei a vorbit despre acest lucru 
vreo douăzeci de minute. Profesoara l-a as
cultat și a conchis : „N-am nimic 
gat la spusele colegului vostru, 
aceasta a fost lecția”. Nu e de 
mult timp după aceasta elevul 
pus mîna pe cartea de științe 
Alți profesori recurg la o metodă diametral 
opusă. Nu apreciază eforturile pe care le 
depun elevii și astfel, vrînd-nevrînd, le ali
mentează gîndul că nu au capacitatea de 
a învăfa, de a gîndi. Ambele extreme sînt 
la fel de dăunătoare în procesul de edu
cație care presupune stimularea inteligenței 
prin aprecierea obiectivă a cunoștințelor 
dobîndite treptat de elevi.

Desigur, există numeroase alte probleme 
ale dezvoltării intelectuale în anii creșterii. 
Dar studiile psihologice, pedagogice abor
dează încă limitat participarea elevilor de 
diferite vîrsfe la activitatea din clasă și ex
trag deductiv și hibrid, din răspunsuri, ten
siunea atitudinii față de învățătură. Pro
blema are însă o serie de coordonate psi
hosociale complexe, în care există mo
mente cruciale, evenimente, o întreagă is
torie ce se cere cunoscută 
părinți.

de operă și balet : BOEMA — 19,30. 
de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI

stimularea dorinfei 
a învăfa. lată un

de adău- 
De fapt, 

mirare că 
n-a mai 
naturale.

de profesori și

Se remarcă, în ultima vreme, un efort constant al cineaștilor de la Studioul „Alexandru Sahia“ pentru ridicarea calității jurnalului săptămînal „Actualitatea în imagini", pentru cuprinderea exactă și sensibilă a principalelor evenimente de ordin politic, social sau cultural. Efortul se materializează în apariția de noi rubrici, în experimentarea unor variate modalități de exprimare. „Actualitatea" cuprinde mai multe reportaje vii, se dovedește receptivă la scrisorile spectatorilor, acordă atenție valorilor plastice, expresive ale imaginilor sale. Și comentariile sînt, în genere, sugestive, laconismul se îmbină adeseori cu accente de umor gustate de public.Reporterii jurnalului surprind, spre exemplu, în cîteva cadre impresionante, amplul și modernul Combinat petrochimic de la Ploiești — cu prilejul intrării în funcțiune a unei noi unități. înfățișarea în același jurnal cinematografic (nr. 12 — martie 1966) a șantierelor Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Âr- geș și a Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier e emoționantă.Ca urmare a scrisorilor primite de la corespondenți și spectatori, cineaștii ne redau imagini din munca forestierilor din Munții Bîrsei, scene din plăcuta vacanță a studenților de la I.S.E. la Muntele Roșu sau ne prezintă spiritual noul hotel din Sighișoara, mîndrie a localnicilor. Excelent ni s-a părut momentul, cu accente satirice, inspirat de o scrisoare a locuitorilor noului cartier Berceni, în care aceștia revendică, cu argumente temeinice, îmbunătățirea transportului în comun. Se cuvine ca cineaștii să revină asupra subiectelor de acest fel, urmărind eficiența satirei.Caracterul informativ, 
de actualitate al jurnalului presupune, pe lîngă promptitudinea relatării, o deosebită rigoare în selectarea subiectelor, surprinderea, înregistrarea pe peliculă a unor momente cu adevărat semnificative ale realității. Or, nu o dată „Actualitatea" se apropie doar formal de actualitate, inserînd cîte un plan general de uzină, un pupitru de comandă sau detalii ale vreunui agregat în funcțiune (ale cărui rosturi ne rămîn, de altminteri, necunoscute), imagini banalizate prin repetiție șl care nu comunică nimic spectatorilor, ci servesc ca simplu fundal pentru citirea unor informații redactate neatractiv. De cîte ori n-au apărut în jurnalele studioului „Al. Sahia" imagini înfățișînd tractoare ce ies vijelios pe porțile S.M.T.-urilor, imagini aproape identice cu acelea din reportajul de la S.M.T. Ulmeni (jurnalul

nr. 5). In industrie, în a- gricultură, în toate domeniile se petrec transformări profunde. Reușitele și inegalitățile jurnalului demonstrează necesitatea unei mai mari consecvențe în investigație, în strădania de a descoperi faptele cele mal interesante și, în același timp, de a le surprinde în imagini grăitoare, evitînd atît prezentările după tipare uzate, cît și originalitatea gratuită, exterioară faptului de viață. Și în ce privește comentariul, cu toate progresele evidente pe care le-am a- mintit, se impune instituirea unui baraj serios împotriva formulărilor ste- reotipe care îngreunează încă textul vorbit al u- nor jurnale, ca și împotriva formulărilor pretențioase, pseudoliterare, a a- sociațiilor forțate și a ’ poantelor ieftine.în ce privește relatările despre oamenii zilelor noastre, cineaștii se arată adeseori stîngaci, îndeosebi în cazul convorbirilor, al interviurilor. Neajunsul cel mai frecvent întîlnit îl constituie rigiditatea, lipsa de naturalețe și spontaneitate a interviurilor filmate. Imaginile, sugestive de altfel, surprinse la Fabrica de rulmenți din Bîrlad (jurnalul nr. 10 — martie 1966) pierd din autenticitate tocmai din cauza rigidei prezentări a oamenilor. Cultivarea spontaneității interlocutorilor, stimularea lor prin întrebări interesante, trebuie să constituie unul din o- biectivele autorilor „Actualității în imagini".Departe de noi gîndul de a condamna în principiu prezența în jurnal a subiectelor de divertisment. Dăunătoare sînt doar excesele. Asistăm la exagerat de multe pa- răzi ale modei sau la momente coregrafice de un gust îndoielnic. într-un număr recent al jurnalului este prezentat un agitat subiect lirico-coregra- fic, înghesuit în spațiul unei florării centrale, fără să putem înțelege care e legătura acestui moment filmat cu „Actualitatea în imagini".Cum ar trebui să arate un jurnal cinematografic ideal ? Desigur că aici nu există rețete. Jurnalul e dator să reflecte realitatea, pe care nu o poate îngrămădi în tipare și scheme prestabilite. „Actualitatea cinematografică" se va mula deci pe datele oferite de viață, se va menține constant ancorată în realitate pentru a-și justifica titlul de cronică fidelă a timpurilor noastre. Unitatea ei artistică va rezulta din pasiunea comună a cineaștilor pentru descoperirea noului, se va impune în urma unei judecăți de ansamblu a- supra jurnalelor dintr-o perioadă de timp mai largă.
Mihai TOLU

MICROMONOGRAFII

• 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 : Festi
val — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria (com
pletare Geologii) — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG : Central (comple
tare Pictorul din Praga) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov) — 15,30; 
18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
• BEATA : Doina (completare Ptrvu Mutu-Zugravul)
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira (completare 
Soarele și trandafirul) — 15,30; 18; 20,30.

• Teatrul
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
REGELE MOARE 
UNUI ARTIST — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
Schitu Magureanu nr. 1) :
19.30, (sala din str. Al. 
OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara"
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VOINICEȘTE, MĂI 
FLĂCĂI — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 19,30.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
--------  19,30, .(sala Studio) i MOARTEA

Bulandra" (sala din Bd. 
JURNALUL UNUI NEBUN — 
Sahia nr. 76 A) : CAZULnr.

: LUNA DEZMOȘTENIȚILOR

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară ; reportaje filmate 
din țară și de peste hotare • 19,15 — Copiii desenează; 
Iurie Darie prezintă și comentează desenele primite de 
la copii în cadrul concursului pe tema „Harap Alb"
• 19,35 — Laboratorul micului chimist — transmisiune 
de la Palatul pionierilor din Capitală a unor experiențe 
chimice ; prezintă prof. Adriana Luca • 20,00 — Seară 
de teatru : „VLAICU VODĂ” — dramă istorică a lui 
Al. Davilla, în interpretarea Teatrului de stat din 
Brașov; în pauze : reportajul filmat „Pasiuni”, realizat 
de studioul „Al. Sahia" și Poșta televiziunii • 23,00 — 
Telejurnalul de noapte • 23,10 — Buletinul meteorolo
gic.

