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RECEPTIVITA TEA
Traian FILIP

La platforma I-a de pe șantie
rul barajului sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier s-a montat recent 
ultima celulă din amonte, de 
care se va lega digul batar- 
doulul. In prezent, celulele se 
umplu cu balastru, printr-o in
stalație racordată de malul 
Dunării cu drăgl puternice. 
In fotografie : aspect de pe 

șantier
Foto : M. Andreescu
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Pe ce poartă Intra 
odinioară tînărul tn 
lume ? Pe o poartă 
strîmbă și tristă, care 
dădea dintr-o încă
pere veche în altă în
căpere veche, dinfr-o 
zonă a apatiei și lip
sei de orizont, în altă 
zonă a plictiselii și 
destrămării personali
tății.

într-un oraș ca Sla
tina, astăzi puternic 
centru al industriei a- 
luminiului, Nicolae lor- 
ga nu găsea cu șai
zeci de ani în urmă, 
nici o forfă care să 
urnească lucrurile din 
inerfie : „dar nădej
dile-mi sînt puține 
pentru acest oraș, unde 
viafa bate încetinel în- 
fr-un trup amorfii de 
multă vreme". „Oraș 
cumplit de negustori, 
în fine stă poetul ca-n 
Sodoma” — scria, 
despre Galafi, Barbu 
Nemteanu. Nici o spe
ranță nu exista pentru 
ridicarea Bîrladuluî și 
Călărașilor, pentru 
Turnu Măgurele și O- 
radea. O întreagă li
teratură deplîngea 
„moartea lentă a lași
lor”. Exploatarea ma
rilor avuții ale tării, fi- 
feiul, sarea, minereu- 
rile, piatra, nu făcea să 
se nască orașe noi și 
nici să reînvie orașe

TINEREȚII
MOTTO:

„Intîmplarea nu ajută decît o minte pre
gătită".

PASTEUR

vechi. Inerfie, visuri, 
utopii, deprimare. în 
adînc clocotea însă 
lupla dîrză a clasei 
muncitoare.

O lume nouă, în 
plină prefacere, soli
cită azi energii nemă
surate, inteligenfa, spi
ritul constructiv al ti
neretului. Societatea 
socialistă îi oferă o 
priveliște optimistă și 
dinamică. Alături de 
cetă)ile de piatră, se 
ridică cefăfi metalice 
ale industriei. Deschi- 
zînd ochii asupra unei 
țări în plin proces de 
industrializare, tineretul 
își pune în primul 
rînd problema de a-și 
însuși știința gospodă
ririi acestei avufii na
ționale. Generațiile noi 
au fost angajate în 
acțiuni de mare răs
pundere și au dovedit 
capacitatea de a-și 
însuși tehnologii com
plexe, de a învă)a me
serii moderne. La 
Turnu Măgurele am 
întîlnit plombori și 
izolatori în cauciuc, 
care căptușeau con
ductele cu subsfanfe 
menite să împiedice 
coroziunea. Am văzut 
tineri scafandri cerce-

fînd baza barajului de 
la Bicaz și albia Du
nării la Porfile de 
Fier. Tineri geologi au 
descoperit zăcăminte 
de fifei în zona de 
curbură a Carpaților, 
au determinat noi do
muri de gaze și masivi 
de sare, au lămurit a- 
nomalia magnetică de
la Palazu. Tînărul în-
qiner Radu Prișcu »
proiectat unul din
cele mai înalte șl mai
frumoase baraje ar-
cuite din lume, bara
jul hidrocentralei de 
pe Argeș, lucrare a- 
preciafă cu multă căl
dură de prof, elvefian 
Stucki, somitate în 
materie. Tinerii și-au 
spus un cuvînt impor
tant la construirea ra
finăriei Teleajen, ta ri
dicarea cetăților in
dustriale de pe Valea 
Trotușului, la realizarea 
uzinei de alumină din 
Oradea, la construcții 
cu totul neobișnuite, 
șantiere gigantice, u- 
zine care și în străi
nătate sînt cotate drept 
ultim cuvînt al teh
nicii. La Combinatul

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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ROLUL în primul trimestru
Vizita delegației Partidului Comunist Român

TRUSTURILOR PETROLIERE
— Ce laturi ale activități! trus

turilor petroliere sînt susceptibila 
de perfecționare ?

— Care sint cele mal bune meto
de de conducere a Întreprinderilor 
de foraj și schelelor de extracție ? 
Am adresat aceste Întrebări unor 
cadre tehnice și economice din 
schele, întreprinderi de foraj si 
trusturi, unor activiști de partid și 
de ștat, solicitîndu-le să-și spună 
părerea.

Tutela trustului
La schela Craiova, discutăm 

despre relațiile zilnice ale condu
cerii schelet cu trustul, care 
are sediul la Tg. Jiu.

— Așa cum se obișnuiește 
sectorul nostru — ne spune 
SEVER POPESCU, directorul 
schelei — zilnic noi raportăm te-

tn 
lng.

Complexe
comerciale
moderne

In acțiunea de perfecționare 
și modernizare a comerțului se 
dezvoltă continuu baza tehnico- 
materialâ. In orașe ca și la sate 
cetățenii au la dispoziție tot mai 
multe magazine și complexe co
merciale spațioase, elegante, in 
stare să răspundă, printr-o orga
nizare corespunzătoare, cerințe
lor unei cit mal bune deserviri. 
Numai în anii șesenalulul au fost 
construite peste 5 000 de aseme
nea unități.

î 
I 
I 
I
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I
I
I 
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lefonlc trustului o situați® com
pletă a activității din ultimele 24 
de ore. In afară de producția de 
țiței, gaze și gazolină, situația mai 
cuprinde lucrările de reparații 
capitale, de punere în producție și 
intervenții, aspecte deosebite tn 
comportarea sondelor aflate în ex
ploatare, stadiul lucrărilor de in
vestiții executate în regie.

— Și care este ajutorul primit 
din partea conducerii trustului 
urma comunicării situațiilor 
discutării lor la telefon ?

— Esențialul constă, cred, 
faptul că trebuie să existe o justi
ficare a situației date a producției. 
De ce este atît și nu atît. în 
afară de aceasta, trustul analizea
ză programele geologice și tehno
logice propuse de schelă, le îm
bunătățește, dacă e cazul, și, după 
ce primește avizul direcției gene
rale, le aprobă.

— Dacă ne gîndlm bine, tn ul
timii ani nu prea s-a întîmplat 
să existe modificări la măsurile 
propuse de noi — completează 
ing. VIRGILIA BADIȚOIU, șeful 
serviciului tehnologic.

Se desprinde deci concluzia că 
raportarea zilnică, pînă la ultimul 
amănunt, a activității schelelor la 
trust și de către trust la direcția 
generală nu-și justifică necesitatea.

„Aceasta nu face decît să ră
pească din timpul tehnicienilor, 
inginerilor și economiștilor din 
unități și nu este de natură să le 
sporească răspunderea și inițiati
va — ne spune ing. ȘTEFAN 
DUȚĂ, adjunct al comisiei econo
mice a Comitetului regional de 
partid Oltenia. Acest sistem de 
lucru își avea rațiunea acum 5 sau 
10 ani, cind schelele aveau puține 
cadre și singur trustul era în mă
sură să soluționeze cu competență 
problemele de zi cu zi ale schele
lor. De aceea, cred că s-ar putea 
renunța la amănuntele inutile ale 
raportului zilnic al schelelor".

— După părerea mea, ne-a spus 
lng. ȘTEFAN ILIESCU, directorul 
întreprinderii de foraj Bascov, 
acest sistem de raportare poate fi 
mult simplificat și în sectorul 
de foraj, deși aici problemele sînt

în
Fi

tn

mal complexe. în afară de aceas
ta, conducerea trustului (este vor
ba de Trustul de foraj Pitești — 
n.a.) ar trebui să nu se mai ocupe 
de toate problemele mărunte ale 
activității noastre de fiecare zi și 
să nu mai dea dispoziții în secții 
și brigăzilor de sondori peste capul 
conducerii 'ntreprinderil. Aceasta 
nu poate fi socotită decît ca o 
substituire a muncii conducerii 
întreprinderii noastre, ca o dădă
ceală care nu-și are locul.

lng. Nicolae PANTILIE

Conform datelor sosite Ia Mi
nisterul Industriei Chimice, În
treprinderile aparținînd acestui 
minister au depășit planul pro
ducției globale, pe primul trimes
tru al anului, cu peste 120 mi
lioane lei. Planul a fost realizat 
de toate direcțiile generale de 
producție ale ministerului. In a- 
ceastă perioadă au fost date 
peste prevederi cantități însem
nate de produse, printre care 240 
tone aluminiu, 1 570 tone sodă 
calcinată, 1 370 tone carbid, pes
te 200 tone hîrtie, aproape 200 
tone fire și fibre sintetice, circa 
1 000 tone acid sulfuric. Valoarea 
producției realizate de colectivele 
întreprinderilor chimice în pri
mele trei luni ale anului depă
șește cu 850 milioane lei pe cea 
obținută tn aceeași perioadă a 
anului trecut.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)

ANCHETA

la uzina de
MOSCOVA. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podlnă, transmite : De
legația Partidului Comunist Român 
în frunte eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care participă la lucră
rile celui de-al XXIII-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a făcut miercuri o vizită 
Ia uzina constructoare de mașlni- 
unelte grele din orașul Kolomna, 
tn apropiere de Moscova. Oaspeții 
au fost însoțiți de V. Konotop, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
regiunii Moscova, S Baskakov, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., și A. 
Basov, ambasador al U.R.S.S. tn Ro
mânia.

La intrarea tn uzină delegația a 
fost salutată de directorul uzinei, 
B. Ramzi, E. Afanasenko, președin-

„SCÎNTEII" ÎN LEGĂTURĂ CU

Stilul activității culturale
in regiuni și raioane
Avînd în 

prestigioase 
comitetele de cultură și artă ale re
giunilor și raioanelor au acumulat în 
cei trei ani de la înființare o bogată 
și valoroasă experiență în organiza
rea la un înalt nivel a acțiunilor cul
turale, din marile orașe și pînă în 
cele mai îndepărtate colțuri ale țării, 
în valorificarea forțelor de care dis
pun. Ele au atras un mare număr de 
oameni de cultură în valorificarea 
bogăjiilor folclorice și promovarea 
talentelor locale, inițiind printre altele 
mari festivaluri regionale ale artei 
populare, care se bucură de un larg 
răsunet. Astfel sînt „Festivalul primă
verii’ în regiunea Argeș sau „Sîmbra 
oilor’ în Maramureș, „Sărbătoarea li-

componenfa lor cele mai 
figuri ale intelectualității,

BRAȘOV. Complexul comercial din cartierul „Steagul Roșu
Foto i Agerprea

Hacului* în Oltenia sau „Festivalul 
cîntecului, dansului și portului popu
lar’ în regiunile București și Suceava. 
La fiecare doi ani se desfășoară în 
Capitală festivalul teatrelor de ama
tori, inițiat de comitetul de cultură 
și artă al orașului. Comitetul de cul
tură și artă al regiunii Brașov orga
nizează anual trecerea în revistă a 
activității teatrelor profesioniste.

în regiunea Ploiești s-au format 
colective științifice care sînt consul
tate pentru a stabili tematica cerce
tării muzeistice; ele își spun părerea în 
chestiunile de organizare a expoziții
lor și de achiziționare a lucrărilor ; 
au fost reorganizate expozițiile de 
bază ale unor muzee ; s-au tipărit 
cărți poștale și alte materiale da 
popularizare a muzeelor ; a fost îm
bunătățit ghidajul în sălile de expo
ziție. Îndreptîndu-și atenția spre unele 
probleme de perspectivă, comitetul 
regional, cu concursul unor arhifecți 
și al cenaclului U.A.P., a întocmit un 
plan privind lucrările de arfă monu
mentală care vor fi realizafe în re
giune pînă în 1970. Urmărind să va
lorifice mai fructuos valorile artisfica 
ale regiunii, Comitetul regional de 
cultură și artă al regiunii Galafi a Ini
țiat de curînd un program de stu
diere a celor mai reprezentative zone 
folclorice din regiune. Pentru această 
acfiune de mare răspundere a fost 
constituit un colectiv larg de intelec
tuali.

Sînt însă comitete de cultură șl 
artă care, după o perioadă de entu
ziasm și inițiativă, au început să-și 
fărîmițeze activitatea în preocupări 
mărunt-admmisfrative, plerzînd din a- 
fenfia lor obiectivele esențiale, per
spectiva. Artista poporului MARIA 
CUPCEA, referlndu-se le asemenea

aspecte, ne-a spus, printre altele, că 
plenarele Comitetului de cultură și 
artă al regiunii Cluj sînt dedicate în 
mod obișnuit unor sarcini curente. 
Probleme majore, ca de pildă reper
toriul teatral, calitatea artistică a 
spectacolelor, într-o regiune în care 
problemele de artă sînt de o impor
tanță deosebită, nu constituie o preo
cupare deosebită a comitetului.

(Continuare in pag. a IV-a)

VIATA

masini-unelte din Kolomna
tele Consiliului de conducere al A- 
sociațlei de prietenie sovleto-româ- 
ne, precum și cadre de conducere 
din Întreprindere.

Vlzltînd cîteva secții ale uzinei, 
oaspeții români s-au interesat de 
procesul de producție și s-au Între
ținut cu muncitorii șl inginerii. La 
secția de mecanică și montaj, di
rectorul uzinei a prezentat oaspeți
lor piesele aflate tn lucru ale unul 
strung carusel, pe care întreprin
derea tl livrează României tn ca
drul acordului economic dintre cele 
două țări. Muncitorii au făcut pre
tutindeni tn secțiile uzinei o primire 
călduroasă delegației Partidului 
Comunist Român.

In încheierea vizitei a avut loo 
un miting consacrat tntîlnirii cu de
legația P.C.R. Au luat cuvîntul V. 
Șaskin, secretarul Comitetului de 
partid, strungarul V. Budarev, ingi
nera V. Hohrikova și B. Ramzi, di
rectorul uzinei, care au salutat cu 
căldură delegația P C.R., au expri
mat sentimentele de prietenie pe 
care colectivul întreprinderii le nu
trește față de poporul român și au 
urat oamenilor muncii din România 
succes în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.

Primit cu vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adresat celor prezenți, tu
turor comuniștilor, lucrătorilor 
uzină și locuitorilor orașului 
lomna un cald și cordial salut 
partea comuniștilor, a tuturor
menilor muncii din România. Refe- 
rindu-se la succesele dobîndite de 
colectivul uzinei, prin hărnicia și 
priceperea muncitorilor, Inginerilor 
și tehnicienilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Realizările dv. 
sînt parte integrantă a remarcabi
lelor succese obținute de poporul 
sovietic sub conducerea Partidului

din 
Ro
din 
oa-

Comunist al Uniuni! Sovietice. Po
porul român se bucură tn mod sin
cer de realizările poporului sovie
tic, In creșterea forțelor de produc
ție, dezvoltarea întregii economii, 
a științei șl culturii, tn îmbunătă
țirea nivelului său de trai.