• NAVIGATORI CARE DISPAR — cinemascop — 
CU ACUL ȘI AȚA — CABINETUL DE STAMPE — 
ORAȘUL CARE IUBEȘTE — VÎRSTE — GEOLOGII : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; Giulești 
(completare Tîrgurf șl iarmaroace) — 10,30, 15,30; 
18; 20,30, Tomis (completare Rășinari) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21.
• ANI CLOCOTITORI : Cotroceni — 15,30; 18;
20,30 (Completare Politețe).
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Dacia (completare 
Ttrguri șl iarmaroace) — 9.30—14 în continuare ; 
16,15; 18,30; 20,45.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Buzești (com
pletare Secretul trecutului) — 16; 18,15; 20,15,
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Crîngași — 
16; 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 completare Energia).
• FIF1 ÎNARIPATUL : Bucegi — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Aurora — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45 (la ambele completare Pasiuni).
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Unirea - 16; 19,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Flacăra (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Crișana) — 16; 18,15; 20,30, Rahova (completare 
Vizita conducătoriloi de partid și de stat în regiunea 
Banat) - 16; 18,15; 20,30.
O FATA LUI BUBE : Vitan — 16; 18,15; 20,30.
• TOM JONES: Munca — 10,30; 13,30; 16; 18,30;
21, Ferentar — 15,30; 18; 20,30.
• DEPĂȘIREA : Popular (completare Știință și teh
nică nr. 5) — 10. 15,30; 18; 20,30.
9 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Moșilor (comple
tare Sculptorul șl timpul) — 15,30; 18; 20,30.

Informarea continuă, 
prin lucrări competente, 
de un înalt nivel știin
țific nu numai a specia
liștilor, ci și a publicului 
larg este o necesitate 
căreia încearcă să-i răs
pundă și diversele co
lecții pe care le publică 
editurile noastre. Toc
mai în acest sens ni s-a 
părut a fi binevenită și 
inițiativa Editurii tinere
tului de a tipări o serie 
de micromonografii 
dicate unor scriitori 
mâni reprezentativi, 
crările ce apar aici 
propun să realizeze 
tr-un spațiu destul de 
restrîns o imagine 
ansamblu, cuprinzătoare, 
a vieții scriitorilor sfu- 
diați și a principalelor 
direcții în care s-a ma
nifestat creația lor, bi
bliografia, ca și nume
roasele facsimile și ilus
trații completînd profilul 
fiecărui volum. Astfel, 
acestea se adresează 
atît elevilor și studen
ților cît și altor catego
rii de cititori.

Titlurile care au apă
rut pînă în prezent do
vedesc preocuparea E- 
diturii tineretului de a 
cuprinde în noua colec
ție unele studii de va
loare tipărite pînă 
cum în alte ediții, 
și monografii 
pute special 
a vedea lumina ti
parului în acest ca
dru. „Vasile Alecsandri” 
de G. Călinescu, „liviu 
Rebreanu” de Al. Piru, 
„Grigore Alexandrescu’ 
de Silvian losifescu ne 
oferă prilejul reîntîlni- 
rii cu texte cunoscute, 
dar care dobîndesc noi 
valori în momentul în

DE

de- 
ro- 
Lu- 
î»i 
în-

de

a- 
ca 

conce- 
penfru 

lumina 
acest

care pătrund în cercuri 
largi de cititori.

Efortul principal al e- 
diturii trebuie să se în
drepte însă mai aies 
spre publicarea unor lu
crări originale, care să 
aducă un punct de ve
dere personal, o viziune 
proprie în interpretare. 
Cartea lui Teodor Vîr- 
golici despre „Dimifrie 
Anghel” este pînă acum 
singura micromonografie 
inedită apărută în co
lecție. Ea constituie o 
contribuție la studierea 
vieții și
scriitor uitat 
dar care a 
vremea lui 
furi atît în 
și în proza

Editura 
trebuie să 
deosebită

operei unui 
pe nedrept, 
deschis la 
noi orizon- 
poezia cît 

românească, 
tineretului 
acorde o 

atenție în

deosebi lucrărilor origi
nale. Lucrînd cu un co
lectiv mult mai larg de 
autori, respectîndu-se 
cu fermitate planurile 
propuse, s-ar putea rea
liza un deziderat pe 
care, cu foarte rare ex
cepții, colecțiile tipărite 
de diferite edituri nu-l 
îndeplinesc : 
tea aparițiilor. în 
zul seriei 
monografii, 
că, dacă 
lansată în 
ale anului 
publicarea 
comitentă 
reeditări, următoarea lu
crare a văzut lumina ti
parului de-abia la înce
putul acestui an.

Ca și în cazul 
menilor de seamă”, 
„Bibliotecii 
sau al oricărei 
lecții, se poate discuta 
și aici despre ordinea 
prezentării scriitorilor, 
despre necesitatea ini
țiativelor menite să des
copere formule mai a- 
tracfive. Consultînd pla
nul de apariții pe acest 
an constatăm prezența 
unor titluri care, fără în
doială. vor suscita inte
resul. Pentru viitor, su
gerăm Editurii tineretu
lui lărgirea profilului 
colecției prin publica
rea unor monografii la 
dimensiunile celor tipă
rite pînă în prezent 
despre diversele curen
te și grupări literare ce 
s-au manifestat în lite
ratura noastră, despre 
cele mal importante re
viste literare care au 
contribuit la mersul 
înainte al culturii româ
nești.

ritmicifa- 
ca- 

de micro- 
observăm 

ea a fost 
primele luni 

trecut, prin 
aproape con- 
a celor trei
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alte co-

Sorin MOVILEANU
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i\ CE CONDIȚII 
VOR PUTEA FI 
CONSTRUITE LOCUINȚE
ÎN PROPRIETATE 
PERSONALĂ
(Urmare din pag. I)conomii pentru construirea de locuințe, ieșite cîștigătoare la tragerile la sorți trimestriale, dacă folosesc în întregime sumele cîștigate pentru constituirea avansului. Dintre criteriile care vor fi avute în vedere la stabilirea priorității mai amintesc depunerea unui avans cît mai mare în raport cu minimul prevăzut de lege (la sume egale, ordinea se stabilește în funcție de vechimea depunerii la C.E.C.).Cererile vor fi analizate de către Oficiile pentru construirea de locuințe proprietate personală și aprobate de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța.— Ce fel de locuințe se vor 

putea construi și cum se cal
culează prețul?Locuințele realizate cu sprijinul statului se pot executa în clădiri cu parter, cu parter și 1—2 etaje, în vile cu unul sau mai multe a- partamente, precum și în blocuri cu un număr sporit de etaje — toate în întregime proprietate personală a cetățenilor. De bună seamă, la alegerea regimului de înălțime a clădirii se va ține seama de încadrarea în sistematizare a zonei respective și de orașul în care se construiește. Prețul apartamentelor este calculat în același fel ca și prețul apartamentelor construite din fondurile statului, costul materialelor și al manoperei fiind cel în vigoare în sectorul de stat. Se adaugă 3 la sută — beneficiul legal al întreprinderii executante, și 2 la sută — bonificația Oficiului pentru construirea de locuințe proprietate personală. Dacă beneficiarul solicită schimbări față de proiect, prețul a- partamentului se modifică.în general, locuințele se vor realiza acolo unde există rețele de termoficare.

— Ce acte sînt necesare 
pentru construirea unei locu
ințe personale; cui se adresea
ză cetățeanul și în cît timp i 
se dă răspuns la cerere ?în primul rînd este nevoie de o cerere către sfatul popular al orașului de domiciliu ;• formularul-tip se obține de la sfatul popular respectiv. Pe această cerere C.E.C.-ul pune o viză atestînd depunerea a- vansului minim prevăzut (30—40 la sută din valoarea locuinței). 

Intrucît instrucțiunile de aplicare a 
Hofărlrii au fost trimise organelor lo
cale, tn zilele ce urmează, comitetele 
executive ale sfaturilor populare re
gionale ;i ale orașelor București și 
Constanța vor difuza formularele tip 
pentru cereri șl vor afișa datele pînă 
la care ele vor putea fi depuse de 
către cetățeni. Oficiile sînt obligate să analizeze cererile în 45 de zile de la data expirării termenului stabilit pentru depunerea lor.După aprobarea cererii, se adaugă următoarele acte : cererea către filiala respectivă a Băncii de Investiții; contractul de împrumut cu Banca de Investiții; contractul cu Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală; o adeverință din partea întreprinderii sau instituției unde lucrează solicitantul, prin care aceasta se obligă să rețină ratele lunare cuvenite și să vireze suma respectivă către Banca de Investiții.Cererile aprobate, cu motivarea respectivă, vor fi afișate pe liste spre a fi cunoscute de public. Cererile nesatisfăcute în anul depunerii lor vor fi ținute în evidență de Oficiu și vor fi aprobate în anul următor cu prioritate, chiar dacă sumele depuse la C.E.C._ pentru avans sînt mai mici decît sumele depuse de noii solicitanți.

Alegere pentru un loc de deputat 

in Marea Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit prin decret data de 29 mai 1966 pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională în locul deve

PLECAREA MINISTRULUI
COMERȚULUI AL SUEDIEI

Marți dimineața au părăsit Capitala Gunnar Lange, ministrul comerțului al Suediei, și persoanele care l-au însoțit în vizita oficială făcută în România, la invitația ministrului comerțului exterior al țării noastre.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspeții suedezi au fost salutați de ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, Vasile
★înainte de a părăsi România, ministrul G. Lange a făcut o declarație redactorilor Agerpres, S. Lucian și T. Nițescu : Noi considerăm România un partener foarte important și putem afirma că relațiile economice dintre cele două țări n-au fost niciodată mai bune ca în prezent — a subliniat interlocutorul. Cunoaștem dezvoltarea complexă a economiei .țării dv., mai ales în ultimul deceniu. Deveniți cu fiecare an o țară tot mai industrializată, ceea ce înseamnă crearea unor mari posibilități de import-export. Pe măsura creșterii capacității sale industriale, România este capabilă să ofere pe piața internațională o mai mare diversitate de produse și Suedia ar putea prezenta interes comercial din mai multe puncte de vedere.în cursul vizitei noastre am avut multe convorbiri utile cu miniștri, experți și tehnicieni români. Sîn- tem convinși că există multe mijloace prin care am putea, în interesul comun, să găsim noi căi în vederea dezvoltării unui schimb de experiență util și a comerțului reciproc.Privind problema comerțului din punctul nostru de vedere, constatăm că am putea realiza mult în domeniul mașinilor și utilajelor, îndeosebi a celor pentru valorificarea noilor surse de energie. Noi avem un program în domeniul energiei atomice de mai bine de zece ani. Avînd în vedere faptul că și România este interesată în exploatarea acestei noi surse de energie, sîntem convinși că ar putea prezenta interes experiența noastră. De asemenea, Suedia este interesată în achiziționarea de bunuri de larg consum din România. Dv. ne livrați în prezent unele produse ale industriei ușoare, dar credem că în viitorul apropiat vor fi crea-

CUM E VREMEA
Ieri tn tară : Vremea a fost în

chisă, dar relativ călduroasă. Ploi 
cu totul locale s-au semnalat în 
Oltenia și în partea de vest a Mun
teniei. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul estic. Tempera
tura aerului la orele 14 era cuprinsă 
între 5 grade la Joseni și 15 grade 
în orașul Dr. Petru Groza. 4n Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare 
cu cerul mai mult noros. A plouat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 aprilie a.c. în țară : Vremea 
în general umedă in Moldova și 
Dobrogea unde cerul va fi mai mult 

nit vacant în circumscripția electorală nr. 12 Sulina, regiunea Do- brogea.

Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Titus Cristurea- nu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior. Au fost de față Olof Gustav Bjiir- strom, ambasadorul Suediei la București, și membri ai ambasadei.
★te noi condiții de desfacere pe piața suedeză a unei game și mai variate de mărfuri românești.în urma întrevederilor pe care le-am avut în aceste zile cu colegul meu, ministrul comerțului exterior, dl. Gheorghe Cioară, am constatat că există premise pentru realizarea unui acord comercial pe un termen mai lung decît cel care a fost prevăzut anterior. Trebuie găsite noi posibilități de cooperare între țările noastre. Desigur, nu pot privi decît favorabil și pozitiv această problemă, ea fiind în interesul ambelor părți. Aceasta creează o mai mare stabilitate în comerțul exterior.în continuare, oaspetele a declarat : România dispune de unități industriale foarte moderne care pot rivaliza cu cele din străinătate. Uzinele de tractoare din Brașov sînt cît se poate de modern echipate. Am fost foarte impresionați de Complexul petrochimic de la Brazi. Dv. puteți fi mindri, pe drept cuvînt, cu ce ați realizat în acest domeniu.De asemenea, am avut ocazia să cunoaștem și unele aspecte ale dezvoltării agriculturii dv. Am văzut rezultatele deosebite obținute de o fermă specializată în creșterea puilor și producției de carne. Modul excelent de organizare a acestei unități foarte mari este cu adevărat remarcabil.Am avut prilejul să vizităm și stațiuni de odihnă. Buna deservire, condițiile optime create turiștilor, prețurile rezonabile, dar mai ales plaja excelentă de pe litoralul românesc al Mării Negre constituie argumentele cele mai convingătoare. Sper că tot mai mulți turiști suedezi vor căuta să profite de a- ceste atribute ale unei vacanțe plăcute și reconfortabile în România. (Agerpres)

acoperit și vor cădea ploi intermi
tente, mai frecvente in primele zile, 
în celelalte regiuni vremea va fi 
schimbătoare cu cerul temporar 
noros și cu ploi locale. Vînt potrivit, 
cu intensificări în estul țării la 
începutul intervalului. Temperatura 
aerului în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 
grade, iar maximele între 8 și 18 
grade. în București : Vreme schim
bătoare cu cerul acoperit la început, 
apoi variabil. Ploi slabe în primele 
zile. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la începutul intervalului 
apoi în creștere.

NUMIREA
NOULUI AMBASADOR
AL REPUBLICII SOCIALISTE

ROMÂNIA IN R. P. ALBANIA
Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Manole Bodnaraș a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Albania, în locul tovarășului Gheorghe Vel- cescu, care a primit o altă însărcinare. (Agerpres)

Cronica zilei

PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

LA BELGRADMarți seara a plecat spre Belgrad Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, pentru a semna Acordul de lungă durată privind schimbul de mărfuri pe perioada 1966—1970 între Republica Socialistă România și R. S. F. Iugoslavia. La plecare, pe peronul Gării de Nord, au fost de față Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior.Au fost, de asemenea, prezenți Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNEMarți, 5 aprilie, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Ioachim Henrik-Georg baron Zytphen- Adeler, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de a- creditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Danemarcei în Republica Socialistă România.
MINISTRUL INDUSTRIEI

ȘI PESCUITULUI DIN CEYLON 
A PĂRĂSIT CAPITALAMinistrul industriei și al pescuitului din Ceylon, Philip Gunawar- dene, și persoanele ce îl însoțesc, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit marți dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții ceylonezi au fost conduși de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Valentin Ste- riopol, adjunct al ministrului, de conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.