Subliniind Însemnătatea lucrări
lor Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., vorbitorul a spus : Reîn- 
noieso șl cu acest prilej urarea pe 
care am exprimat-o de la tribuna 
Congresului ca popoarele sovieti
ce să înfăptuiască cu succes sar
cinile ce și le propun, spre binele 
oamenilor muncii, tn Interesul în
tăririi sistemului mondial socialist, 
al tortelor care luptă Împotriva im
perialismului, pentru socialism șl 
pace.

Tn continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus r Vă mulțu
mim pentru ospitalitatea și căl
dura tovărășească cu care ne-ati 
primit, pentru cuvintele de Înal
tă prețuire rostite Ia adresa 
partidului nostru șl a poporului 
român Tn aceasta noi vedem 
o manifestare a legăturilor de 
prietenie frățească, de solidaritate 
internationalists între poporul ro
mân și popoarele sovietice, între 
țările și partidele noastre. Partidul 
Comunist Român și poporul român 
vor dezvolta continuu prietenia cu 
Uniunea Sovietică, cu toate țările 
socialiste.

Unitatea țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este astăzi de 
o importantă deosebită pentru a 
respinge agresiunea imperialismu
lui american în Vietnam, pentru 
a apăra pacea și a asigura vic
toria cauzei socialismului.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat colectivului uzi
nei noi și însemnate succese în ac
tivitatea sa.

Vietnamul de sud

ORAȘUL HUE S-A PROCLAMAT 
„INDEPENDENT"

Trupe guvernamentale s-au 
alăturat manifestanților

0 remaniere „nestructurală"
Corespondentă din Londra despre noua 
componență a cabinetului britanic.

NAT.O. SĂ SE SIMPLIFICE... 
DAR SĂ NU SE MODIFICE

Precizări la Bonn asupra poziției 
guvernului vest german în 
legătură cu evoluția crizei 
din pactul nord atlantic
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Amprente
ale „urbeiu

de
odinioară

mal civilizat. Desigur, în această 
privință s-ar putea discuta nume
roase aspecte ; ne vom opri însă 
doar asupra vieții cultural-artistice 
gherlene. a cărei arie trebuie să o 
spunem de la început, este destul 
de îngustă : casa raională de cul
tură, situată într-un local necores
punzător și cinematograful.

în programul casei de cultură 
sînt prevăzute, cu precădere, con
ferințe, „plimbări pe hartă’ sau 
seri literare. In goană după înde
plinirea numerică a planului cul
tural se uită însă de valoarea și 
utilitatea acestor manifestări. Spec-

orașul nostru se cuvine să adău
găm duminicile sportive. Dar și în 
această privință cerințele sînt mult 
mai mari Lipsa unei vieți cultura
le mai intense o resimte îndeosebi 
tineretul. Distracțiile lui se rezumă 
la plimbări pe strada principală 
sau... pe peronul gării. Ar putea 
veni mai des la Gherla colectivele 
teatrelor și Filarmonica din Cluj, 
de care ne despart numai 30 km. 
Am fi bucuroși și de prilejuri de a 
găzdui expoziții deschise la noi sub 
egida Muzeului de artă din Cluj 
sau din inițiativa unor artiști plas
tici. O agenție a O.N.T. ar putea

$ț':
■ ■■

Discuția desiășuratâ în coloanele 
„Soînteii" pe tema „provincie nu 
înseamnă provincialism" mă în
deamnă la unele considerații des
pre orașul Pașcani Chipul fostului 
tîrgușor se schimbă continuu. In 
centrul orașului s-au construit și se 
construiesc blocuri de locuințe as
pectuoase, confortabile. Se refac 
pavaje și trotuare, se amenajează 
piețe, spatii verzi. Aceste realizări 
subminează, ca să zicem așa, te
melia „provincialismului" în orașul 
nostru. Unele aspecte ale acestuia 
mai găsesc însă puncte de reazim 
în nivelul încă scăzut al activității 
ediiitar-gospodârești desfășurate 
la Pașcani, lată, de pildă, una din 
Cărțile de vizită ale unei așezări 
urbane — porțile ei de acces. Cum 
se prezintă ele la Pașcani ? Intra
rea în oraș pe drumurile dinspre 
Lespezi, Blăgești și Mircești impre
sionează ioarte neplăcut : hîrtoa- 
pele se țin lanț, șanțurile nu sînt 
curățate Fațadele și gardurile ca
selor aliniate de o parte și de alta 
sînt neglijate, certate cu varul și cu 
vopseaua. Pe alte străzi, unele 
mărginașe dar altele chiar din 
apropierea celei principale, cînd 
plouă, circulația este anevoioasă 
din pricina noroiului. Pe unele din
tre aceste artere s-a adus prundiș. 
Intenția gospodarilor este lăudabi
lă. dar treaba s-a făcut doar pe 
jumătate : materialul zace și acum 
în mormane. Este oare atit de 
complicat să se ia măsuri pentru 
împrăștierea lui ? Pe șoseaua Paș
cani—Moțca a fost construit un pod 
în condiții necorespunzătoare. Ei 
oprește scurgerea apelor, se pro
duc inundații. Cred că multe din 
aceste neajunsuri ar putea fi lesne 
înlăturate, fără mari cheltuieli, cu 
sprijinul locuitorilor. Sfatul popular 
al orașului nu manifestă însă ini
țiativă.

Afișajul — aceșt important mijloc 
de informare a cetățenilor — este 
privit cu aceeași indiferență 
periferia Pașcanilor, ca și în 
trul său. Panourile de afișaj 
murdare, afișele zdrențuite.

Un oraș civilizat implică nu 
mai o activitate de înalt nivel 
tărîm gospodăresc-edilitar, ci și o 
deservire fără cusur, pe toate pla
nurile, a cetățenilor. In această pri
vință, la Pașcani, cartierele mărgi
nașe, ca Vatra de pildă, sînt vitre
gite. Aspectul civilizat al unității 
comerciale pornește, desigur, de la 
însuși cadrul ce se creează in in
cinta lui. Iri unele magazine pășcă- 
nene însă, atit de la periferie, cît 
și din centru, mormanele de amba
laje, vitrinele inestetice constituie 
și ele rămășițe ale lipsei de gust 
și de exigență, ale „provincialis
mului". Amprenta „urbei" de odi
nioară dăinuie încă și la restau
rantul „Victoria", neîncălzit în ano
timpul rece, în unități de alimenta
ție publică, ca restaurantul „Șire
tul" de lingă gară, unde se mătu
ră cu... economie, unde lipsesc 
șervețelele și chiar cuțitele. Cum 
se poate împăca secția comercială 
a orașului cu acest spirit?

Prof. Nicolae BURUIANA 
directorul liceului 
din Pașcani

La redacție sosesc numeroase 
scrisori de la cititori inspirate de 
ancheta apărută recent sub acest 
titlu în ziarul nostru.

Publicăm azi cîteva.

tacolele prezentate de colectivele 
teatrelor din Turda și Bata Mare 
pe scena casei de cultură consti
tuie pentru noi adevărate eveni
mente culturale ; cam rar ne este 
însă dat să ne bucurăm de ele.

Cinematograful cunoaște o mai 
mare afluență de spectatori. Dar 
aici lucrurile nu merg cum trebuie. 
Ne întrebăm de ce sîntem obligați 
să vizionăm, cu destul de rare ex
cepții, producții mediocre, de ce 
sîntem privați de unele filme inte
resante ; numai pentru că locuim 
în Gherla, adică în provincie ? Cei 
care programează filmele nesoco
tesc exigența de azi a provinciali
lor, setea lor crescîndă de cultură. 
Ei nu cunosc viața houă a orașelor 
țării, nivelul ridicat al oamenilor.

La tabloul vieții culturale din

înlesni organizarea pentru gherlenl 
a unor excursii în țară.

Fără îndoială că un schimb de 
experiență între orașele mici ar 
scoate la iveală unele inițiative 
interesante, aplicabile și la noi.

Gh. BREHARU 
profesor 
luliu ȘTEFĂNUȚ 
inginer

Intimități»
H

Caracteristice „provincialismului* 
de altă dată, delăsarea, ținuta 
șleampătă cu care unui om civili-

și la 
cen- 
sînt

nu- 
pe

La 30 de km.
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în orice colț de țară ar locui și 
ar munci, omul zilelor noastre aspi
ră la o viață spirituală bogată. 
Atmosfera stătută de „provincia
lism" a fost pretutindeni risipită de 
pulsul nou al vieții economice, de 
ofensiva cărții, a spectacolelor, a 
expozițiilor de artă asupra „locu
rilor unde nu se întîmpla nimic* 
odinioară. Un astfel de loc, cîndva 
uitat de lume, era și Gherla, astăzi 
cunoscut centru muncitoresc. Dar 
tocmai pornind de la ceea ce se 
curăță și în această localitate de 
urmele „provincialismului*, vrem 
să arătăm că mai sînt încă multe 
de făcut pentru ca și un oraș mai 
mic, ca al nostru, să ofere locuito
rilor lui condiții pentru un trai cît

zat i-ar fi rușine șl la el acasă, 
între patru pereți, se mai „poartă1’ 
încă în unele localuri publice ale 
Aiudului.

Mă gîndesc la cofetăria noastră, 
de pildă, au oglinzile ei afumate, 
cu vesela desperecheată și anun
țurile primitive de afară, care dau 
un „pitoresc" specific leneviei, 
dezinteresului. Dacă ceri o savari
nă, ești trimis la Oradea. Pentru un 
ecler ți se indică Clujul, iar plă
cintă cu mere ești asigurat că gă
sești la Turda. Dar de ce la Aiud 
nu se pot produce asemenea „ra
rități" ? Pentru că această cofetărie 
este pe o insulă de „provincia
lism" ?

Te 
tara 
norii 
pere

de 
cu 
a- 
de

resemnezi la o cafea. Ospă- 
se uită chiorîș la tine prin 
de fum care plutesc în încă- 
de parcă ar prevesti o furtu

nă. După ce a servit pe cineva 
alături cu niște bomboane luate 
mîna, Iți face o concesie sl îți 
duce o zeamă neagră, incertă,
multe ori rece, într-o ceașcă cio
bită, nu îndeajuns spălată.

Cu tot atîta elan ești aprovizio
nat si servit la „Aprozar*. Sorti
ment : cîteva cepe, cîteva mere 
crețești fleșcăite, prune uscate șl 
nuct

La un magazin alimentar este un 
eveniment sosirea apei minerale 
„Borsec", la magazinul de tricotațe 
cutiile de ciorapi sînt goale de luni 
de zile.

Și încă un aspect neplăcut: 
deunăzi am fost nevoit să fac o 
apropiere între spitalul și... restau
rantul orașului. Să nu vă pară 
ciudat. Și într-un loc, și în celălalt, 
am fost luat în primire cu „mă*. 
Intim, nimic de zis. Doar sîntem în 
„provincie*, ne cunoaștem îndea
proape unii pe alții. Dar cînd vom 
cunoaște cu toții, mai aprofundat, 
manierele civilizate de comportare?

Gheorghe LAGHIU 
învățător

Receptivitatea

tinereții
(Urmare din pag. I)

să-ți cultivi acele antene 
poji recepționa și știința 
și materialismul dialectic, 
lui Michelangelo, și pe 
Brâncuși. Munca este cu

Nlcujă TÂNASE

1 Mîinile sus !... auzi N. T. la sfîrșitul foileto
nului trecut. Ridică mîinile și stătu cu ele 
ridicate pînă tn clipa cînd apăru urmarea.

— Unde e scrisoarea care ți-a trimis-o 
Ghiță Gh. Ion, îl somă din nou omul a că

rei identitate n-o cunoștea.
— In buzunarul sting al hainei mele gri, răs

punse N. T. revoltător de calin.
— Acela îl căută fn buzunarul sting al hainei 

și nu găsi nimic. N. T. continuă.
— Haina de pe mine e maro. Scrisoarea e in bu

zunarul 
nier...

sting al hainei gri pe care o am în șifo-

2 Chiar în clipa cînd a zis șifonier, N. T.. cu 
o figură pe care o învățase într-o sîm- 
bătă seara de la Simon Templar, îl și puse 
la pămint pe musafir, tl legă cu niște 
sîrmă ghimpată pe care și-o pregătise

de mai înainte și zise :
— Eu. sînt un om milos, să nu cumva să faci vreo 

mișcare că te înțepi. Te înțepi și trusa mea medica
lă am dat-o la încărcat. Să discutăm de-aici în colo 
pașnic. Vrei să intri, după cum am înțeles, în pose
siunea scrisorii pe care mi-a trimis-o un cetățean 
al cărui nume este Ghiță Gh. Ion. Alfă că eu nu 
posed nici o scrisoare de la acest individ. Nu mi-a 
trimis-o. Spune-mi de ce te interesează 7 Omul 
legat cu sîrmă ghimpată refuză să. vorbească.

— Nu vorbești 7 Am să trec la tortură.
N. T. se duse la discotecă, alese un disc și-l

drepturi mari, dar lui I se 
totodată o mare seriozitate, 
răspundere pentru opera de 
a patriei noastre. A învăța, 
fără încetare, multilateral — 

epoca 
în față.

siderurgic Galați, deservirea celor pa
tru mașini electronice de calcul, a re
țelei de televiziune industrială etc. 
sînt misiuni de cinste încredințate ti
nerilor care abia au ieșit din facul
tățile de automatică și electronică. 
Aptitudinile lor, inteligența, iscusința, 
pasiunea sînt conduse spre o matu
rizare rapidă și spre o mare răspun
dere. O răspundere istorică apasă pe 
umerii acestui tineret conștient și en
tuziast, care lucrează nu numai pen
tru ziua de azi, ci și pentru ziua de 
mîine, pentru cei ce urmează, deschi- 
zînd căi de experiență și acțiune efi
cientă în toate domeniile științei și 
tehnicii românești.

Intrînd pe o poartă impunătoare 
în lumea socialistă, tineretul este în
vestit cu 
pretinde 
o adîncă 
edificare 
a învăța
iată comandamentul pe care 
noastră îl pune tineretului

In educația omului modem cunoaș
terea naturii se îmbină cu cunoaște
rea marilor domenii ale activității 
umane și nu e completă cultura ace
lora care nu au pătruns într-o uzină, 
într-un șantier. Aceștia nu vor Ști lu
cruri esențiale despre modul în care 
sînt produse 
noastre.

Unii se lasă 
xitafea muncii 
valanșa cu care pătrund mii și inii 
invenții, de faptul că în fiecare 
sînt identificați aproape trei sute 
compuși noi etc., impresionați 
proiectele de explorare a planetelor 
(acestea nu mai sînt subiecte de do
meniul romanelor de anticipație, ci de 
domeniul realității imediate). Alții, sub 
motiv că trăiesc pe cea mai dezvol
tată treaptă socială, găsesc de cuvi
ință să nege și să ignoreze realizările 
trecutului.

Sînt facultăți în care studenții nu 
sînt sistematic îndrumați pentru cu
noașterea și cuprinderea întregului 
orizont cultural-artistic. Ei nu vizi
tează expoziții de artă, nu asistă la 
spectacole de operă audiază

concertele de la Ateneu, socotind că 
filmul este suficient.