★în cadrul unei festivități care a avut loc marți la amiază la rectoratul Universității din București, ambasadorul Suediei în Republica Socialistă România, Olof Gustav Bjiirstrdm, a oferit Universității bucureștene o colecție de cărți din partea Institutului suedez din Stockholm. Colecția cuprinde cîte- va zeci de studii de limbă și literatură suedeză, dicționare, lucrări de prezentare a istoriei, geografiei și literaturii Suediei, precum și enciclopedia suedeză în 23 volume.Rectorul Universității bucureștene, acad. Gh. Mihoc, a mulțumit ambasadorului suedez pentru această donație. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C.U.S.
Raportul prezentat de Alexei Kosîghin

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Marți dimineața, Congresul al 23-lea al P.C.U.S. a trecut la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a prezentat în fața delegărilor raportul „Cu privire la Directivele planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe perioada 1966—1970“.Acest plan, a spus raportorul, „oglindește conținutul principal al politicii partidului nostru, care exprimă interesele fundamentale ale poporului sovietic, al politicii de dezvoltare continuă a construirii comunismului în U.R.S.S.".Vorbitorul a amintit că în anii 1959—1965 volumul producției industriale a crescut cu 84 la sută, al celei agricole cu 14 la sută. Venitul național a crescut cu 53 la sută.în anii septenalului, mai ales în anul 1965, au fost luate o serie de măsuri importante pentru îmbunătățirea vieții oamenilor muncii, a continuat raportorul. în general, pe țară, salariul mediu al muncitorilor și funcționarilor a crescut de la 78 de ruble la 95 de ruble pe lună, iar dacă se ține seama de alocații și înlesniri din fondurile sociale — de la 104 la 128 ruble. Numărul persoanelor care primesc pensii de stat a crescut cu peste 50 la sută.Vorbitorul a amintit, totodată, că, din cauza rămînerii în urmă a agriculturii, nu s-au îndeplinit integral sarcinile de dezvoltare a industriei ușoare și alimentare.Alexei .Kosîghin a relevat, de a- semenea, greșelile și omisiunile din planul septenal. „într-o serie de cazuri au fost prevăzute sarcini economice neîntemeiate, care nu puteau fi îndeplinite. Raportorul a subliniat că „partidul a condamnat subiectivismul în rezolvarea problemelor economice, ca o ignorare diletantă, străină leninismului, a datelor științei și practicii".Partidul, a spus el, consideră că sarcina economică principală a cincinalului constă în a „asigura creșterea considerabilă a industriei, ritmuri înalte stabile de dezvoltare a agriculturii și prin a- ceasta a obține o ridicare substanțială a nivelului de viață al poporului, o satisfacere mai completă a necesităților materiale și culturale ale oamenilor sovietici".Raportorul a comunicat că în anii cincinalului se prevede o sporire cu 40 la sută a volumului produsului social global. Venitul național va crește cu 38—41 la sută, veniturile reale ale oamenilor muncii vor spori pe locuitor de 1,3 ori.Planul cincinal prevede accelerarea ritmurilor de creștere a productivității muncii. Pentru aceasta a fost adoptată „linia reutilării tehnice rapide a întregii economii naționale, a modificării progresive a structurii ei". în raport se subliniază că „de gradul de dezvoltare a științei, de amploarea cu care sînt folosite în producție rezultatele cercetărilor științifice depinde în foarte mare măsură întrecerea economică a celor două sisteme mondiale". Proiectul de directive prevede o reducere considerabilă a prețului de cost al producției și creșterea rentabilității întregii producții sociale.în cadrul creșterii generale a producției globale a întregii industrii cu 47—50 la sută, producția mijloacelor de producție (grupa „A") trebuie să crească cu 49—52 la sută, iar producția bunurilor de consum (grupa ,,B“) — cu 43—46 la sută.„Se înțelege de la sine că Comitetul Central și guvernul, ținînd seama de situația internațională actuală, vor continua și în acest cincinal întărirea 

capacității de apărare a țării, vor menține forțele noastre armate la un astfel de nivel, încît ele să poată da o ripostă nimicitoare agresorului, dacă el va îndrăzni să atenteze la viața și munca pașnică a poporului sovietic".Președintele Consiliului de Miniștri a subliniat că trăsăturile caracteristice ale noului cincinal în domeniul industriei vor fi creșterea ponderii ramurilor care asigură reutilarea tehnică a întregii e- conomii naționale. Se dezvoltă considerabil ramurile cele mai noi, cum sînt electronica, tehnica radio- electronică, energetica atomică etc. Producția de energie electrică va spori cu aproximativ 70 la sută. în industria combustibilului, ponderea gazelor și petrolului va crește de la 52 la sută în anul trecut la 60 la sută. Nivelul tehnic al siderurgiei va crește și în viitor. în noul cincinal se prevăd ritmuri înalte de dezvoltare a industriei chimice.Președintele Consiliului de Miniștri a subliniat că la nivelul său tehnic și la cadrele de specialiști existenți, sectorul construcțiilor de mașini „este obligat să fabrice astfel de produse care să poată concura cu succes pe piața internațională de mașini și echipament".în industria ușoară se planifică construirea a circa 300 de întreprinderi. Ritmurile creșterii producției vor spori de 2,1 ori. Volumul producției industriei alimentare va crește de 1,4 ori. în continuare, vorbitorul a subliniat importanța introducerii noului sistem economic, aprobat de Plenara C.C. al P.C.U.S., din septembrie 1965.în raport se arată că volumul mediu al întregii producții agricole trebuie să crească în acești ani cu 25 la sută în comparație cu cei cinci ani precedenți. Recolta de cereale se preconizează a fi ridicată^ în medie cu 30 la sută și să ajungă la 167 milioane tone.Vorbitorul a avertizat împotriva șablonului în sistemul de agricultură, care nu poate fi unic pentru întreaga țară atît de întinsă.în cinci ani colhozurile și sovhozurile vor primi circa 1,8 milioane tractoare (de 1,6 ori mai mult decît în cei cinci ani precedenți), 1,1 milioane de autocamioane, peste 500 000 de combine cerealiere. Se prevede ca productivitatea muncii în agricultură să crească cu 40—45 la sută.Pînă în anul 1970 trebuie să se încheie în general trecerea transporturilor feroviare la tracțiune electrică și Diesel. Va continua să crească tonajul flotei maritime.Raportorul a anunțat că pentru anii 1966—1970 valoarea investițiilor capitale în economia națională a U.R.S.S. va fi de 310 miliarde ruble — cu 47 la sută mai mult decît în ultimii cinci ani.Măsurile pentru ridicarea nivelului de viață al poporului, a declarat Alexei Kosîghin, au constituit una din problemele centrale atunci cînd s-a analizat proiectul de Directive al planului cincinal. Veniturile reale calculate pe locuitor cresc cu aproximativ 30 la sută față de 20 la sută în perioada anilor 1961—1965. Pînă în 1970 salariul muncitorilor și funcționarilor va crește în medie cel puțin cu 20 la sută. în noul cincinal va fi sporit salariul minimal și, totodată, va fi majorată retribuția muncitorilor și funcționarilor cu salarii medii. Se prevede majorarea cu peste 30 la sută a pensiilor minimale de bătrînețe.Una din sarcinile importante ale noului cincinal este îmbunătățirea comerțului, creșterea desfacerii bunurilor de uz îndelungat. Vorbitorul a anunțat că vor fi reduse prețurile de stat cu amănuntul la unele mărfuri de larg consum, în 

primul rînd la mărfurile destinate copiilor.Raportorul a numit problema locuințelor „una din cele mai importante probleme sociale". în decursul cincinalului se prevede construirea de locuințe cu o suprafață totală de peste 480 milioane metri pa- trați, iar 2—2,5 milioane case vor fi construite la sate cu forțele populației și ale colhozurilor.Alexei Kosîghin a spus că în noul cincinal urmează să se desă- vîrșească în linii mari generalizarea învățămîntului mediu și a subliniat necesitatea unei legături mai strînse a învățămîntului cu cerințele producției moderne. în 1970, în Uniunea Sovietică numărul studenților va fi de aproximativ 5 milioane față de cei aproximativ 3,8 milioane cîți există în prezent.Relevînd intensificarea legăturilor economice ale U.R.S.S. cu țările socialiste, raportorul a arătat că acestora le revine în prezent aproximativ 70 la sută din comerțul exterior al U.R.S.S. „Comitetul Central al partidului nostru și guvernul sovietic, călăuzindu-se după principiile leniniste ale internaționalismului proletar, vor face și de acum înainte totul pentru extinderea colaborării dintre țările frățești, pentru creșterea puterii economice a comunității socialiste, pentru întărirea unității ei".Uniunea Sovietică acordă o mare atenție lărgirii legăturilor economice cu statele independente din Asia, Africa și America Latină. în ultimul cincinal a crescut de 1,5 ori comerțul cu țările capitaliste.Raportorul a subliniat că largul schimb economic dintre țările socialiste și țările sistemului capitalist „poate avea o influență binefăcătoare asupra situației internaționale".în continuare, A. Kosîghin a spus : „Agresiunea fățișă a S.U.A. în Asia de sud-est aruncă o umbră sinistră asupra întregii situații internaționale". Uniunea Sovietică va continua să acorde sprijin poporului vietnamez „în proporțiile necesare, pînă cînd poporul vietnamez va încheia victorios lupta sa eroică împotriva intervenționiș- tilor". în legătură cu situația internațională, cu agresiunea imperialiștilor americani în Vietnam, raportorul a spus că „în aceste condiții noi nu ne putem permite să ne slăbim eforturile în domeniul capacității de apărare a țării" și că, în noul cincinal, „Comitetul Central al partidului nostru și guvernul sovietic vor considera ca și pînă acum întărirea forțelor noastre armate drept o sarcină de cea mai mare importanță". „Am a- firmat nu o dată, și repetăm că noi considerăm dăunătoare și periculoasă cursa înarmărilor în care puterile imperialiste, și în primul rînd S.U.A., au atras omenirea". Uniunea Sovietică „se va strădui ca și pînă acum ca principiile coexistenței pașnice să fie determinante în relațiile dintre statele cu orînduiri sociale diferite".Cincinalul pune o bază trainică dezvoltării armonioase a industriei și agriculturii, cele două sfere importante ale producției sociale. Realizarea sarcinilor noului cincinal „va da un nou avînt construcției comunismului — marelui scop al clasei muncitoare, al întregului popor sovietic". ★în ședința de după-amiază au început dezbaterile pe marginea raportului prezentat de A. N. Kosîghin.Marți, congresul a fost salutat de reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești din India, Brazilia, Suedia, Elveția, Ceylon, Islanda, precum și de reprezentantul Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U. Lucrările congresului continuă.

HANDBAL
jMnMr Bucuresll 19
„Metlueșciafrzaoreb 17

DE PESTE
HOTARE

O nouă victorie 
a cosmonauticii

Evoluția satelitului 
artificial al Lunii

Pe terenul Progresul din Capitală s-a desfășurat ieri întîlnirea internațională de handbal, masculin „Uni- versitatea“-București — „Medveș- ciak"-Zagreb. Handbaliștii români au învins cu scorul de 19—17 (10—7). Au marcat Goran (8), Bădulescu (4), Gațu (3), Paraschiv (3) și Duca (1). Din formația iugoslavă s-au remar

cat îndeosebi Blank (6), Mileovici (3) și Selec (3).Astăzi, handbaliștii iugoslavi joacă în compania formației bucureștene Steaua. Meciul va avea loc în sala Pavilionului Expoziției Economiei Naționale, cu începere de la ora 19,30.

ION TIRIAC LA TURNEUL DE LA 
MONTE CARLO. La Monte Carlo a în
ceput un turneu internațional de tenis 
cu participarea unor sportivi din Aus
tralia, Belgia, Cehoslovacia, Columbia, 
Iugoslavia, Italia, Franța, România, 
S.U.A., Ungaria ți alte țări. în primul 
tur reprezentantul României, Ion Tiriac, 
l-a învins pe G. Gronckel (Belgia) cu 
6—3, 6—2, iar în cel de-al doilea a cîști- 
gat cu 6—2, 6—2 partida cu columbianul 
Alvarez.

(Urmare din pag. I)

" "ZX"””' 0,1 m K ra,MSeria confruntărilor internaționale din acest an ale fotbaliștilor noștri fruntași începe astăzi; pe stadionul „23 August", cu începere de la ora 16,30, reprezentativa Bucu- reștiului primește replica selecționatei Budapestei. După cum am mai anunțat, cele două formații cuprind de fapt pe cei mai valoroși fotbaliști din țările respective. Meciul are un caracter amical, de pregătire în vederea competițiilor oficiale la care urmează să participe în acest an reprezentativele României și Ungariei: oaspeții au în vedere turneul final al campionatului mondial, iar fotbaliștii români primele meciuri din cadrul campionatului european.

Selecționata Budapestei a sosit ieri după-amiază. La antrenamentul făcut după sosire, selecționerul maghiar Lajos Baroti a declarat că intenția jucătorilor săi este să presteze un fotbal de calitate, spectaculos. Din lotul oaspeților lipsește cunoscutul înaintaș Albert, accidentat Locul său va fi luat de Tichy, actualul golgeter în campionatul Ungariei.Reprezentativa Bucureștiului a făcut în ultimele zile cîteva antrenamente comune. Majoritatea jucătorilor dețin o formă bună, fiind deciși să se comporte la nivelul valorii fotbalului practicat de reputații lor adversari. Antrenorii Oană și Covaci au avut unele greutăți în

privința alcătuirii echipei întrucît unii dintre titulari sînt accidentați.Partida de azi va fi condusă de arbitri italieni (la centru — Antonio Sbardella). Formațiile anunțate ieri sint următoarele :
București : Constantinescu (M. Io- nescu) — Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu (Greavu) — Nunveil- ler VI, D. Popescu — Pîrcălab, Dri- dea I, Badea, Sorin Avram.
Budapesta : Gelei — Kaposzta. Matesz, Matrai, ihasz — Varga, Rakosi — Bene, Tichy, Farkas, Fe- nivessy.Meciul va fi radiodifuzat în întregime pe programul I.

19 ȚĂRI LA „CURSA PĂCII". Comi
tetul de organizare a tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Păcii" a primit 
înscrieri de participare din 19 țări : Al
geria, Anglia, Belgia, Bulgaria, Cuba, 
Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Iu
goslavia, R.P. Mongolă, Olanda, Norve
gia, România, U.R.S.S., Ungaria, R. D. 
Germană, R. P. Polonă și R. S. Ceho
slovacă.

Anul acesta „Cursa Păcii" se va des
fășura pe traseul Praga—Varșovia—Ber
lin și va cuprinde 15 etape, Insumînd 
2 300 kilometri. Startul se va da la 9 
mai din Praga.

„MONDIALELE" DE SCRIMĂ ALE 
JUNIORILOR. între 8 și 11 aprilie, la 
Palatul sporturilor din Viena, se vor 
desfășura campionatele mondiale de 
scrimă rezervate juniorilor. La întreceri 
vor participa peste 200 de sportivi și 
sportive din 26 de țări, printre care și 
România. Lotul român va cuprinde 11 
scrimeri, în frunte cu Ecaterina Iencic, 
campioana mondială de anul trecut la 
floretă fete, Ileana Drîmbă, Marina 
Stanca, Mihai Tiu, Pavel Filip și alții.

Lună greutatea este de 6 ori mai 
mică, prin urmare stația cîntă- 
rește acolo circa 15 kilograme. De 
asemenea omul, care împreună cu 
costumul lui de scafandru și baloanele de aer cîntărește pe Pă- 
mînt 100 de kilograme sau ceva 
mai mult, va avea pe Lună 0 
greutate de 15—20 de kilograme.

O mare însemnătate practică 
are studierea radiațiilor și a me
teoriților Lunii. Fără cunoașterea 
precisă a acestor date este îndoiel
nic ca omul să poată face o călă
torie în Lună.

Suprafața Lunii este cît se poate 
de neprimitoare pentru om. Este 
vorba nu numai de faptul că acolo 
lipsesc cu desăvîrșire apa și ae
rul, dar inexistența oricărei at
mosfere și lipsa cîmpului magne
tic fac ca suprafața Lunii să nu 
fie deloc apărată împotriva meteo
riților, a „vîntului solar", a raze
lor cosmice, precum și a razelor 
ultraviolete și Răntgen ale Soare
lui. La toate acestea se mai adaugă 
variațiile bruște de temperatură.

Luna nu este numai vecina cea

mai apropiată a Pămîntului, dar 
după toate probabilitățile și ruda 
ei cea mai apropiată (eu sînt adep
tul teoriei potrivit căreia Pămîn- 
tul și Luna s-au format laolaltă, în 
cadrul aceluiași proces). De aceea 
noile date despre Lună pe care le 
vor aduce observațiile stației auto
mate „Luna-10", ca și ale altor 
stații cosmice ne vor îmbogăți tot
odată cunoștințele despre Pămîn- 
tul nostru — despre originea, dez
voltarea și structura lui actuală.