Cuvintele „nu-mi place*, „nu înțe
leg’ constituie un mijloc foarte sim
plu de a respinge ceva ; mai greu 
este să înveți să-ți placă și să înveți 
să înțelegi, 
cu care să 
electronică, 
și universul 
acela al lui
atîf mai valoroasă, cu cît ea are un 
înțeles mai profund, un sens, și este 
raportată la viața și istoria acestui 
popor. A nu te strings într-o crustă 
egoistă, a nu le izola de lume, a nu 
fi indiferent la vibrația poporului, a 
trăi intens, acestea sînt trăsături spe
cifice omului nou. M-a întristat ori 
de cite ori am avut prilejul să întîl- 
nesc ingineri, de pildă, care nu gă
seau de cuviință să asculte la magne
tofon sau la aparatele cu tranzisfori 
decit muzică distractivă și meciurile 
de fotbal transmise de pe stadioane. 
Tot așa, am fost contrariat văzind oa-

meni de cultură care nu au nici cele 
mai elementare cunoștințe despre ac
tivitatea uzinelor și ignorează colo
sala pîrghle cu care clasa muncitoare 
contribuie la ridicarea întreg iilkocie- 
tăji. O receptivitate sporită se cere 
din partea tuturor tinerilor, pentru a 
obține o viziune reală și integrală 
despre lumea în care trăim și 
care ne formăm.

Forțe tinere asaltează toate 
niile științei și artelor. Multe 
ruri, unele necunoscute, 
forme embrionare, li se vor releva în 
anii ce vin și, așa cum spune un pro
verb, dintr-o ghindă mică va ieși un 
stejar mare. Întîmplarea, după cum 
arată Pasteur, nu ajută decît o minte 
pregătită, iar mintea tineretului tre
buie pregătită încă din primii ani de 
școală. Intrînd pe porțile unei socie
tăți în care nu-și au găzduire frîndă- 
via, pasivitatea și meschinul interes 
individualist, tineretul va fi astfel 
bine înarmat pentru tot ce urmează 
să descopere și să creeze.

îndrăcit (nu

omul înfă-

de la auto-

bunurile civilizației

copleșiți de comple- 
de cunoaștere, de o- 

de 
zi 

de 
de

— Brr, parc-ar fi de re
gim !

Expresia s-a încetățenit. 
Mi-am dat seama, nu o dată, 
cîtă dezamăgire le poate 
produce prietenilor sau pa- 
cienților simpla recomandare 
de a „ține regim". Și doar 
nu le-am prescris coji de ră
chită, ca-n povestea lui Ion 
Creangă, și nici post negru 1

Prima întrebare pe care 
ți-o pune de obicei „victima" 
este cam aceasta :

— Oare e indispensabil ? 
Un unchi de-al meu mănîn- 
că numai caltaboși și are 78 
de ani.

Mai lesne îl vine omului 
să creadă în medicamente

Peste apele învolburate Foto : Gh. Vințilă

pentru

dome- 
adevă- 

altele în

puse la picup. O muzică într-un ritm 
îndrăgit) inundă camera.

— Oprește muzica. Oprește. Strigă 
furat cu sîrmă ghimpată. Spun totul.

Și declară:
— Eu lucrez la serviciul personal

baza T. A. Pitești. L-am detașat pentru o perioadă 
de timp pe mecanicul auto Ghiță Gh. Ion la SIRCA- 
Slatina, și am uitat de el. L-am trecut în această 
perioadă, din neglijență, absent nemotivat. Cînd s-a 
întors din detașare, i-am desfăcut contractul de 
muncă, conform art. 20 aliniatul E. Și nu i-am dat 
drepturile care i se cuveneau.

— Și el ce-a zis 7
— Am aflat că v-a trimis dv. o scrisoare. D-aia 

m-am deplasat aici ca nu cumva să scrieți în „Aven
turile lui..." și acest episod. Vă rog nu scrieți, noi o 
să-l forțăm pe Ghiță Gh. Ion să dea o declarație 
precum că e greșeala lui și nu a noastră.

— Și dacă n-o să vă dea declarație 7
— li găsim noi alte metehne și tot îi desfacem 

contractul de muncă.
N. T. puse din nou discul îndrăcit, îl tortură fără 

oprire timp de 10 minute, după care-i dezlegă pi
cioarele și-l trimise spre autobaza T. A. Pitești 
înfășurat în sîrmă ghimpată. Dar nu înainte de 
a-i spune:

— Nu vei scăpa de sîrmă ghimpată pînă cînd nu 
vei înțelege...

Savoarea
miraculoase — două-trei pi
lule luate cîteva zile la rînd 
— și mai greu în faptul că 
soarta lui și a bolii lui s-ar 
putea ascunde In alimentele 
pe care le înghite zilnic timp 
de ani și ani.

Roda VIȘINESCU
asistent în dietetică

între supliciu 
și plăcere

Omul știe că doctoriile sînt 
neplăcute : regimul alimentar 
medical se asociază fatalmen
te, în mintea Iui, cu medl- 
camentația. Mai există însă 
doi vinovați, s-o recunoaș
tem : doctorul și... soția.

Doctorul, adesea, se con
centrează asupra mîncăruri- 
lor pe care bolnavul NU are 
voie să le consume. E logic, 
dar incomplet. Un medic bun 
face cu pacientul un inven
tar și al mîncărurilor care 
îi priesc, ba mai mult, nea
părat îi dă cît mai multe so
luții pentru prepararea lor. 
Pacientul însă, la rîndul său, 
nu se pricepe să rețină a- 
ceste rețete, soția sau bucă
tarul casei „știu mai bine".

„Chinul" însă, s-o recu
noaștem, provine adesea și 
din structura specială a mul
tora din cei chemați să țină 
dietă. Nu divulgăm nici un 
secret profesional dacă spu
nem că destui au ajuns la 
dietă datorită faptului că au 
fost pofticioși, necumpătați, 
multi ani de zile. în multe 
familii, la oraș, din cauza 
ritmului rapid de viată, co
modității. obișnuinței, masa 
zilnică se rezumă la o gamă

foarte restrînsă de feluri de 
mîncare ; omul s-a obișnuit 
cu șase-șapte feluri „favo
rite", pe care gospodina ca
sei, obosită să tot întrebe pe 
fiecare ce vrea, le-a adoptat 
în „repertoriul" permanent. 
Cînd aude că din cele cîteva 
feluri care alcătuiau hrana 
sa zilnică va trebui să re
nunțe Ia mai mult de jumă
tate, omul are impresia că 
i-a căzut acoperișul pe cap. 
Pînă ieri „întreg" și „nor
mal", se pomenește „în altă 
lume", privește cum vecinii 
săi de masă se bucură de 
toate vechile lui delicii, pe 
care el NU trebuie să Ie 
mai cunoască.

De fapt, în toate cazurile 
cînd e posibil, ar trebui să 
privim dieta nu ca pe o se
parare față de restul fami
liei, ci ca pe o noutate care 
poate fi introdusă în menu-ul 
zilnic al tuturor, aducînd 
masa lor feluri noi, care 
plac și lor.

O fi însă lucrul acesta 
putință ?

înainte de a vă grăbi 
să-mi răspundeți, gîndiți-vă 
că Ia unele regimuri se re
comandă un mușchi în sin
ge, fructe proaspete, smîn- 
tînă, carne la grătar — tot 
felul de mîncăruri. Apoi, 
chiar cele care intră în cate
goria „locțiitorilor", să știți, 
uneori sînt vorbite mai de 
rău decît o merită.

pe 
le

cu

Era duminică seara fi N. T. avea ca tot 
omul repaus duminical. Deodată, din se
nin, cîinele electronic de vînătoare începu 
să urle. Nu-i dădu atenție. Se uită la pa
pagal. Acesta îi spuse, stînd cu o ghiară

la falcă (alt semn rău).
— Imbracă-te. Cîinele electronic nu urlă de po

mană.
N. T., neavînd în ziua aia prea mare încredere tn 

cele două animale confecționate de el, se dădu jos 
din pat și vîrî în priză toate instalațiile. Toți ve
cinii se înspăimântară. Tot blocul se umplu de 
tunete, trăznete, fulgere etc. Sări din pat, se urcă 
în mașină și cu o viteză, de data aceasta, nelegală, 
mașina îl transportă, cît ai zice șalău, crap, or alt 
soi de pește, la Păulești-Ploiești.

Aici o femeie se zbătea între viață și moarte 
Avea hemoragie internă. N. T. cu o viteză și mai 
mare, și mai nelegală, o transportă la salvarea din 
Ploiești. După intervenția salvatoare, îl întrebă pe 
directorul spitalului.

— Dumneavoastră nu aveți aici o mașină de sal
vare 7

— Cum să nu avem 7
— Atunci de ce n-ațl adus această bolnavă cu 

salvarea și a trebuit să apeleze la ajutorul meu 7
— Cum 7! N-a adus-o cu salvarea noastră? Păi 

eu am trimis-o pe sora Aneta Mihai și pe șoferul 
Petre Nastan în cea mai mare viteză, după bolnavă.

N. T. nu mai zise nimic. Se urcă în mașină și 
opri în str. Republicii, la locuința surorii. în drum 
spre bolnavă, șoferul oprise mașina la locuința 
sorei și acum ambii urmăreau la televizor dialogul 
la distanță...

Rog să se ierte lipsa de umor a acestui episod, și 
ieșirea nervoasă a eroului nostru, precum și dialo
gul pe care l-a avut eu cei doi în pieptul cărora 
bătea inima rece.

N. T. așteaptă explicații și măsuri, și chiar niște 
păreri ale cititorilor în legătură cu această con
damnabilă nepăsare.

4 In drum spre casă N. T. se trezi recitind 
cu voce tare cifrele 4 430. Trecînd pe lingă 
un cal priponit pe un spațiu verde, observă 
că acesta ii face semn să se apropie. Se 
apropie și calul ii spuse:

— 4 430!
— Ce vrei să. spui cu asta ?
— 4 430 ! Atît.
Se urcă intr-un autobuz, scoase un bilet de 65 

de bani, așteptă un timp restul de la un leu apoi 
auzi o discuție fotbalistică: „Rapid" joacă etapa 
viitoare cu Dinamo și-am auzit că vor folosi sis
temul 4—4—3—0.

Acasă, in loc de bună ziua, animalele, inclusiv 
instalațiile, îl întîmpinară cu...

— 4 430.
Se culcă și toată noaptea visă de 4 430 de ori 

cifrele 4 430 Ce să fie cu cifrele astea 7 In timp ce 
căuta o explicație îi trecu pragul un bătrîn.

— Sint din satul Comanca-Olănești și mă chea
mă Vasile I. Bără.

— Să fii sănătos. ,
Bătrînul îi inmînă o scrisoare recomandată care

purta numărul... 4 430.
— Ce e cu asta 7
— Din cauza recomandatei 4 430 am rămas fără 

pensie.

— Cum adică 7
— Mi-am întocmit dosarul și l-am dus la Pre

vederi Sociale din Rm. Vîlcea. De-acolo m-au che
mat pentru comisie la anumite date fixe. Dar eu 
primeam scrisorile de la poștașul satului nostru 
cu 10—15 zile după trecerea datelor la care tre
buia să mă prezint. Ultima recomandată 4 430 am 
primit-o cu aceeași întîrziere.

— Și?
— La Prevederi Sociale Rm. Vîlcea s-a ajuns la 

concluzia că refuz să mă prezint la comisie, că 
refuz pensia. Eu nu refuz...

— Nu le-ai explicat ?
— Le-am explicat și m-au povățuit să dau tn 

judecată poșta. Acum stau fără pensie. Ce să fac 7
N. T. nu găsi imediat un răspuns. Dar de fapt nu 

el trebuia să dea răspunsul. N. T. așteaptă acest 
răspuns pentru a-l comunica posesorului recoman
datei 4430.

5
Ploua ! Înfășurat în fulgarin, N. T. scoase 
mîna afară pe fereastră să înregistreze 
cantitatea de precipitație pe cm. p. După 
aceasta constată că nu mai are țigări. 
Iși strigă cîinele. Voia să-l trimită la

debit. Cîinele nu răspunse la apel. îl mai strigă 
o dată. 11 mai strigă de două ori. îl mai strigă de 
trei ori. Nici picior. îl întrebă pe papagal. Acesta-i 
răspunse:

— Nu știi 7 Nu știi ce s-a întîmplat tn lipsa ta ? 
Au intrat în casă 8 oameni și l-au răpit. L-au de
montat și au plecat cu el în direcția Gheorghieni.

N. T. scoase mașina din garaj și-

dietei
Un prieten de-al meu se 

plîngea că zaharina „îi strică 
viața", căci cafeaua „nu mai 
are același gust". într-o zi, 
cînd era cu soția lui, am a- 
mestecat ca din întîmplare 
cafelele, nu se mai știa care 
e cu zahăr și care e cu za- 
harină. După gust, le-a fost 
imposibil să le deosebească ; 
nu zic că nu se pot deosebi, 
dar lor le-a fost imposibil.

Sarmale
și un pariu

care 
mai

Unul din lucrurile 
m-au emoționat cel 
mult au fost cuvintele unui 
copil bolnav de hepatită e- 
pidemlcă : nu voia nici cio
colată, nici alte bunătăți con
sacrate, ci îmi spunea plîn- 
gînd că el nu mai vrea... să 
trăiască, dacă trebuie să re
nunțe la cartofii prăjiți I A- 
pucă-te și explică-i unui co
pil ; chiar dacă te va înțele
ge, va rămîne necăjit. Diete- 
t :a oferă însă destule soluții 
și am putut să-i dăm copilu
lui cartofi prăjiți „adevă- 
rați", care i-au plăcut gro
zav, șl care erau absolut ne
vătămători.

Mi se pare că antipatia 
multora fată de dietă provi
ne din confundarea dietei cu 
mucenicia și abstinenta. U- 
nii ajung la abandonarea

prescripțiilor pentru că li se 
creează „obsesii", au o pof
tă permanentă pentru un a- 
n urnit fel de mîncare, deși o 
dietă inteligentă i-ar fi pu
tut mulțumi și scuti de ase
menea „obsesii". Fără a că
dea pradă exagerărilor pli
ne de umor ale lui Brillat- 
Savarin, care spunea că des
coperirea unui fel nou 
mîncare contribuie la 
cirea omenească mai : 
decît descoperirea unei 
planete, trebuie să spunem 
că dintre toate atributele 
vieții civilizate uităm uneori 
pe cel mai des întîlnit, aflat 
sub nasul nostru, mîncarea 
pe care o introducem zilnic 
în noi. Se știe de mii de ani, 
ingredientul principal într-o 
mîncare bună este, mai mult 
chiar decît „sarea în buca
te" de care povestesc bas
mele, fantezia omenească. 
Eu, ca dietetician, afirm că 
introducerea dietei poate fi 
pentru multe familii un mo
ment de cotitură spre diver
sificarea 
culinare, 
tate.