Complexul cercetărilor științifice 
care pot fi organizate de pe sate
litul artificial al Lunii — acest la
borator cosmic în permanentă 
funcțiune — este foarte mare. Prin 
lansarea stației „Luna-10" s-a fă
cut un pas înainte, nou și foarte 
important. Ne bucură faptul că 
Uniunea Sovietică a fost aceea care 
a lansat primul satelit artificial al 
Lunii in istoria omenirii. Aceasta 
reprezintă un dar frumos oferit de 
oamenii de știință, constructorii și 
muncitorii din țara noastră celui 
de-al XXIII-lea Congres al Parti
dului lui Lenin. Pentru prima oară 
Universul a ascultat melodia Inter
naționalei din Cosmos. Era glasul 
satelitului artificial al Lunii.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — „Luna-10" își continuă zborul pe orbita circumlunară. La 5 aprilie ora 15,35 ea a încheiat cea de-a 14-a rotație. Pînă în prezent s-au realizat 18 legături radio cu satelitul artificial al Lunii, în timpul cărora au fost obținute numeroase informații științifice.Aparatajul de bord al satelitului funcționează normal. Au fost precizați parametrii orbitei „Lunei-10“ după cum urmează : distanța minimă de suprafața Lunii la perise- leniu — 350 km, distanța maximă (la aposeleniu) — 1 017 km.La bordul „Lunei-10“ sînt instalate următoarele aparate științifice : un înregistrator de particule meteorice pentru cercetarea rolurilor de meteoriți de-a lungul traseului Pămînt-Lună, pentru depistarea norului de pulbere din jurul Lunii și pentru înregistrarea mi- crometeoriților din spațiul perilunar, un gamma-spectrometru pentru cercetarea radiațiilor gamma ale suprafeței lunare, un magneto- metru pentru precizarea intensității cîmpului magnetic al Lunii, aparate pentru cercetarea plasmei solare din spațiul perilunar, pentru înregistrarea radiației infra- roșii de la suprafața Lunii și pentru studierea radiațiilor perilunare.



REMANIEREA
CABINETULUI
BRITANICLONDRA 5 (Agerpres). — Marți seara a fost anunțată la Londra remanierea cabinetului britanic, în cadrul căreia Richard Marsh a fost numit ministru al energiei în locul lui Fred Lee, care a preluat .Ministerul pentru colonii. Cledwyn -Hughes l-a înlocuit pe James Griffiths în funcția de ministru pentru Wales. Lordul Longford, fost mi- -nistru pentru colonii, a fost numit Lord al Sigiliului Privat, funcție deținută anterior de Frank Soskice. Totodată, George Thomson, fost ’ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe, devine Cancelar al Ducatului de Lancaster, în- loquindu-1 în această funcție pe Douglas Houghton, care a fost numit ministru fără portofoliu și membru al guvernului. Remanierea afectează 25 de posturi ale guvernului, principalele portofolii, însă, menținîndu-și, așa cum se aprecia anterior, foștii titulari.★I LONDRA 5 (Agerpres). — înce- , pînd de la 1 aprilie, prețul de vîn- zare al otelului a fost majorat în>. zare al oțelului a fost majorat Anglia în medie cu 4 la sută.
ARGENTINA

Circulația rutieră
9

și aeriană paralizată 
de greva generală

• 9

BUENOS AIRES 5 (Agerpres).— în Argentina a început luni greva generală a salariaților de la căile ferate, transporturile urbane și aeriene, în sprijinul acțiunilor lor revendicative. Ca urmare a grevei, a fost paralizată în întregime circulația rutieră și aeriană. Greva a fost declarată și în semn de solidaritate cu lucrătorii de la o companie aeriană, care au încetat lucrul de 45 zile, protestînd împotriva concedierii a 49 de tovarăși de muncă. în porturile argentinene, toate navele ancorate nu vor fi aii; mentate timp de 24 de ore cu apă și combustibil.Pe de altă parte, greva lucrătorilor de la serviciile poștale și telegrafice, care continuă de două luni, a luat proporții considerabile.

LONDRA

JJ

DE PRt

din 
regiuni 

ale Marii Britanii a- 
rată că „marșul de 
primăvară", care 
începe la 9 aprilie la 
baza aeriană High 
Wycombe, din împre
jurimile Londrei, și 
se va încheia la 11 a- 
prilie în piața Tra
falgar, din centrul ca
pitalei engleze, va fi 
unul dintre cele mai 
impunătoare marșuri 
pentru pace de pînă 
acum.

D-na Peggy Duff, 
'"membru al 

lui laburist 
tar al 

„ „Campania 
dezarmarea 

~ră“, mi-a
„Din 
știrea privind acest 
marș l-a avut nu nu
mai la Londra, dar și 
în toate orașele prin
cipale din Marea Bri- 
tanie, rezultă că la 
marș vor participa 
mai mulți oameni ca 
la alte acțiuni simi
lare. Numeroși spriji
nitori ai partidului 
laburist, care au fost 
reticenți în trecut 
datorită majorității 
reduse a guvernului 
Wilson în ultimul 
parlament, sînt hotă- 
rîți acum, după ale-

Știrile primite 
numeroase

va

partidu- 
și secre- 
mișcării 

pentru 
nuclea- 

declarat: 
ecoul pe care

Dezbaterile din Comitetul
O.N.U. pentru principiile de

drept internațional
NEW YORK 5 (Agerpres). — La New York continuă lucrările Comitetului special al. O.N.U. pentru codificarea principiilor de drept internațional referitoare la relațiile de prietenie și cooperare între state.Luînd cuvîntul asupra principiului potrivit căruia statele trebuie să rezolve diferendele dintre ele prin mijloace pașnice, reprezentantul român, dr. Ion Covaci, a arătat că acest principiu este o consecință directă a interzicerii amenințării cu forța și a folosirii ei în relațiile dintre state. Reprezentantul român a menționat că, printre mijloacele de soluționare pașnică a diferendelor internaționale enunțate în articolul 33 din

Charta O.N.U., pe primul loc sînt situate tratativele, care pentru a putea constitui într-adevăr un mijloc pașnic de rezolvare a problemelor internaționale litigioase, trebuie să se bazeze pe deplina egalitate în drepturi a statelor participante, pe respectarea strictă a suveranității acestora, pe avantajul reciproc și neamestecul în treburile interne.în continuare, reprezentantul român a remarcat că majoritatea statelor nu sînt în favoarea clauzei jurisdicției obligatorii a Curții internaționale de justiție, iar un număr însemnat de state, care au acceptat această clauză, au făcut rezerve de natură să reducă la maximum efectele ei.
Reîntoarcerea generalului Barrientos
a provocat incidente violenteLA PAZ 5 (Agerpres). — Revenirea în țară a generalului Rene Barrientos din călătoria întreprinsă în Europa, după ce a demisionat din postul de copreședinte al juntei militare, care conduce în prezent țara, a constituit cauza izbucnirii unor noi incidente și manifestații împotriva încercărilor cercurilor militare de a-și asigura

puterea și după alegerile generale anunțate pentru luna iulie.Simpla sa apariție de vineri la o adunare politică din localitatea Santa Cruz, deși anunțase că nu intenționează să candideze, a provocat o serie de incidente în cursul cărora s-au folosit arme și care s-au soldat cu un mort, numeroși răniți și cu mai multe persoane arestate.
Ciocniri sîngeroase

în Sudan

Omdurman, în provincia Dar- din Sudanul occidental, au a- loc în ultimele zile ciocniri în- triburile Rezeigat și Maalia.
KHARTUM 5 (Agerpres). — După cum relatează postul de radio fur, vut treIncidentul, declanșat inițial de o simplă dispută între doi membri ai acestor triburi, a avut ca rezultat 70 de morți și numeroși răniți.

:: ■

Pe itrăzile Salgonului: armata se răfuiește cu demonstranții (Telefoto t U.P.I.—Agerpres)

VIETNAMUL DE SUD
ROMA

forțează
embargoul

• Adevărate bătălii de stradă 
la Saigon X

• La Da Nang încordarea crește
cu fiecare orăîn cursul zilei de marți la Saigon au fost reluate manifestațiile antiguvernamentale; Mii de persoane, în marea lor majoritate tineri, s-au adunat în fața Institutului budist, 

între tinerii manifestanți și forțele 
de poliție speciale s-a desfășurat 
o adevărată bătălie de stradă. 
„Sub ploaia grenadelor lacrimo
gene, maniiestanții, care își apărau 
fețele in saci de nailon, luau apoi 
grenadele și le aruncau spre poli
țiști", scria agenția France Presse.

Nang și Hue deosebit de

4

sl-in-

Ambasadorul României

Belgia intenționează
să se retragă din C. E. C. 0LUXEMBURG 5 (Agerpres). — Criza prin care trece în prezent industria belgiană a cărbunelui a determinat guvernul din Bruxelles să adreseze o notă foarte catego
rică înaltei autorități a Comunită
ții Europene a Cărbunelui și Oțe-

lulul în care anunță retragerea 
Belgiei din acest organism în cazul 
cînd măsurile comunitare de pro
tecție a acestei piețe integrate a 
cărbunelui se vor dovedi ineiici- 
ente.

•»

N. A. T. O

Omitere semnificativă
gerile care au adus 
guvernului o ma
joritate confortabilă, 
să demonstreze că 
în partidul laburist 
există o mișcare de 
masă care se împo
trivește actualei po
litici externe, mai cu 
seamă în problema 
Vietnamului".

In cercurile politi
ce și de presă de aici 
se crede că 
mișcare va o influență 
situației politice 
cursul lunilor viitoa
re. Cerința de a se 
renunța la politica o- 
ficială de sprijinire a 
agresiunii S.U.A. în 
Vietnam va fi prin
cipala lozincă a „mar
șului de primăvară". 
De altfel, cum a de
venit cunoscut, a- 
tunci cînd noul par
lament se va întruni 
— la 21 aprilie '—■ 
guvernul va fi inter
pelat în legătură 
aceeași chestiune 
membri ai aripii 
stingă laburiste.

Gordon SCHAFFER

această 
exercita 

asupra 
în

cu 
de 
de

BRUXELLES

!! PAȘII
5

Al

H

CELOR SASE
5

Luni, cînd miniștrii 
de externe ai „celor 
„șase” din Piafa comu
nă se reîntîlneau la 
masa tratativelor de la 
Bruxelles, observatorii

prezenți 
să facă 

Chestiu-

de presă 
s-au abținut 
pronosticuri.
nile legate de finanța
rea politicii agricole 
comune și de „runda 
Kennedy”, înscrise pe 
agenda sesiunii, au fost 
discutate de mai multe 
ori, dar încă nu s-a ob
ținut vreun rezultat im
portant, și poate 
tocmai acest fapt 
făcut mai reținuți 
unii comentatori.

De altfel, nici

că 
i-a 
pe

de 
data aceasta „cei șase" 
nu au ajuns la un acord 
de ansamblu în proble- 
mele-cheie. S-a reali
zat totuși o înțelegere 
în ce privește lista unor 
produse industriale și 
agricole pe care Piața 
comună o va prezenta 
la negocierile „rundei 
Kennedy”. Tgtodată, 
s-au obținut unele pro
grese în problema a- 
propierii tarifelor na
ționale de tariful co
mun. Cum s-ar spune, 
la Bruxelles 
tăcuți doar 
mărunți”.

Consiliul 
s-a întrunit mărfi înfr-o 
ședință specială, fără 
membrii comisiei C.E.E., 
în cadrul căreia a abor
dat problema compo
nentei viitoarei comisii 
unice care va lua naș
tere din fuzionarea e- 
xecutivelor celor trei 
organisme : Piafa co
mună, C.E.C.O. și Eura
tom. Cu acest prilej 
„cei șase” au stabilit 
unele puncte de prin
cipiu și anume ca vii
toarea comisie să fie 
alcătuită din 14 membri 
iar președintele aces
teia să se schimbe la 
fiecare doi ani. Numi
rea președintelui viito
rului organ unic, ches
tiune care s-a dovedit 
a fi mai dificil de ne
gociat, a rămas însă în 
suspensie. Ea a fost a- 
mînafă pentru următoa
rea sesiune ministe
rială.

au fost 
unii „pași

ministerial

Jean LOUIS ESCH

PARIS 5 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 17 ani de la crearea N.A.T.O., personalitățile politice din capitalele occidentale au făcut luni numeroase declarații cu privire la situația actuală a Alianței atlantice. — Johnson a afirmat Unite, împreună cu aliați ai săi (deci Franța nu a mai fost 'menționată ca- membră a N.A.T.O.), se vor strădui „să amelioreze sistemul alianței într-un spirit constructiv".în cursul unui interviu acordat posturilor de televiziune din Bru-

Președintele că Statele ceilalți 13

xelles, fostul ministru belgian. al afacerilor externe, Paul Henri Spaak, a menționat că el consideră necesar ca toate țările N.A.T.O. să-și îmbunătățească relațiile cu țările răsăritene.în R. F. Germană, unde guvernul a fost convocat pentru a studia aceleași probleme, vicecancelarul Erich Mende a declarat că „guvernul federal nu va putea evita, fără îndoială, convorbirile bilaterale cu Franța în privința N.A.T.O., deși în principiu el se pronunță pentru negocieri multilaterale".

în localitățile Da tuația se menține cordată. Referindu-se la aceasta, agenția U.P.I. scrie :„Da Nang este practic în stare de asediu și nimeni nu poate intra sau ieși din oraș...Un număr încă neprecizat de trupe sud-vietnameze au fost transportate luni noaptea și marți dimineața pe calea aerului spre Da Nang. Alte unități au fost trimise pe cale terestră".„Premierul Ky, transmite la rîndul său agenția Associated Press, a plecat la Da Nang, gata să conducă trupele pe care le-a trimis pentru înăbușirea manifestațiilor antiguvernamentale și pentru zdrobirea militarilor care le sprijină.Din surse informate s-a declarat că generalul Thi, a cărui demitere, la 10 martie, a declanșat criza actuală, va conduce contraatacul. Deși Thi nu mai este comandantul militar al regiunii respective, el se bucură încă de lealitatea majorității trupelor sale”.Cu toată această mare desfășurare de forțe, populația sud-viet- nameză pare hotărîtă să reziste, în timp ce primele unități ale armatei debarcau la baza militară de la Da Nang, gongurile și tobele pagodelor chemau poporul la arme. Din camioane și sîrmă ghimpată au fost improvizate baricade. între bază și oraș s-au săpat tranșee, iar echipe de tineri înarmați controlează diferite puncte din oraș.Generalul Ky s-a reîntors marți seară la Saigon după ce a încercat, fără succes, să oprească valul de demonstrații antiguvernamentale și antiamericane de la Da Nang. După părerea corespondentului agenției Reuter, generalul Ky n-a avut curajul să părăsească baza aeriană de la Da Nang, unde a avut convorbiri cu comandantul regiunii I militare.în vechea capitală imperială, Hue, postul de radio care se află în mîna studenților a lansat toată noaptea „apeluri la insurecție” : „Fiți gata de luptă împotriva guvernului Ky".

primit de președintele 

SaragatROMA 5. — Corespondentul A- gerpres, I. Mărgineanu, transmite : Marți, 5 aprilie, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a primit în audiență pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Mihai Marin, în legătură cu apropiata sa plecare definitivă din Italia.
CU PRILEJUL
ANIVERSARII
ELIBERĂRII UNGARIEIBUDAPESTA 5 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării a 21 de ani de la eliberarea Ungariei, Consiliul prezidențial al R. P. Ungare a oferit o recepție in clădirea Parlamentului. La recepție au participat președintele Consiliului prezidențial, Istvân Dobi, președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, Gyula Kăllai, și alți conducători de partid și de stat. Au participat, de asemenea, șefi ai reprezentanțelor diplomatice acreditați la Budapesta și alți invitați.
Succesele 
metalurgiștilor
coreeniPHENIAN 5 (Agerpres). — în cinstea Conferinței Partidului Muncii din Coreea, care va avea loc în toamna acestui an, muncitorii metalurgiști din R.P.D. Coreeană își intensifică eforturile pentru sporirea producției de oțel și fontă. Numeroase întreprinderi metalurgice raportează îndeplinirea înainte de termen a planului pe primul trimestru. Anul trecut, capacitatea de producție a industriei metalurgice a sporit prin darea în folosință a unor noi obiective.