— Da, 
ține loc

De mii de ori, în tot 
de discuții, m-am lovit 
acest .. .,
Nu știu de ce dieteticianul 
ar fi privit, ca adversarul 
implacabil „a tot ce e bun 
în viață". înțeleg simpatia 
pentru sarmalele noastre pi
torești și vă chem la un pa
riu : o tavă încărcată cu 
sarmale ..obișnuite" si ..die
tetice". amestecate între ele. 
Am făcut mici experiențe

și ISrgirea 
pînă atunci

i de 
feri- 
mult 

noi

gamei 
limi-

dar nimic nu 
de sarmale.

poate

felul 
de 

„argument teoretic".

cu musaca la unele cantine 
de uzină și — după cum e- 
rau informați sau nu că a 
venit acolo o dietetlciană — 
mulți spuneau că „are gust 
de spital" tocmai musacaua 
care fusese pregătită exact 
la fel ca înainte ; iar în ziua 
cînd le-am „strecurat" o mu
saca strict dietetică, au zis, 
ei. așa mai merge, ne bucu
răm că tovarășa a ținut sea
ma de criticile noastre și nu 
ne mai ține la regim.

După o zicală a englezilor, 
natura ne-a dat carnea, iar 
diavolul ni i-a dat pe bucă
tari. Deliciile unei mîncărî 
— ca și răul pe care îl poate 
face ea — cel mai adesea nu 
stau în alimentul în sine, ci 
în modul de preparare a lui.

Cum ? — n-are rost să 
spunem aici, nu încape în- 
tr-un articol tot ce alcătu
iește cuprinsul unei cărți de 
bucătărie dietetică. Tot ce 
ne propunem aci este de a 
arăta că dietetica merită os
teneala și nu e numai o 
chestiune de specialitate. 
A obține aceeași mîncare cu 
același gust dar pe altă cale 
de preparare — iată mai tot 
ce trebuie pentru savoarea 
dietei.

Dar, cine știe, poate că cea 
mai mare voluptate nu este 
mîncarea în sine, ci ideea că 
ai călcat dieta. Dați-i paci
entului o mîncare strict die
tetică, dar dați-i-o cu o fi
gură plină de tristețe, spu- 
nîndu-i „omule, fac o excep
ție, ultima oară, asta e otra
vă, te omoară !“ și îl veți 
vedea cum se înveselește și 
sare să mănînce.
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Care sînt criteriile 
de retribuire suplimentară 

in cooperativele agricole
Retribuirea suplimentară în coo

perativele agricole stimulează pe 
membrii acestora să muncească 
mai bine, cu mai multă răspundere. 
Eficiența economică a utilizării a- 
cestui mijloc de cointeresare a fost 
demonstrată din plin.

Din experiența de pînă acum re
zultă că pentru a se obține cele 
mai bune rezultate în aplicarea re
tribuirii suplimentare este necesară 
luarea unor măsuri chiar din pri
măvară. Repartizarea pe brigăzi și 
echipe a culturilor și, în cadrul 
acestora, pe familii sau gru
pe de familii, așa cum se 
hotărăște în adunarea genera
lă, asigură întărirea responsa
bilității fiecărui cooperator pentru 
activitatea ce o desfășoară și 
permite ca plata muncii să se facă 
după producția obținută. Coopera
tivele agricole care au procedat 
astfel au obținut bune rezultate. 
Brigada din Șorogari a cooperati
vei agricole din comuna Aroneanu, 
regiunea Iași, a repartizat în 1965 
cultura de porumb pe echipe. Una 
din ele, care nu a organizat temei
nic munca, a realizat de pe 2 ha 
numai 4 576 kg știuleți, în timp ce 
alte echipe au obținut peste 5 000 
kg la un hectar. Plata s-a făcut în 
raport cu producția obținută, exer- 
citînd o puternică influență stimu
lativă asupra cooperatorilor. De 
aceea, trecerea neîntîrziată la re
partizarea culturilor pe echipe, fa
milii sau grupe de familii este pri
ma măsură ce trebuie luată de că
tre consiliile de conducere pentru 
stimularea eforturilor în vederea 
realizării unor recolte bogate.

In retribuirea suplimentară, care 
.onstă din acordarea unei părți din 

riepășirea producției planificate, o 
deosebită importanță capătă sta
bilirea acestei părți pe o bază 
fundamentată. Dacă producțiile 
planificate sînt prea mari, ele nu 
pot fi realizate. Ca urmare, coope
ratorii se demobilizează. Din con
tră, cînd. cifrele sînt prea mici, 
se înregistrează depășiri exage
rate, iar retribuirea suplimen
tară e nejustificat de mare. 
Așa s-au petrecut lucrurile la 
cooperativa agricolă din co
muna Mircea Vodă, raionul Fău- 
rei. In 1965 s-a prevăzut ca la po
rumb să se obțină o producție de 
3 000 kg la ha, cu toate că media 
pe cei 5 ani anteriori a fost de 
3 400 kg. Realizîndu-se o producție 
de 4 472 kg, deci o depășire de 50 
la sută, retribuirea suplimentară a 
fost în medie de 22,70 lei pe 
o zi-muncă, calculată pentru zi- 
lele-muncă efectuate la aceas
tă cultură. Situații de felul 
acesta determină diminuarea a- 
pumulărilor, a fondurilor desti- 
,rte pentru dezvoltarea proprietă
ți cooperatiste. Dacă pe baza unei 
documentări reale s-ar fi prevăzut 
obținerea unei producții de 3 600 
kg la hectar, s-ar fi realizat o re
tribuire suplimentară stimulativă, 
revenind în medie 13,30 lei pe

ziua-muncă efectuată la cultura 
porumbului. Totodată, se puteau 
repartiza pentru acumulare circa 
28 000 lei, iar diferența ar fi deter
minat o ridicare cu 1,10 lei a re
tribuirii pe o zi-muncă pe întreaga 
cooperativă

Grija consiliilor de conducere, 
a specialiștilor din unități trebuie 
să se îndrepte deci spre o temei
nică stabilire a producțiilor ce se 
planifică pe brigăzi și echipe, pe 
baza realizărilor din anii anteriori 
și a condițiilor specifice anului res
pectiv. Diferențierea producțiilor 
planificate pe brigăzi, echipe, fa
milii sau grupe de familii, în func
ție de fertilitatea solului, îngrășă- 
mintele aplicate, plantele premer- < 
gătoare, soiul sau hibridul cultivat 
etc trebuie făcută cu multă chib
zuială, căci de ea depinde juste
țea retribuirii suplimentare.

în afară de repartizarea cul
turilor și stabilirea diferențiată 
a sarcinilor de producție, este 
de mare însemnătate preciza
rea cotei-părți din depășirea 
producțiilor planificate ce se va da 
ca plată pentru producția reali
zată. Diferențierea procentelor pe 
culturi și ramuri de producție este 
determinată de nivelul de meca
nizare, influența muncii manuale 
asupra producției, de importanța 
ramurii respective etc.

Consiliile de conducere din u- 
nele cooperative agricole nu au 
acordat atenția cuvenită acestei 
probleme și, ca urmare, s-a realizat 
cointeresarea cooperatorilor nu
mai la unele culturi, în dauna al
tora. Astfel, la cooperativa agrico
lă din Tomnatec-Banat dacă s-ar 
fi realizat o depășire asemănătoa
re a producțiilor pe culturi, de cir
ca 20 la sută, atunci potrivit pro
centelor stabilite inițial ar fi reve
nit ca retribuire suplimentară 
pe o zi-muncă la cultura griului 
4,80 lei, la porumb 7,20 lei, iar la 
sfeclă și pătlăgele roșii — circa 
3,60 lei. înlăturarea acestui neajuns 
prin planificarea unor producții mici 
sau reducerea procentului la sfîrși- 
ful .anului, (exemplul griului la a- 
ceastă cooperativă) nu constituie o 
cale rațională. De aceea este abso
lut necesar ca la depășiri asemă
nătoare retribuirea suplimentară ce 
ar reveni pe o zi-muncă, calculată 
la culturile respective, să fie de o 
valoare apropiată Pe acest consi
derent se întemeiază prevederea 
din statutul cooperativei agricole 
prin care la grîu se poate acorda 
pînă la 15 la sută, iar la culturile 
intensive pînă la 60 la sută din 
depășirea producției planificate. 
In cadrul acestor limite consiliile 
de conducere au sarcina să funda
menteze și să diferențieze procen
tele ce se vor aplica pe culturi.

Ing. Vasile V. POPOVICI 
cercetător, Institutul central 
de cercetări agricole

Banda de mașini de închis arzătoare de cuarț de la întreprinderea 
„Electrofar" din Capitală
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Miercuri a avut loc 
cea de a doua ședință 
a Comitetului Execu
tiv al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. 
Pe baza unei informări 
prezentate de Biroul 
permanent al Uniunii, 
a fost analizată acti
vitatea economico- 
organizatorică desfă
șurată in 1965 de co
operativele 
Concluziile 
fost trase

agricole, 
care an 

au permis

stabilirea unor măsuri 
tehnice și organizato
rice care, prin efortul 
comun al uniunilor co
operatiste și al coope
rativelor, să ducă la 
sporirea continuă a 
producției agricole și 
creșterea veniturilor.

Comitetul Executiv 
al Uniunii a discutat, 
de asemenea, măsuri
le ce 
pentru 
cinilor

trebuie luate 
realizarea sar- 
stabilite de cel

de-al IX-lea Congres 
al partidului cu pri
vire la dezvoltarea 
creșterii animalelor, 
precum și unele pro
bleme legate de desfă
șurarea campaniei 
agricole de primăvară. 
Totodată, a fost dez
bătut proiectul de re
comandări privind or
ganizarea, normarea și 
retribuirea muncii în 
cooperativele agricole 
de producție.

Primii pași ai unei uniuni 
cooperatiste raionale

A trecut puțin timp de la con
stituirea uniunilor raionale și re
gionale ale cooperativelor agri
cole de producție. Cum lucrările 
agricole de primăvară sînt în curs 
de desfășurare, aceste organe au 
trebuit să-și preia sarcinile din 
mers. Așa s-au petrecut lucrurile 
și în raionul Giurgiu, regiunea 
București.

Imediat după constituire, biroul 
executiv și secțiile Uniunii raio
nale și-au întocmit planuri de 
muncă și au pornit la lucru. De 
la început s-a creat un climat bun, 
de colaborare rodnică între mem
brii Consiliului agricol și cei ai 
Uniunii raionale.

Tovarășul Virgil Trușmei, pre
ședintele Uniunii raionale a coo
perativelor agricole, ne-a relatat 
despre cîteva acțiuni întreprinse, 
despre modul cum au muncit 
membrii uniunii pentru rezolvarea 
lor, despre ce au de făcut în per
spectivă :

„Plecînd de la considerentul că 
o acțiune bine organizată este pe 
jumătate rezolvată, am început cu 
organizarea — a precizat președin
tele uniunii. Am făcut un instruc
taj cu președinții și șefii contabili 
din cooperativele agricole, ne-am

ocupat de problema repartizării 
sarcinilor de producție pe brigăzi, 
echipe și grupe de familii și de 
planificarea producției. O atenție 
deosebită acordăm gospodăririi ju
dicioase a zilelor-muncă. Din veri
ficările făcute în planurile de pro
ducție a reieșit că unități cu con
diții asemănătoare prevăd, pentru 
aceleași lucrări, un consum dife
rit de zile-muncă. Cooperatorii din 
Oncești au planificat 54 zile-mun
că pentru hectarul de porumb, și 
o producție de 2 100 kg la ha, în 
vreme ce la Vieru, în condiții si
milare de mecanizare — 43 zile 
muncă și o recoltă de 2 800 kg la 
ha. Se observă clar că membrii 
cooperativei agricole din Oncești 
fac o cheltuială de zile-muncă ne
justificată. Am alcătuit «elective 
de specialiști care se vor deplasa la 
fața locului și, împreună cu briga
dierii, consiliul de conducere și 
specialiștii din unități vor analiza 
situația, vor sprijini cooperativele".

Din practica anilor trecuți, cit 
și din sondajele făcute s-a obser
vat că în multe cooperative agri
cole de producție mijloacele de 
transport și în special camioanele 
nu erau folosite rațional. S-au 
semnalat, de pildă, cazuri cînd un

camion de 3—4 tone se deplasa 
zeci de kilometri cu o încărcătură 
de 100—200 kg sau cu 2—3 oameni. 
Pentru înlăturarea acestor ano
malii, s-a stabilit împreună cu con
siliile de conducere ca, în fiecare 
cooperativă agricolă de producție 
să se întocmească planuri de lu
cru și de cheltuieli pentru fiecare 
camion în parte. S-a înființat un 
registru de programare a autoca
mioanelor, drept de dispoziție a- 
vînd, în acest sens, președintele, 
contabilul șef și inginerul coope
rativei agricole.

O atenție deosebită acordă Uniu
nea raională aplicării retribuției 
suplimentare în toate sectoarele de 
producție. In această perioadă se 
țin ședințe pe brigăzi și echipe 
pentru a face cunoscut tuturor 
cooperatorilor avantajele acestui 
sistem de retribuție și pentru a se 
stabili măsurile concrete în vede
rea aplicării lui. Pentru a evita 
orice greșeală în normarea muncii 
și în ținerea evidenței, s-a stabilit 
ca înainte de afișarea zilelor mun
că efectuate de fiecare cooperator, 
adică de două ori pe luhă, să se 
facă o confruntare a acestora cu 
volumul de lucrări efectuate. A- 
eeastă acțiune va duce în mod si
gur la o mai bună gospodărire a 
zilelor-muncă, la înregistrarea lor 
corectă.

De ce au rămas în urmă turnătoriile
din regiunea Banat?

In ultimii ani, turnăto
riile din regiunea Banat 
au fost puternic dezvol
tate și modernizate. Ma
joritatea lor au fost dota
te cu stații de preparare 
a pămînturilor de forma
re, instalații de dezbatere 
a pieselor după turnare, 
benzi transportoare, ma
șini de format. Problema 
care se pune este : Ia ce 
capacitate sînt folosite uti
lajele moderne și instala
țiile din turnătorii 1 Cum 
pot ele să satisfacă mai 
bine necesitățile de piese 
turnate ale întreprinderilor 
constructoare de mașini din 
regiune I

— In prezent, ne-a re
latat tov. ing. RUSALIN 
FlC, de la comisia eco
nomică a Comitetului re
gional Banat al P.C.R., 
nici o turnătorie nu a a- 
tins capacitatea proiecta
tă. De pildă, turnătoria 
din Bocșa, dată în exploa
tare în anul 1959. lucrea
ză doar cu jumătate din 
capacitate, iar cea de la 
uzinele din Topleț a rea
lizat anul trecut doar 
1 688 tone piese turnate, 
deși capacitatea proiecta
tă este de 3 000 tone pe 
an.

— Cum se explică o a- 
tare stare de lucruri ?

— Dacă în alte sec

toare se introduc conti
nuu noi forme de muncă, 
noi tehnologii, există 
preocupare pentru ridi
carea calificării, în tur
nătorii însă, cu excepția 
aplicării cîtorva metode, 
și. acum se mai lucrează 
meșteșugărește. Gradul 
de mecanizare a rămas 
mult în urmă. Dau un 
singur exemplu. La 
uzina din Bocșa, din 
lipsa unei macarale, a- 
proape jumătate din spa
țiul turnătoriei nu poate 
fi folosit. Pe de altă 
parte, 4 mașini de for
mat nu sînt utilizate de- 
cît parțial, deoarece nu 
s-a prevăzut construirea 
unei benzi transportoare
cu care să se încarce pd-
mîntul de formare în
bunkere.

Ce arată faptele ? în
timp ce în turnătoriile în-
treprinderilor bănăfene e-
xistă o rezervă de capaci
tate de cel pu(in 7 500 tone 
piese turnate, anul acesta 
se vor achiziționa de la 
Cimpina, Brăila, București 
mai bine de 6 000 tone pie
se. întreprinderi care au 
turnătorii de fontă pro
prii procură piese turnate 
de la alte uzine din țară. 
Astfel, Uzina construc
toare de mașini Reșița, a 
cărei turnătorie are o re

zervă de capacitate, po
trivit proiectului, de 2 000 
tone, va aduce 550 tone 
piese de la Brăila, 300 
tone de la Cîmpina, 200 
tone de la Călan, iar U- 
zinei de strunguri din 
Arad i se toarnă 1400 
tone de diferite piese la 
Cluj, București, în timp 
ce rezerva de producție 
a turnătoriei proprii este 
de 2 000 tone.

Insistăm cu întrebarea : 
de ce nu se folosesc tur
nătoriile la întreaga lor 
capacitate ? Iată ce ne-a 
spus în această privință 
tov. NICOLAE LUCHEȘ, 
șeful secției turnătorie de 
la uzina din Topleț.

— Lucrez în această 
turnătorie de 35 de ani. 
Deși uzina noastră s-a 
schimbat din temelii și 
are o zestre tehnică apre
ciabilă. aici, în turnăto
rie, metodele de muncă au 
rămas rudimentare, In- 
cepînd de la amestecul 
pămîntului de formare, al 
nisipurilor pentru mie
zuri și terminînd cu tur
narea și dezbaterea, to
tul se face manual. Nou 
este doar faptul că 15 la 
sută din producția de 
miezuri se obține prin în
tărire cu bioxid de car
bon.

— Dar ministerul tu
telar nu vă sprijină să

organizați turnătoria pe 
baze moderne ?

— Cu mare întîrziere. 
Abia recent ni s-a re
partizat un fond de in
vestiții de 2 500 000 lei 
pentru modernizarea pro
cesului de producție din 
turnătorie. Se tărăgă
nează însă montarea sta
ției de amestec, a insta
lației de dezbatere a for
melor, a noilor cubilouri, 
ceea ce frinează mecaniza
rea procesului de produc
ție în turnătorie.

Problema îmbunătățirii 
activității turnătoriilor 
din întreprinderile regiu
nii Banat, înlăturarea 
factorilor care frînează 
folosirea la întreaga lor 
capacitate pot fi soluțio
nate de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini, în strînsă con
lucrare cu conducerile u- 
zinelor. De asemenea, tre
buie combătută și negli
jența unor conduceri de 
întreprinderi față de uti
lajele primite pentru do
tarea turnătoriilor. In a- 
ceste utilaje, statul a in
vestit importante fonduri 
bănești și nimeni nu are 
dreptul să le țină imobi
lizate.

loan CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

„AMPLASAREA ȘI SISTEMATIZA
REA CONSTRUCȚIILOR IN COOPERA
TIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE" 
de Dobrea A. și Defour D. este o lu
crare ce tratează o problemă actuală 
în agricultură. în condițiile creșterii 
numărului do construcții și instalații 
care se tac în cooperativele agricole 
se impune o justă amplasare a acestora 
pe teren, determinată de necesitatea 
înlăturării risipei de materiale și tortă

nun i ioni«

AMPLASm*

$1S1EMAT!ZA«E*
CtlItSTRUCIIMS

CQOPEHUIVRE 
AGRICOLE

PRODUCȚIE

de muncă și mai ales de economisirea 
suprafețelor destinate construcțiilor. 
Lucrarea cuprinde elemente valoroase 
privind sistematizarea și organizarea 
centrelor de producție, ca și recoman
dări privind corelarea cu căile de co
municații și transporturile, cu locul de 
desfacere a produselor și cu alte 
obiective. In această carte, cadrele de 
conducere din cooperativele agricole 
și specialiștii vor găsi elemente și date 
valoroase cu privire la amplasarea 
judicioasă a construcțiilor agricole.

Uniunea raională sprijină coo
perativele agricole în valorificarea 
produselor. S-au stabilit relațiile 
cu organele contractuale, s-au fi
xat instructaje cu merceologi din 
cooperativele agricole pentru a-i 
familiariza cu sarcinile contrac
tuale și indicii de calitate pe baza 
cărora se livrează produsele. Con
siliile de conducere din cooperati
vele agricole au fost îndrumate să 
procure aparate pentru determina
rea grăsimii laptelui, întrucît unele 
neajunsuri în valorificarea lapte
lui erau pricinuite de lipsa acestor 
aparate. De asemenea, s-a stabilit 
ca fiecare cooperativă agricolă de 
producție să trimită 1—2 coopera
tori la unitățile I.C.I.L. pentru a 
învăța să mînuiască instrumen
tele. în legătură cu preluarea lap
telui se mai ridică însă o proble
mă care trebuie reglementată. In 
anumite perioade, cînd laptele nu 
are densitatea prevăzută, este re
fuzat. Aceasta înseamnă aducerea 
lui din nou în cooperativă, deci 
cheltuieli inutile cu transportul și 
manopera. Este bine ca această 
problemă să fie temeinic studiată 
de organele de resort șl rezolvată 
corespunzător.

Acțiuni utile au fost întreprinse 
și în aprovizionarea cooperativelor 
agricole cu materiale, piese de 
schimb, semințe etc. Un exemplu, 
întrucît în raion se resimte lipsa 
materialului lemnos pentru araci 
de vie, s-a stabilit înființarea unor 
ateliere la cooperativele agricole 
Izvorul și Călugăreni, care să con
fecționeze prefabricate din beton 
pentru spalieri.

Iată numai cîteva din acțiunile 
pe care Uniunea raională le-a în
treprins de la constituirea sa și 
pînă în prezent.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

ROLUL TRUSTURILOR PETROLIERE
(Urmare din pag. I)

Un asemenea stil de muncă în 
conducerea schelelor a intrat și în 
practica Trustului de extracție Pi
tești. Anul trecut, în repetate rîn- 
duri au fost trimise în schela Ciu- 
rești comisii și brigăzi de ingineri 
și economiști de la trust și de la 
direcția generală. Aceștia analizau

mersul producției, stabileau măsuri 
pentru realizarea prevederilor pla
nului și apoi plecau. La un moment 
dat, se ajunsese la 34 de planuri 
de măsuri, avînd în total peste 
o mie de obiective. Pentru 
nimeni nu a mai controlat cum se 
aplică, aceste măsuri au rămas, în 
mare parte, pe hîrtie.

că

Un nou lot de vagoane pentru transportul materialelor pulverilente gata de expediere la Uzinele mecanice 
din Tt. Severi» . Foto : Agerpres

Cu ce ar trebui să 
ocupe trustul

se

Om cu experiență de mulți 
în munca de conducere, 
NICOLAE MAXIMUC, directorul 
schelet Cîmpina, a apreciat în mod 
pozitiv activitatea Trustului de 
foraj-extracție Ploiești, îndreptată 
spre asigurarea condițiilor nece
sare realizării planului în unitățile 
din subordine.

— Practica de pînă acum — 
spus interlocutorul — ne-a 

numeroase cazuri cînd 
un 
de 

re- 
si-

ani 
tov.

ne-a 
oferit numeroase cazuri 
în unele schele au apărut, la 
moment dat, un volum sporit 
lucrări de intervenții sau de 
parații la sonde. în asemenea 
tuații, trustul nostru a organizat 
întrajutorarea schelelor cu echipe 
de sondori, cu utilaje și materiale. 
Am insistat asupra acestui aspect, 
deoarece consider că tocmai în do
meniul îndrumării tehnice competen
te, atunci cînd nevoile producfiei o 
cer, trebuie să sporească în viitor 
rolul trusturilor. Ele trebuie să fie 
acel for care să coordoneze, la 
scara unei regiuni, eforturile colecti
velor din schelele ți întreprinderile 
de foraj, îndreptate spre exploatarea 
economică și rațională a zăcămintelor 
de țiței — obiectiv economic de 
mare importantă pus de Congresul 
al IX-lea al partidului in fata petro
liștilor.

Referindu-se la rolul trustului 
de promotor al introducerii tehni
cii noi. tov. ing. GHEORGHE AL- 
DEA, directorul Institutului de 
cercetări pentru foraj și extrac
ție Cîmpina, ne-a spus :

„în ultimii ani, procedeele 
avansate de lucru și-au făcut tot 
mai mult Ioc în unitățile indus
triei petroliere. Injecția de gaze 
sau de apă pentru menținerea 
presiunii m zăcăminte și recupera
rea secundară a țițeiului, fisurările 
hidraulice, tratamentele cu sub
stanțe tensioactive — ca să amin
tesc cîteva dintre acestea — se 
aplică în mod curent în extracția 
țițeiului. Totuși, în unele trusturi, 
mai ales la trustul de extracție și 
la cel de foraj din Tg. Jiu, există 
multă inerție și conservatorism în 
aplicarea tehnicii avansate".

— Și cum explicați această 
inerție ?

— Prin 
conducerile 
preocupate
rea sarcinilor 
vind realizarea planului de pro
ducție și neglijează problemele 
majore, de perspectivă ale activi
tății unităților. Cadrele tehnice ale 
trusturilor trebuie să fie mereu la 
curent cu cele mai noi cuceriri în 
tehnica forajului sondelor și ex
tracției țițeiului, să studieze expe
riența uneia sau alteia dintre uni
tăți și să ia măsuri pentru genera
lizarea acesteia, să controleze dacă 
schelele și întreprinderile îndepli
nesc întocmai prevederile din pla
nul tehnic.

faptul că, în prezent, 
acestor trusturi sînt 

îndeosebi de rezolva- 
curente, la zi, pri-

ră cu posibilitățile de perfecțio
nare a conducerii întreprinderilor 
din sectorul foraj-extracție. Tov. 
Gheorghe Aldea apreciază că, în 
prezent, sînt prea multe trusturi 
de foraj și extracție, de obicei 
cite două în fiecare regiune pe
trolieră. El consideră că, paralel 
cu îmbunătăfirea muncii de îndru
mare tehnică și control din partea 
trusturilor, ar trebui trecut la coma
sarea unor trusturi șl a unor schele 
de extracfie a țițeiului. Bineînțeles, 
pe baza unei analize aprofundate, 
urmărindu-se creșterea rolului și 
răspunderii cadrelor din schele și 
întreprinderi de foraj, acolo unde 
se desfășoară procesul de pro
ducție.

— O atare situație, anacronică 
după părerea noastră, există în 
regiunea Oltenia — ne spune ing. 
Ștefan Duță. Trustul de extracție 
Tg. Jiu are în subordine două 
schele petroliere, una la Craiova 
și alta la Țicleni, iar Trustul de 
foraj Tg. Jiu — două întreprin
deri de foraj și o bază tubulară.

Prin urmare, un număr de 5 unități 
ale industriei petroliere dintr-o re
giune se află în subordinea a 
două trusturi distincte, cu condu
ceri separate. Nimerit ar fi ca toate 
aceste unități să fie coordonate de 
un singur trust regional petrolier. 
Comisia economică a Comitetului 
regional Oltenia a) P.C.R. a făcut 
ministerului tutelar o propunere 
concretă în acest sens, propunere 
la care nu am primit răspuns 
pînă acum.

Interlocutorul a relevat cîteva 
din avantajele unei asemenea or
ganizări a conducerii unităților 
din această ramură : întreprinde
rile de foraj ar fi mai mult 
cointeresate să sape sondele la 
timp și în condiții de calitate ire
proșabilă ; s-ar simplifica sistemul 
de elaborare a programelor geo
logice la sonde, de stabilire a lo
cațiilor noi; ar fi utilizate mai 
bine utilajele și instalațiile de care 
dispun unitățile.

Nu sînt prea multe 
trusturi petroliere?

In cadrul discuției noastre s-au 
desprins diferite păreri în legătu-

Din cele relatate se desprinde că în conducerea întreprin
derilor din sectorul foraj-extracție și-a făcut loc spiritul de 
dădăceală, de tutelă măruntă, generată de dirijarea exce
sivă de la nivelul trusturilor a activității lor. Aceasta limi
tează răspunderea conducerilor de schele și întreprinderi de 
foraj față de îndeplintrea în cele mai bune condiții a planului 
și nu este de natură să stimuleze inițiativa lor. în cadrul dis
cuției noastre s-au cristalizat numeroase propuneri în legă
tură cu posibilitățile de perfecționare a conducerii activită
ții economice în sectorul foraj-extracție. De bună seamă, ele 
nu sînt singurele. O consultare largă a cadrelor din schele 
și întreprinderi, o confruntare multilaterală a punctelor lor de 
vedere ar da posibilitatea Ministerului Petrolului să preci
zeze căile de îmbunătățire a formelor și metodelor de con
ducere a întreprinderilor din acest sector.
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reocupaiea scriitorilor de 
a exprima artistic con
ținutul atit de complex ț< 
de bogat al societății noa
stre, de a surprinde sem
nificațiile majore ale fapte

lor de viață pe care le generea
ză noile realități sociale, este o 
trăsătură caracteristică a literatu
rii noastre actuale. Ceea ce con
feră o dinamică vie întregului proces 
de creafie literară de la fior e fapful 
că acesta însumează modalități artis
tice dintre cele mai felurite, presupu- 
nînd o diversitate de stiluri în oglin
direa lumii înconjurătoare.

Asffel, dintre lucrările publicate tn 
ultima vreme în revistele literare și în 
presă, au suscitat interes prin boga
tul lor confinut de idei ți prin modul 
de tratare artistică fragmentele din 
romanele la care lucrează în pre
zent Marin Preda și Eugen Barbu, 
sau schijele semnate de Ion Lăncrăn- 
jan. Scrieri interesante ca problema
tică au publicat de asemenea Pop Si- 
mion, Francisc Munfeanu, George 
Bălăiță etc.

tn presa literară, alături de cele 
mai exersate condeie scriitoricești se 
afirmă noi prozatori, unii dintre ei 
aflafi încă la început de drum. Unele 
dintre schijele și povestirile apărute 
în ultimul timp atestă preocuparea 
acestor autori de a aborda o tema
tică cu un caracter mai deosebit, 
orientată către anumite aspecte parti-

— Octavian Păscălujă — tși 
propune să surprindă starea su
fletească a unui fotbalist a cărui 
reputafie e pe cale să apună. Nu se 
poafe vorbi aici de o explorare pro- 
priu-zisă a psihologiei personajului, 
autorul limitîndu-se doar la simpla 
notare a unor manifestări exterioare, 
la confecționarea unor dialoguri ba
nale, lipsite de valoare expresivă. în 
lipsa unor calități artistice deosebite, 
povestirea amintită afrage atenția 
doar prin superficialitate și conven
ționalism.