Un uragan puternic însoțit de ploi torențiale s-a abătut luni asupra unor 
orașe din Florida (S.U.A.). 10 persoane au fost ucise, peste 750 au fost 
rănite. Au fost distruse numeroase clădiri lăsînd pe drumuri sute de mii 
de oameni. în fotografie: case distruse

Petersburg
de uragan in orașul Saint

PRETORIA. Primul ministru al Republicii Sud-Afrlcane, Verwoerd, a anun
țat luni unele schimbări in guvern. Orientarea guvernului rămine ace
eași : promovarea celei mai crunte discriminări rasiale. în fotografie : 
mașini blindate

De luni și pînă marți seara, to
tul s-a înfîmplaf ca într-un palpi
tant film de aventuri.

Primele secvențe. Decorul pito
resc al Oceanului Indian, aproape 
de intrarea în Canalul Mozambic. 
Pe apele înspumate „lonna V”, 
tanc petrolier de 12 000 de tone, 
sub pavilion grec, navighează în 
direcția Beira, port principal din 
Mozambicul portughez. (Portul 
este legat printr-o conductă cu 
Rhodesia, dar acesta nu este sin
gurul fir care leagă, afectiv și 
efectiv, pe colonialiștii portughezi 
de rasiștii de la Salisbury. Era deci 
un secret ă la Polichinelle să se 
presupună că încărcătura de pe
trol era destinată Rhodesiei).

în largul mării „lonna V" este 
reperat și pus sub urmărire de 
fregata engleză „Plymouth”. Ea 
face parte din acel dispozitiv mi
litar care trebuie să vegheze la 
respectarea embargoului instituit 
de Anglia ca urmare a proclamă
rii unilaterale a statului rasist de 
către lan Smith.

Cele două vase sînt tot mai a- 
proape unul de altul, pe măsură 
ce se micșorează distanța spre 
Beira. Aci, întrerupere, și secvența 
următoare la

Londra. Emoție. Dilemă. Dacă nu 
se ordonă „interceptarea" vasului, 
atunci se spulberă și ultimele iluzii 
cu privire la sinceritatea măsurilor 
de sancționare. Dacă se ordonă 
„interceptarea”, atunci se dove
dește că se poate recurge la mă
suri drastice ; dar această idee a 
fost respinsă din capul locului de 
partea engleză. Problema a fost 
discutată în cabinetul britanic. Pri
ma reacție : de așteptare. în lipsa 
unui raport oficial, nu există încă 
certitudinea că vasul se va opri la 
Beira. A doua reacție, de ordin di
plomatic, ne transpune la

Atena. Dialog între ambasadorul 
englez Murray și reprezentantul 
Ministerului de Externe grec Ren- 
fis :

— Vă rugăm să ordonați vasului 
„lonna V" să nu acosteze în por
tul Beira.

— Vom face tot ce depinde de 
noi, dar noi stnfem aci și petro
lierul e în Oceanul Indian.

— Vă atragem atenția că vom 
fi puși în situația de a folosi forța.

— Nu nouă, ci guvernului bri
tanic îi revine rolul de a aprecia 
dacă este în drept sau nu de a 
folosi forța. Sfătui nostru este să 
intervenifi pe lingă guvernul por
tughez pentru a împiedica descăr
carea în portul Beira.

Și acum, din nou în Oceanul 
Indian. Fregata „Plymouth” a pri
mit ordine de la Londra : să se 
încerce intimidarea căpitanului. în 
urma somației, căpitanul grec a 
acceptat să primească pe bordul 
vasului său un ofițer englez.

— Transportați petrol pentru 
Rhodesia ?

— Nu, îl ducem Ia Djibufi.
— Atunci de ce opriți la Beira?
— Escală tehnică.
— Vă invităm să n-o faceți.
— Refuz I
Acum privirile sînt ațintite spre 

autoritățile portugheze. „Se va 
crea o situație gravă dacă Lisa
bona va autoriza vasul să-și lase 
încărcătura la Beira” — se spune 
la Londra. Se va lăsa convinsă de 
aceste presiuni 
gheză ?

Nu sîntem în 
oră să relatăm 
Ca la orice documentar, se cere 
un comentariu. îl transcriem pe 
acela făcut ieri dimineață de zia
rul „The Guardian" : „Orice s-ar 
întîmpla cu „lonna V”, eficacitatea 
acțiunii britanice față de Rhode
sia a fost încă o dată pusă sub 
semnul întrebării, 
mult, țările 
monwealthului 
rate de lipsa 
Dacă politica 
nilor a eșuat, 
de aci înainte ?

partea portu-

măsură la această 
finalul episodului.

O dată mai 
africane ale Com- 
se arată îngrijo- 

oricăror rezultate, 
britanică a sanefiu- 
ce se va întîmpla

I. FÎNTÎNARU

aie poliției gata să intervină 
africane

împotriva populației

HM BERNA. între 31 martie și 4 aprilie a.c. au avut loc la Berna tratative româno-elve- țiene în vederea încheierii unui acord între Republica Socialistă România și Elveția relativ la transporturile internaționale rutiere de mărfuri. în urma tratativelor a fost elabo- acord care a fost parafat la 4de mărfuri. în rat un text de aprilie 1966.MW SOFIA. La 5 aprilie Ia Sofia au avut loc fu- neraliile scriitorului Dimilăr Dimov, președintele Uniunii Scriitorilor bulgari. La mitingul de doliu au participat Jivko Jivkov, Boian Bîlgaranov, Boris Valeev, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar și alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai vieții culturale din R.P. Bulgaria. Figura lui Dimităr Dimov a fost evocată printre alții și de Zaharia Stancu, conducătorul delegației Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România.

M ROMA. Acțiunile revendicative ale oamo- ** nilor muncii italieni pentru înnoirea contractelor de muncă și lichidarea șomajului continuă în întreaga Italie. Marți au declarat grevă generală siderurgiștii, precum și un nu- măr de 40 000 de mineri.
PARIS. înfr-un comunicat oficial al Ministe- 

” rului de Justiție al Franței dat publicității 
luni seara la Paris se anunță că procurorul re
publicii a cerut o anchetă suplimentară în cazul 
răpirii liderului opozifiei marocane, Ben Barka. El 
a justificat această cerere prin concluziile unei 
anchete administrative care au fost remise pro
curaturii și al căror conținut nu a fost încă dez
văluit.

fljB ROMA. La sediul librăriei „Machiaroli" 
” din Napoli a fost prezentat, intr-un cadru 
festiv, volumul „Poezii" conținînd o culegere

din
rea
laureat al Premiului Nobel.

versurile 
poetului

lui Tudor Arghezi, 
italian Salvatore

în traduce- 
Quasimodo,

ca care ocazie va avea o întrevederela Paris,cu generalul de Gaulle. U Thant va vizita apoi Londra și Geneva.
■3 VARȘOVIA. La invitația guvernului R. P. Polone, ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, va face o vizită oficială în Polonia în a doua parte a lunii mai.
n TOKIO. Pictorița japoneză Kazuko Ito, ““ care a vizitat Republica Socialistă România, a organizat la galeria de artă „Akiyama" din Tokio o expoziție cu lucrări personale, în cadrul căreia au fost expuse și tablouri înfă- țișînd aspecte și peisaje din diferite localități din țara noastră.
M NEW YORK. La New York s-a anunțat oficial că secretarul general al O.N.U., U Thant, va face o vizită, la sfîrșitul acestei luni,

■| QUITO. Președintele provizoriu al Ecuado- “ rului, Clemente Yerovi Indaburu, a anunțat luni că a reușit să alcătuiască un nou cabinet. Noua echipă guvernamentală, apreciază agenția U.P.I., este aproape in întregime orientată spre dreapta.
bbb BEIRUT. Potrivit agenției France Presse, pre- 

ședințele libanez Charles Helou l-a însărci
nat marți pe Abdallah Yafi. fost președinte de 
Consiliu, cu formarea noului guvern.HR NEW YORK. Poliția din Lorman, statul “ Mississippi, a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe cei aproximativ 500 de cetățeni de culoare care au demonstrat în fața unui colegiu din localitate.
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