Unele scrieri axate pe o problema
tică secundară, needificafoare, tind să 
epateze prin efecte exterioare, nemo- 
tivafe artistic, prin stridențe de teh
nică a narării. Autorul, suspecfîn- 
du-se parcă la un moment dat de 
prea multă claritate și coerență în 
tratarea temei, văzînd probabil în a- 
ceasia semnul grav și desuet al unei 
maniere clasice, schimbă dintr-odată 
ritmul firesc al narațiunii, folosind 
procedee cu fotul gratuite. Un exem
plu concludent în acest sens n:-l 
oferă povestirea „Oupă-amlaza foș
tilor campioni*, de Maia Belciu (Ga
zeta literară nr. 1/1966) un fel de 
farsă tragică pe tema consecințelor 
nefaste care se pot abate asupra vie
ții unui om înlr-un moment de im
prudență a acestuia. Iritat de replica 
unui cunoscut, Sușnik baci reac
ționează violent, alunecînd de pe 
scara pe care tocmai se afla. Consi-
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culare ale existenței. Scrieri ca „Nu
mai ochii și glasul” de Stelian Gruia, 
„A venit o fată' de llie Ristea (Lu
ceafărul nr. 5/1966), „Să-i spui curat' 
de lonifă Marin (Gazeta literară nr. 
12/1966) ilustrează aptitudinea auto
rilor de a pune $1 de a rezolva artis
tic probleme individuale de viață, dar, 
în același timp, de un interes general.

Întîlntm însă și unele lucrări defi
citare sub raportul noutății și sem
nificației conținutului de idei, în cere 
autorii tind parcă să surprindă inedi
tul în sine, cu deosebire în ața-ziseie 
momente critice ale vieții.

în măsura în care, într-o tormă sau 
alta, realitatea le adeverește și te 
justifică printr-o sfrînsă cauzalitate, 
aspectele grave ale existentei intră, 
ca o parte componentă, în sfera de 
observație a fiecărui scriitor preocu
pat să reflecte multilateral viața și 
lumea înconjurătoare. Problema care 
se ridică în acest sens depinde nu 
numai de alegerea subiectului ci, cu 
precădere, de modul în care scrii
torul izbutește să-l trateze artis-

derînd că a spus tot ce se poafe spu
ne despre eroul său, autoarea își pre
vine cititorul că ,,de aici încolo vom 
pîndi delirul unui băfrîn campion 
pentru că nu se poate intra chiar pe 
toate făgașele creierului brăzdat cu 
variqe gata să plesnească". „Delirul” 
ar consta în pregătirea eroului „de a 
se lăsa dus cu onoruri la locul de 
veci", urmînd ca apoi verdictul poste
rității să nu freacă cu vederea faptul 
că „fusese totuși un om mare, că nu 
toți oamenii mari pot fi măsurați cu 
aceeași măsură și că trebuia să se 
țină conf că acesta purta 49 ta pan
tofi*. Ceea ce se reușește astfel e 
ce, printr-o bruscă schimbare a un
ghiului de relatare, să se transpună 
acțiunea într-un plan nedefinit în 
care datele realității se învălmășesc 
într-un haos nedeslușit.

In proză, folosirea adecvată și is
cusită a unor modalități simbolice de 
oglindire a realității nu diminuează 
ci. dimpotrivă, poafe serv’ valoarea 
artistică a unei opere literare impri- 
mîndu-l o amprentă specifică. Prin

intermediul alegoriei, metaforei pot 
fi relevate cu și mai multă pregnanță 
sensurile, valențele artistice ale une 
creații literare. Atunci însă cînd nu 
mai corespunde unei viziuni artisti
ce profunde asupra lumii înconjură
toare, melafora — ca mijloc de ex
presie și de cunoaștere — își pierde 
funcțiile sale, servind doar drept pa
ravan pentru camuflarea unui sărac 
confinut de idei, a unei problematici 
minore și confuze. Din această 
categorie face parte și povestirea 
„Scara" de Slelian Dumitru (Lu
ceafărul nr. 5/1966). Subiectul e 
de domeniul insolitului. „încălțîn- 
du-și opincile cu scîrț*, un orb își 
caută cu înfrigurare toiagul pierdut 
(„prelungire iluzorie a dreptului de 
a pipăi vremea"), refugiindu-se apo’ 
în vîrful unui plop de unde scrutea
ză spațiile, simțind cu voluptate „în 
creștet văpaia stelelor". Sculați în 
miez de noapte de „cîntecele" sale, 
niște bărbați aprigi îl readuc pe pă- 
mînf tăind copacul :

— „Dă-fe domle jos, de ce ne pui 
pe drumuri, ești om cu glagoria 
coaptă, l-au îmbiat ei.

— Sînt plop, a șuierat el și plopul 
cel adevărat s-a înfrățit cu vîntul :

— Sînt plop I
— Ești orb ! s-au supărat oamenii, 

agifînd felinarele, eșfi orb.
— Mi-au crescut rădăcini, a rîs el, 

mi-au crescut rădăcini.
Greierii și-au acordat instrumentele 

și au țîrîit subțirel :
— Ne-au crescut rădăcini’.
Ceea ce șochează în întreaga po

vestire este lipsa de coerență a ima
ginilor, caracterul ilogic, absurd al 
unor situații, gesturi și atitudini vi- 
zînd mai de grabă dincolo de orice 
văluri metaforice stări anormale de 
conșfiinfă.

O asemenea scriere în care, prin in
termediul unor asocieri hazardate de 
termeni, se narează iot felul de în- 
tîmplăfi paradoxale, lipsite de legătu
ră logică și de orice echivalent în 
planul realității poate, cel mult, să șo
cheze pe cititor. Fără a crea o notă 
distinctivă în peisajul literaturii noas
tre, asemenea scrieri al căror conținut 
contrastează în mod flagrant cu at
mosfera tonică a realității noastre se 
află, în mod firesc, într-o stridentă 
discordanță cu acele căutări fertile, 
novatoare, ce se manifestă cu tot mai 
multă pregnanță în proza actuală.

Scrieri prelins alegorice de factura 
celor menționate mai sus, ca și cele 
bazate doar pe cîteva elemente ex
terioare, lipsite de semnificație artis
tică, nu se deosebesc în cele din 
urmă de acele pseudocreații ce se 
mărginesc numai să descrie simplist 
fapte de viață, fără să le aprofun
deze. Le este comună tuturor lipsa 
unui real fond de idei.

Urmărind cu mai multă consecvență 
și totodată cu mai multă exigență 
publicarea creațiilor autentice, care 
să se rnipună cititorului prin nivelul 
lor înalt de realizare artistică, prin 
bogăția conținutului de idei, prin 
tondul lor sănătos, redacțiile reviste
lor literare vor stimula, prin aceste 
laboratoare de creație, noi și rodnice 
căutări, contribuind la dezvoltarea 
prozei noastre actuale.

Adrian ANGHELESCU

Convorbire cu acad, 
prof. Grigore MOISIL

Tn întreaga lume sute de mii de cărți văd lumina tiparu
lui în fiecare an. Chiar dacă și-ar consacra viața întreagă 
cititului și ar cunoaște toate limbile din lume, un om n-ar 
izbuti să ie parcurgă nici măcar pe cele apărute într-o sin
gură zi. Iar cărțile continuă să apară într-un ritm toi mai 
intens. In plus, bariera limbilor străine constituie un han
dicap real pentru omul de știință sau tehnicianul care sînt 
datori să fie la curent cu cele mai recente date din dome
niul respectiv.

Traducerea, indexarea șl rezumarea automată a textelor 
sînt principalele probleme pe care și le propune să le re
zolve lingvistica matematică, noua știință creată la hotarul 
comun dintre două străvechi domenii de cunoaștere ale 
omului, lingvistica și matematica.

In legătură cu problemele și perspectivele de dezvoltare 
ale acestei științe, l-am rugat pe acad. prof. Grigore Moisll 
să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Cînd a început să se dez
volte lingvistico matematică șl 
care sînt preocupările ei ?

— în ultimii douăzeci de snf 
problema traducerilor automate a 
făcut ca știința lingvisticii să intre 
și ea pe făgașul matematizării.

Intr-adevăr, atunci cînd o ma
șină de calcul traduce dintr-o lim
bă într-altn, inslrucțiile care se 
dau acestei mașini de calcul tre
buie să fie excepțional de precise, 
să nu dea loc la nici un fel de în
doieli, să aibă așadar caracterul pe 
care noi îl numim în mod obiș
nuit matematic.

Lingvistica matematică însă nu 
se mărginește la problema tradu
cerilor automate, adică a traduce
rilor caro se efectuează de către 
o mașină de calcul. O problemă tot 
atit de importantă — deși cerce
tările în acest domeniu sînt mult 
mai la începutul lor — este pro
blema rezumării automate. Ea cere 
ca o anume lucrare (bineînțeles. în 
toate acestea ne referim la lucrări 
științifice) să fie rezumată în așa 
fel încît un cititor să poată afla 
într-un timp scurt tezele și ideile 
fundamentale, precum și cele mai 
importante rezultate pentru a-și 
forma o părere precisă dacă lucra
rea prezintă sau nu interes pen
tru el.

De asemenea, o problemă impor
tantă este indexarea automată — 
clasificarea automată a textelor în 
așa fel încît să albă un „număr 
indice" după care să se poată cla
sifica spre a fi regăsite cu ușu
rință.

Aceste trei preocupări esențiale 
— traducerea automată, rezuma

rea automată și indexarea auto
mată. operații care se realizează 
cu mașina de calcul pe baza unor 
„coduri" — au avut, drept conse
cință nu numai crearea unor teh
nici de traducere, rezumare și in
dexare (trebuie să mărturisim că 
tehnica de traducere este mult 
mai avansai» decîf tehnica de re
zumare șl tehnica de indexare', ci 
și crearea unei teorii pe baza că
reia să se dezvolte cercetările cu 
scop pur tehnic.

Această teorie a fost construită 
prin studiile întreprinse în mai 
multe părți ale lumii și constituie 
ceea ce numim lingvistica mate
matică. ca disciplină teoretică, in- 
cluzind pe de o parte, gramatica 
mecanică, iar pe de alta, teoria ge
nerală a fenomenelor gramaticale.

— Tn ce stadiu se află cer
cetările de lingvistică matema
tică în. țara noastră ?

— La noi în țară cititorul are la 
dispoziție cîteva volume originale 
de lingvistică matematică, precum 
și un volum care va apărea în cu- 
rînd și în care se va descrie algo
ritmul de traducere din limba en
gleză în limba română. Alte cerce
tări se întreprind în momentul de 
față mai ales la Universitatea din 
București, și anume la Facultatea 
de matematică și la Centrul de cal
cul al acestei facultăți, precum și la 
Academie, unde există o comisie 
de lingvistică matematică de sub 
președinția acad. E. Petrovici. Vom 
menționa de asemenea că ia Cluj 
un grup de tineri lingviști lucrează 
în domeniul gramaticii mecanice a 
limbilor române, ruse și maghiare, 
iar la Timișoara se întreprind cer

cetări In lingvistica matematică 
considerată ca teorie generală.

— Care sînt perspectivele 
cercetărilor din acest domeniu ’

— E incontestabil că în momen
tul actual nu putem concepe pe ci
neva care să lucreze în vreun do
meniu al științei sau al tehnicii 
fără să fie bine informat asupra 
lucrărilor care apar în întreaga 
lume în domeniul său de preocu
pări. Revoluția lehnico-științifică 
a transformat structural vechea 
accepțiune a documentării. îngust 
și primitiv înțeleasă, ridicînd in
formarea la rangul unei necesități 
de prim ordin pentru menținerea 
la nivelul progreselor gîndirii con
temporane. pentru îndrumarea și 
fructificarea cuceririlor acesteia, 
pentru economisirea de timp, efor
turi și evitarea de investigații pa
ralele. Informarea amplă a deve
nit, într-un cuvînt, o componentă 
de prim ordin a muncii științifice.

Pe de o parte, noi. cei care lu
crăm în acest domeniu, credem că 
lingvistica matematică va duce la 
o cunoaștere mai bună, fiind mai 
precisă, mai exactă, a fenomenelor 
limbii Atit a fenomenelor limbii 
actuale, a limbii literare, sau mai 
corect a limbii științifice actuale, 
cît și a limbii noastre în trecutul 
său și a dialectelor ei.

Pe de altă parte, căutarea bi
bliografiei în noianul imens de lu
crări tehnico-științifice nu se va 
putea face decît atunci cînd vom 
a\'ea o indexare care să nu mai 
depindă de fantezia, priceperea sau 
memoria omului care lucrează în 
acel domeniu. Cît deapro rezuma
rea automată, ea ar ușura consi
derabil munca cercetătorilor și a 
birourilor de studii de pe lingă 
diferite întreprinderi, a laboratoa
relor uzinale, a institutelor de
partamentale etc.

Cred, de aceea, că lingvistica 
matematică trebuie să înceapă 
să-.«i găsească un Ioc mai precis în 
învățămînt. Tn momentul de față, 
universitățile noastre și Academia 
Republicii Socialiste România a* 
cordă interes acestei discipline, dar 
consider că se va impune tot mai 
mult introducerea în invățămîntul 
universitar, nu numai pentru ma
tematicieni, ci si pentru lingviști, 
a unei specializări în ecest dome
niu.

Lucian SACHELARIE

• Teatrul de eperă Șl balet: TOSCA
- 19,30.
• Teatrul de atat de operetă : ȚARA 
SURÂSULUI - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : EURIDICE — 19,30, 
(sala Studio) : 1NT1LNIRE CU ÎNGE
RUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. l)t 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
19,30, (sala din str. AI. Sahia nr. 78 
A) : CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" : ANTI- 
GONA ȘI MEDEEA — 20.
• Teatrul „Be.rbu Delavrancea" : SB 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE CO
INCIDENȚE — 19,30.
• Teatrul „ton Creangă" : BUNĂ DI
MINEAȚA MÂINE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : CÂNTĂ
REȚUL TRISTEȚII SALE — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" r 
RĂDĂCINI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Str.
Academiei) : NĂZBÂTIILE LUT ȚĂN
DĂRICĂ — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZI
LOR - 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de slal : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

• CORĂBIILE LUNGI - cinemascop :
Patria — 8,30; 11; 13,30 : 16, 18.45;
21,15, București — 9,30; ‘I2.15, 15.30;
18,15: 20,45, Feroviar — 8,30; 11,15;
14: 17; 20, Excelsior — 9,45; 12,30;
1 5.1 5; 18,15; 21.15 (la ultimele două

tic, să pătrundă în esența faptului de 
viață, de capacitatea sa proprie de a 
transmite un adînc fond de idei și 
sentimente cu o puternică rezonanță 
umană.

intr-o povestire ca „Sezonul verii 
s-a sfîrșit" de Doina Ciurea (Via
ța românească nr. 10/1965), autoarea 
schițează o lume statică, izolată 
de mediul înconjurător, în care pre
zența bolii devine un factor unificator, 
singurul în stare să întrețină calmul si 
fericirea protagoniștilor. Sesizînd sem
nele însănătoșirii pe chipul prietenu
lui, eroina întrevede iritată spulbera
rea echilibrului, sfîrșiful bunei înțele
geri de pînă atunci. O simplă durere 
de cap a pacientului e de natură însă 
să restabilească temporar liniștea. De 
o bizară platitudine, subiectul se ba
zează aici pe un conflict minor, an- 
frenînd personaje a căror viață su
fletească nu se relevă cîtuși de pu
țin autentic.

Unele povestiri nu depășesc sta
diul relatării superficiale a unor fap
te de viață oarecari, golite parcă 
da orice semnificați?. Scrierile terne, 
lipsite de valoare sugestivă, necon
cludente exclud de la bun în
ceput, ca fără sens, orice efort 
de interpretare din partea cititoru
lui, căruia îi solicită mai de grabă 
răbdarea decît interesul. Tn povesti
rea „Jucătorul" bunăoară (Ga
zeta literară nr. 4/1966), autorul

TUILE ORAȘULUI" Viața muzicală
• LA PUPITRUL FILARMONICII 
„GEORGE ENESCU": ANTONIN CIOLAN

In grădina Ateneului, în fața frumoasei săli a Filarmonicii de stat „George Enescu", se află așezată — cu totul 
nepotrivit — o statuie cu temă sportivă. (Foto 1).

In schimb, bustul lui George Enescu stă părăsit lingă poartă, în spatele, unor reflectoare. (Foto 2).
Mai multi cititori ne-au întrebai dacă, după discuțiile purtate în presă privind împodobirea cu monumente a Capi

talei noastre, nu ar fi fost cazul ca forurile în drept să ia măsurile corespunzătoare. Adresăm, la rîndul nostru, aceeași 
întrebare Sfatului popular și Comitetului pentru cultură și artă ale orașului București.

De peste șase decenii, Antonin 
Ciolan s-a impus ca pedagog, 
întemeietor de asociații și societăți 
pentru educarea artistică a publi
cului („Societatea Muzicală" —■ 
Iași. „Societatea Simfonică „Geor
ge Enescu”), dirijor, neobosit în
drumător al vieții muzicale. Spi
cuind din firul bogatei sale acti
vități, amintim că personalitatea sa 
s-a impus în capitala Moldovei 
printr-o susținută activitate de 
concert chiar în perioada primului 
război mondial. De asemenea, arta 
pedagogică a conservatoarelor 
din Iași și Cluj a căpătat prin pre
zența artistului, prin rodnicia ani
lor pe care i-a închinat formării 
tinerilor muzicieni, prestanța se
riozității în muncă.

La pupitrul Operei Maghiare din 
Cluj, la pupitrul Filarmonicii cluje
ne (pe care o conduce de la în-

(Urmare din pag. O

ION MAXIMILIAN, direc
torul Teatrului din Galați, 
ne-a spus :

„La începutul acestui 
an. -Comitetul regional 
de cultură și artă a ana
lizat activitatea teatrului 
nostru. Discuția a fost 
utilă, dar unele din lip
surile constatate puteau 
fi preîntâmpinate dacă 
repertoriul ar fi fost dis
cutat încă din toamna 
anului trecut, înainte 
de începerea stagiunii".

In vederea cunoașterii a 
tot ce apare nou și intere
sant în activitatea cultura
lă, în unele regiuni șl ra
ioane au fost întreprinse 
sondaje, anchete sociale, 
consultări cu activiștii cul
turali. Despre o asemenea 
anchetă tematică ne-au 
vorbit GHEORGHE MAXIM, 
directorul Bibliotecii regio
nale din Ploiești, și GRA
TIAN MARIAN, director ad
junct al Teatrului de stat 
din Ploiești. Ancheta avea 
în vedere preferințele citi
torilor, înzestrarea biblio
tecilor cu cărți, mijloacele 
de popularizare, deservirea 
publicului ele. Dar mate
rialul prezentat plenarei nu 
s-a mai ocupat de aceste 
aspecte, redueîndu-se mai 
ales la comentarea unor 
statistici în legătură cu ac
tivitatea bibliotecilor. Ase
menea plenare, care nu pun 
în dezbatere probleme ma
jore de conținut, ci se li
mitează la a constata cîte

Stilul activității culturale...
puncte s-au îndeplinit sau 
nu dintr-un plan de acțiune, 
nu solicită gîndirea colecti
vă a comitetului.

Majoritatea interlocuto
rilor noștri au explicat sla
ba reacție a comitetelor de 
cultură și artă Ip inițiativele 
și formele noi ale activită
ții șl prin faptul că munca 
de studiere a terenului se 
face de un număr mic de 
activiști. Specialiști în dife
rite domenii care alcătuiesc 
comitetele — ne-au relatat 
scriitorul D. R. POPESCU și 
lector univ. H. DAICOVI- 
CIU din Cluj, dirijorul SIL
VIU ZAVULOVICI din Ga
lați, RADU POPESCU, se
cretarul Comitetului raional 
de cultură și artă din Bră
ila — sînt folosiți mai frec
vent la acțiunile de răspîn- 
dire a cunoștințelor știin
țifice în calitate de confe
rențiari. Problemele privind 
organizarea și orientarea 
de ansamblu a vieții cultu
rale, analiza diferitelor el 
aspecte majore sînt „stu
diate și rezolvate’ în unele 
locuri în cadrul resfrîns 
al activului salariat al comi
tetelor. Un exemplu care 
ilustrează modul îngust de 
a privi rolul intelectualilor, 
specialiștilor care formează

l comitetul ni l-a oferit prot. 
EMIL MANTA, secretarul 
Comitetului de cultură și 
arfă al orașului Cîmpina : 
„Noi am stabilit pentru 
fiecare membru al comi
tetului cîte o sarcină". 
Dar există sarcini pe 
care nu le poafe rezolva 
un singur om, ci doar co
mitetul în ansamblu. De 
pildă, tn oraș există circa 
1 500 de intelectuali. Ce 
le oferă din punct de ve
dere cultural-disfracfiv ora
șul, ce cerințe au, ce ar pu
tea face ei înșiși pentru a 
îmbogăți viața culturală 
a Cîmpinei ? — iată o
chestiune pentru a cărei
rezolvare este nevoie de 
un efort colectiv, și ea 
scapă în prezent atenfiel 
comitetului. Or, aceste or
gane sînt menite să desfă
șoare la nivelul regiunilor, 
raioanelor și orașelor o 
muncă de concepție asupra 
fenomenului cultural-artis- 
fie, să conducă și să rezol
ve cu inițiativă multiplele 
probleme în aeesf dome
niu al activității de stat.

Din discufii'e purtate în 
cadrul anchetei noastre s-au 
desprins numeroase idei și 
sugestii privind direcțiile în 
care gîndirea colective

s-ar putea aplica cu rezul
tate fericite. Asffel, prof. 
DANIEL POPESCU, rectorul 
Institutului de arfă plastică 
„Ion Andreescu' din Cluj, 
ne-a spus : „In regiune 
sînt capodopere cărora o 
mai bună. îngrijire le-ar 
da o strălucire particu
lară : biserica de lemn din 
Fildu de Sus, monumen
tele populare din Bistrița 
și din multe sate din A- 
puseni, atîtea și atîtea 
clădiri de epocă. De ce nu 
le folosim ? Clujul a for
mat, de-a lungul anilor, 
o școală tipografică cu o 
ținută grafică foarte ori
ginală. Existau, cîndva, 
făuritori de litere, crea
tori de stil tipografic. 
Școala și-a pierdut moș
tenitorii. De ce nu ne-am 
gîndit la reînvierea aces
tei tradiții, dînd posibili
tatea tinerilor absolvenți 
ai Institutului de artă să 
se dedice unei astfel de 
preocupări ?"

Comitetele de cultură șl 
arfă trebuie să fie mai re
ceptive la părerile oameni
lor, să le studieze atent. 
Important este să se creeze 
un climat propice schimbu
lui de idei, să se înlăture 
practicismul îngust, rutina.

— Noi am inițiat unele 
acțiuni în fiecare din cele 
7 raioane ale regiunii 
Galați — ne spune Nl- 
COLAE ITU, secretarul Co
mitetului pentru cultură șl 
artă al regiunii Galați. Am 
trimis brigăzi ale comite
tului regional, de cultură 
și artă la centrul de raion 
și apoi în comune, la că
minele culturale. între
gul material cules a con
stituit obiectul unei dis
cuții în ședință lărgită a 
activului cultural. S-a re
dactat o scrisoare meto
dică.

Ceea ce s-a făcut e bine. 
Dar faptele arată că treaba 
s-a făcut doar pe jumătate: 
tn primul rînd, în situația 
arătată mai sus, scrisoarea 
metodică n-a ajuns nici la 
jumătatea lui martie în ra
ionul Brăila. Tn al doilea 
rînd, din procesele verba
le ale adunărilor din comu
nele Munteni (raionul Te
cuci), Oancea (raionul Bu
jor) reieșea că brigăzile au 
discutat numai cu activiști, 
dar țăranii cooperatori care 
vin la cămine și participă la 
acțiuni n-au fost deloc con
sultați, în așa tal încît nu s-a 
făcut un sondaj adînc al 
cerinfelor acestora.

,,Comitetul așteaptă une
ori luni întregi ca să ie e 
holărîre — ne-a spus VLAD 
MUGUR, și operația de e 
obține aprobări șl vize 
pentru o piesă durează, 
uneori, mai mult decît toa
te pregătirile pentru pune
rea ei în scenă".

După cum sînfem Infor
mați, nici pînă în prezent 
nu au fost elaborate regu
lamentele de funcționare 
■le comitetelor de cultură 
șl arfă. Acesta este un Im
pediment serios tn muncă.

Din relatările Unora din
tre parilcipanții la anchetă, 
din regiunile Galați, Plo
iești, Cluj, reiese că de 
multe ori după ședințele 
plenare care au scos I* 
Iveală unele inițiative ți 
propuneri Interesante, ni
meni nu se mal ocupă de 
traducerea acestora în fapt 
Prea des șl cu prea multă 
ușurință activiștii unor co
mitete de cultură și artă 
sînt scoși din treburile for 
fn dauna muncii culturale.

în cadrul anchblei, nu
meroși interlocutori au ară
tat că se așteaptă un aju
tor mai substanțial din par
tea Comitetului de Stat pen
tru Cultură ți Artă în scopul 
perfecționării stilului și me
todelor de muncă ale co
mitetelor de cultură și artă 
locale.
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Anchetă realizată de I
Mircea SIMIONESCU,

. Ion CIUCHI, "
< Radu CONSTANTINESCU I

ființare), întreaga sa energie a fost 
dăruită promovării repertoriului de 
valoare, stabilind cu experiență 
fâgasurile fructuoase.

Antonin Ciolan, prin stilul său 
dirijoral, pnn maniera sa interpre
tativă urmărește întotdeauna con- 
ciziunea, sobrietatea, continuînd 
tradiția clasică a maeștrilor săi 
Arthur Nikisch și Felix Dieseke. 
Gestica echilibrată, moderată, do
zează cu competentă culorile tim
brale, realizează prin simplitate 
contrastele, transmite auditoriului 
claritatea frazelor, a ideilor.

Tinerețea serenadei „Eine kleine 
Nachtmusik" (K. V. 525), vivacita
tea melodică a Concertului pentru 
vioară si orchestră Nr. 3 în sol 
major (K. V 2.16) de Mozart au su
nat sub bagheta lui Antonin Ciolan 
deosebit de nuantat, expresiv.

In concert, timbrul frumos al so
listului Ștefan Ruha a fost umbrit 
pe alocuri de inegalități, de unele 
impreciziunt ritmice. S-a realizat o 
unitate cu limbajul orchestral abia 
în finalul lucrării. Revenirea violo
nistului a fost concludentă mai 
ales în interpretarea vartațiunilor 
de Tartini-Kreisler, pe o temă de 
Carelli — piesă oferită ca supli
ment.

Este inutil a menționa Insă că 
„apoteoza* concertului a fost Sim
fonia a VTI-a de Beethoven. In tăl
măcirea dirijorului, dramatismul 
beethovenian, incisivitatea, concf- 
ziunea au fost redate printr-un 
echilibru Interior rar tntîlnit, deter
mined orchestra să răspundă cu 
virtuozitate la cele mai sensibile 
nuanțări. La pupitrul primei Filar
monici a țării, artistul poporului 
Antonin Ciolan a făurit cu certitu
dine prin prezența sa un valoros 
moment al vieții noastre muzicale.

Sma ronda GEORGESCU

< innmatnțrratr romcletares Geologii).
• IA PORȚILE PĂMÂNTULUI - ci
nemascop : Republica — 10, 12; 14.45; 
16.45, 18,4.5 21, Victoria (completare
lin 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 lin ambele com
pletarea Lucrările primei consfătuiri 
pe tară a lucrătorilor din construcții).
• FINALA BUCLUCAȘA : Luceafărul 
(completare Geologii) — 0.30; 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 FANTOMĂ : Cinemateca
— 10; 12) 14.
• DUPĂ MINE. CANALII I — cine
mascop : Festival —■ 8,45; 11,15
13,30; 16; 18,30; 21. Gloria (complet 
tare Geologii) — 10; 12,30; t.5.45i
18,15; 20.45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG : 
Central (completare Pictorul din 
Fraga) — 9.15; 11.30: 13,45: 16: 111,15; 
20.30.
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,30: 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov)
— 1.5.30: 18 : 20.30.
• BEATA : Doina (completare Pîrvu
Mutu-Zugravul) — 11,30: 13,45; 16;
18,15; 20,30, Lira (completare Soarele 
Si trandafirul) — 15.30: 18: 20,30.
• NAVIGATORI CARE DISPAR — 
cinemascop — CU ACUL ȘI AȚA — 
CAhTNErt’t DE STAMPE — ORAȘUL 
CART IUBEȘTE - VÂRSTE — GEO
LOGII : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
• A FOST CÂNDVA HOȚ — cinema
scop : Giulesti (completare Ttrguri sf 
iarmaroace) — 10.30; 15.30; 18; 20,30, 
Tomis (completare Rășinari) — 9; 
11.15: 13,30: 16: 18.30; 21.
• ANI CLOCOTITORI : Cotrocenl
fcompletnre Pnlitete) — (5.30; 18;
20.30
• TRAGEȚI TN STANISLAS 1 : Dacii/ 
(completare Ttrguri și iarmaroacel - 
0.30—14 în continuare ; 16.15: 18.30; 
20,4.5
• LUMINA VERDE — cinemascop t 
Buzesti (completare Secretai trecutu
lui) - 16: 18,15: 20.15.
• BARCAGIUL — cinemascop t Gri-
vița — 10: 12,30; 15.30: 18 : 20,30,
Arta — 10, 12,30; 15,30: 18 : 20,30 (ia 
ambele completarea Energia).
• FIFI ÎNARIPATUL: Bucegi — 10; 
12; 14; 16: 18,15: 20,30, Aurora — 10, 
12: 14; 16.1.5, IR,30-, 20,45 (In ambele 
completarea Pasiuni).
• PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii t Unirea — 16: 19,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ t Flacăra 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stal tn regiunea Ctișanal
— 16: 18.15, 20,30. RahOva (comple
tare Vizita conducătorilor de nartid sl 
de stal în regiunea Banat) — 16, 
18.15: 20.30.
• FATA TUI BUBE : Vitan — 16; 
IR. 15, 20,30
• TOM .TONES : Munca — 10,30;
1130; 16; 1R.30; 21. Ferentari —<
15.30: 18, 2030.
• DEPĂȘIREA : Popular (comn)etare 
Sfiintă șl tehnică nr. 5) — 15,30; 18; 
20 30
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI t Most- 
tor (completare Sculptorul și timpul)
— 15.2,0, 18: 20.30.
• VIZITA — cinemascop : Viitorul
— 15: 17; 19; 21.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN ; Co- 
lentina (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Crisana) — 16, IR,15, 20,30.
• CE S-A ÎNTÂMPLAT CU BABY 
JANE ? : Volga (completare Geologii)
— 9.30: 12.15: 15; 17.45: 20,30.
• RĂSCOALA — cinemascop t Flo-
reasca — 10; 12.30: 15,30: 18; 20,30,
Flamura — 10: 12,30; 15,30; IR: 20,30 
(la ambele completarea Țara Hațegu
lui).
• PROCESUL ALB — cinemascop r 
Progresul — 15,30; 18; 20,30.
• VANINA VANINT : Drumul Sării
— 15,30; 17,45; 20.
• TRANZIT — cinemascop : Pacea 
(completare Nomazii — cinemascop) —. 
16; 18; 20.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de tear! ; reportaje filmate din țar» șl de peste 
hotare • 19,15 — Pentru cei mici: filmul „CALUL FURY" • 19,35 — 
Școli ți tradiții « 20,00 — Clubul tinereții : „EXTEMPORAL LA POLI
TEȚE" ; participă In discuții elevi ș( atudenți. Prezintă Illnca Tomoroveanu 
ți Valentin Plătăreanu. Își dau concursul studenți ai Institutului de artă 
teatrală si cinematografică — clasa maestrului Moni Ghelerter • 21,00 — 
Trei tablouri pe săptămînă — de Lucbian — comentate de Ion Frunzetti
• 21,15 - Studioul mic — ecranizarea nuvelei „GLORIA CONSTANTINI' 
de Gaia Galaction. Prezintă conf. univ. Etnii Bolden • 22,15 — Antologia 
marilor interprețf : filmul YEHUDI MENUHIN. Prezintă conf. univ. Mircea 
Bîrsan • 23,05 — Telejurnalul de noapte • 23,15 — Buletinul meteorologic.
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Sesiunea generală a Academiei 
Republicii Socialiste România

Miercuri dimineața au început 
în Capitală lucrările sesiunii ge
nerale a Academiei Republicii So
cialiste România.

La lucrări au luat parte tovară
șii Alexandru Bîrlădeanu, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C. C. al 
P. C. R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea Mă- 
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului național al 
cercetării științifice, Ștefan Bălan, 
ministru] învățămîntului, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, și alți condu
cători de instituții centrale.

La sesiune participă ca invitați 
cercetători ai institutelor Acade
miei și ai unor institute departa
mentale, cadre didactice din învă-

NUMIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA IN JAPONIA
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ion Datcu a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Japonia, în lo
cul tovarășului Ion Obradovici, 
care a primit o altă însărcinare.

(Agerpres)

In Editura politicâ 

a apărut:

STATUTUL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMANIA

Actualitatea în regiunea
OLTENIA

Noutăți din Jurna
lul" combinatului 
chimic

Zilnic, în „jurnalul’ Combinatului 
chimic din Craiova se consemnea
ză fapte noi, interesante, lată, însă, 
și cea mai recentă veste aflată de 
pe marele șantier al acestui com
binat : chimiștii au preluat aici în 
exploatare încă două noi unități. 
Este vorba de fabricile de acetilenă 
și de uree.

Fabrica de acetilenă, înzestrată 
complet cu instalații automatizate, 
are o tehnologie de fabricație mo
dernă, folosită pentru întîia oară în 
industria noastră chimică. In aceste 
zile, fabrica de acetilenă se află in 
probe tehnologice. Directorul gene
ral al combinatului ne-a informat 
că probele tehnologice se desfă
șoară bine, ceea ce va permite chi- 
mișfllor să-ți realizeze încă înainte 
de termen angajamentul luat în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
P.C.R., de a produce primele can
tități de acetilenă. Intrarea în pro
ducție a fabricii de acetilenă va 
permite începerea probelor tehno
logice a ailor 3 importante obiec
tive care vor produce acetaldehidă, 
acid acetic ți butanol, aflate în pre
zent în probe mecanice. Tot în a- 
ceste zile, constructorii și montorii 
au terminat și pregătit pentru pro
be ți noua fabrică de catalizatori 
organici.

V/u, atractiv
Comitetul regional pentru cultură 

și artă Oltenia a organizat recent 
o discuție cu tema : „Să desfășu
răm o vie activitate culfural-artisti- 
că în toi timpul anului*. Au luat 
parte reprezentanți ai comitetelor 
pentru cultură și artă din cele 13 
raioane ale regiunii, directorii bi
bliotecilor raionale, activiști ai in
stituțiilor culturale, ai organizațiilor 
de masă ți obștești. După ce au 
fost analizate diferitele aspecte ale 
activității cultural-artislice din luni
le de iarnă, a tosf elaborat un plan 
de măsuri privind îmbunătățirea di
fuzării cărfil și funcționării biblio
tecilor la sate, intensificarea activi
tății unor formații artistice de a- 
mafori din raioanele Gori, Strehaia, 
Filiași. Oltețu și altele, organizarea 
unor seri literare, simpozioane, pro
grame artistice și altele, închinate 
celei de-a 45-a aniversări a P.C.R.

Amenajări in 
„Parcul poporului"

In „Parcul poporului" din Cra
iova., întins pe 87 ha, poți înfîlni 
aproape 300 de specii de arbori 
și arbuști autohtoni ți exotici ți cî- 
teva mii de Specii de plante din 
diferite regiuni ale tumn.

Sfatul popular al orașului Craiova 
a luat în aceste zile măsuri pentru 
conservarea și valorificarea acestui 

țămîntul superior, alți oameni de 
știință și cultură.

Sesiunea a fost deschisă de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei.

La primul punct al ordinei de zi, 
acad. Dumitru Dumitrescu, prim- 
secretar al Academiei, a prezentat 
darea de seamă asupra activității 
Academiei pe anul 1965. In conti
nuare, acad. Ilie Murgulescu a ex
pus proiectul planului de activitate 
al Academiei pe anul 1966.

Au început apoi dezbaterile asu
pra dării de seamă și proiectului 
de plan.

Pe ordinea de zi a sesiunii mai 
sînt înscrise : modificarea Statutu
lui Academiei, alegerea organelor 
de conducere ale Academiei și de
cernarea premiilor Academiei pe 
anul 1964.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

-

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul s-a menținut mai mult a- 
coperit. Au cătut ploi temporare în 
Oltenia și locale în vestul Munteniei, 
Dobrogea și Banat, unde s-a semnalat 
și burniță. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 7 grade la Bîtleșu și 15 
grade la Baia Mare. In București : 
Vremea s-a menținut relativ căl
duroasă, cu cerul acoperit. Temporar 
a plouat slab. Temperatura maximă a 
atins 14 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 8, 9 și 19 aprilie. In 
țară : Vreme relativ călduroasă, cu 
cerul noros la început, apoi variabil. 
Vor cădea ploi locale, mai frecvente 
în prima parte a intervalului. Vînt 
potrivit, predominînd din sud-vest. 
Minimele vor ti cuprinse între zero 
și 10 grade, iar maximele între 12 și 
22 de grade. în București : Vreme re
lativ călduroasă, cu cerul noros la 
început, apoi variabil. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere treptată.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 14 din 6 aprilie 1966, au fost ex
trase din urnă următoarele numere i 

13 3 46 47 34 43
Numere de rezervă : 12 2
Fond de premii : 817 501 lei din care 

60 761 lei report la categoria I.

Oricînd o victorie asupra fotbalului 
maghiar înseamnă o bună perfor
manță, chiar dacă este obținută la li
mită. Pentru fotbaliștii noștri, reuniți 
sub culorile reprezentativei Bucu- 
reștiului, succesul de ieri asupra for
mației Budapestei (în fapt, naționala 
Ungariei) capătă însă o valoare mai 
mare, înfrucîf se știe că jucătorii 
oaspeți au o pregătire avansată, în 
vederea participării lor la iurneul fi
nal al campionatului mondial din iulie 
a.c. Meciul de ieri, deși amical, de 
verificare, a fost abordat cu toată 
seriozitatea de ambele formații. Ani
mați de dorința unei victorii de pres
tigiu, bucureșfenii au pătruns de mai 
multe ori în careul advers, au încer
cat deseori poarta. Ofensiva lor a 
surprins. Momentele de panică din 
fața porții lui Szentmihâlyi n-au putut 
fi evitate decît cu eforturi mari. Ri
posta oaspeților nu s-a lăsat prea 
mult așteptată. Contraatacurile lor, 
declanșate surprinzător, au pus la gPea 
încercare pe fiecare din componenții 
compartimentului nostru defensiv. Din 
această dispută, victorioși au ieșit 
fotbaliștii bucureșteni. Scor 2—1, căci 
penalfiul acordat echipei noastre în 
minutul 60 a fost ratat...

Bucureșfenii au început jocul mai 
vijelios decît le este obiceiul. Și au 
înscris după numai trei minute. Ptrcă- 
lab, care avea să fie apoi cel mai 
bun jucător de pe teren, s-a postat 
în careu, puțin spre stînga, alături de 
Sqrin Avram. Pasa acestuia din urmă 
a trecut printre picioarele lui Dridea 
șl s-a oprit în fața lui Pîrcălab. Lo
vită puternic, „cu sete’, mingea a in
trat în poarta oaspeților, fără ca nici- 
unul dintre aceștia să fi putut schița 
vreun gest. Minutele următoare gă
sesc echipa noastră tot în ofensivă. 
Oaspeții nu cedează ; contraatacă pe
riculos. în minutul 20, cu un dribling 
scurt, abil, Fenyvessi trece de Popa 
ți centrează. Dan ți Farkas, unul lipit 
de altul, așteaptă să preia mingea ; 
jucătorul maghiar, plasat în țață, este 
mai iute și, din vote, cu stîngul, tri
mite mingea în plasă. Golul putea fl 
totuși evitat, dar nu în partea finală 
a fazei, cînd intervenția mai „forte* 
a lui Dan ar fi însemnat penalii.

începutul reprizei secunde a fost

important monument de artă pelsa- 
gistă. Pe lîngă lucrările de îmbu
nătățire a iluminatului vor fl asfal
tate aleile ți amenajate potecile. 
Malurile sistemului c.e lacuri ți cas
cade din inferiorul parcului vor fi 
consolidate. în întregul parc se vor 
așeza statui ale celor mai reprezen
tativi oameni de arfă ți cultură ai 
poporului nostru. De asemenea, te 
va înființa un muzeu de arhitectură 
peisagistă al parcului, care ulterior 
va constitui o bază de cercetări 
pentru horticultura ornamentală.

Izvoare de recoltă 
bogată

Regiunea Oltenia dispune de o 
bogată rețea hidrografică. în toam
na anului trecut a început identifi
carea surselor locale de apă ți uti
lizarea lor pentru irigații. în pre
zent, în acțiunea de folosire a' sur
selor locale de apă sînt antrenate 
aproape 300 cooperative agricole 
de producție din regiune. în raio
nul Filiași au fost depistate peste 
100 de izvoare și piraie care anul 
acesta vor fi’ captate în lacuri de 
acumulare și apoi dirijate pe 
ogoare.

Ultimele date primite de la con
siliul agricol regional arată că în 
Oltenia, din cele 50 000 hectare 
prevăzute a fi irigate în viitorii 5 
ani s-au și amenajat aproape 9 000 
hectare. în competiția ce se desfă
șoară pentru a iriga suprafețe cît 
mei mari, daocamdată locul de 
frunte îl deține raionul Corabia.

Barajul de pe Jiu
La Rovinari, pe șantierul de pe 

Jiu, au început lucrările premergă
toare turnării betonului în baraj. 
Sînt avansate lucrările de amena
jare a canalului de deviere a ape
lor Jiului. O dată înălțat, barajul va 
permite exploatarea unor rezerve 
de cărbune evaluate la 50 milioane 
de tone ți totodată redarea agri
culturii a unei suprafețe de 14 000 
de hectare.

Al 6-lea autotrans- 
formator 
de 200 M.V.A.

La uzina „Elecfroputere* Craiova 
au început pregătirile pentru bobi- 
narea celui de-al șaselea aufofrans- 
formator de 200 000 K.V.A. Noul a- 
gregat prezintă o serie de îmbu
nătățiri față de cele realizate ante
rior : reducerea dimensiunilor de 
gabarit, schimbarea sistemului de 
răcire, care se face acum cu aju
torul uleiului ți al aerului introdus 
în agregat prin intermediul unor 
ventilatoare. Noul autotransformafor 
are, de asemenea, prevăzut un 
sistem de descărcăloare, care îl 
protejează contră supratensiunilor și 
relee cu gaze de presiune care îl 
deconectează automat de la rețea 
în caz de defecțiune.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C.U.S.
Ieri 

pe stadionul 

„23 August"

București-Budapesta 2-1
dominat, de asemenea, de bucureșteni. 
Dridea face eforturi să scape de sub 
supravegherea strictă a lui Mâtrai. în 
minutul 50, atacantul nostru pătrunde 
pînă în apropierea porții, dar șutează 
peste bară. în această parte a parti
dei, jocul echipei Bucureștiului feste 
oarecum dezorganizai ; Se caută pă
trunderi pe cont propriu, cu driblin
guri prelungi, obositoare. Mijlocașii 
și înaintașii aleargă, dar se încurcă 
reciproc. Doar incursiunile lui Pîrcălab 
sînt ceva mai periculoase. După un 
demaraj spectaculos, de adevărat 
„maestru al slalomului*, el pătrunde 
în careu. Mâtrai vrea să-l oprească, 
dar n-o poate tace decît prin fault. 
Lovitura de la 11 mo execută Dridea. 
Un șut slab, și experimentatul portar 
Galei (care îl înlocuise pe Szenfmi- 
hălyi) prinde fără dificultate. Ratarea 
lui Dridea a avut nu numai efect ne
gativ pe tabela de marcaj, ci a produs 
și o oarecare derută în echipă. Pe de 
altă parte Nunveiller VI se resimte ca 
după un efort dublu, deși participa
rea lui la o serie de faze ofensive a 
fost destul de redusă. în apărare, 
Popa greșește jucînd la ofsaid, iar 
Mocanu și Hălmăgeenu dau mai întîi 
emoții în tribune ți apoi degajează 
cu mingi înalte, fără adresă, spre 
mijlocul terenului sau spre tușe...

Echipa noastră are însă o revenire 
de ultim moment. în minutul 84, Pîrcă
lab ia pe cont propriu o ,nouă acțiu
ne. De pe la mijlocul terenului, el 
pleacă decis și, după ce ajunge lîngă 
linia de poartă, contrează pe jos. Ba
lonul trece pe sub picioarele tuturor 
adversarilor, găsindu-l pe Dan, venit 
în atac. Masivul nostru apărător reia 
ușor dar decis ți înscrie punctul vic
toriei.

Să sperăm că acest frumos succes, 
pe deplin meritat, nu-i va determina 
pe antrenori, pe jucători să treacă 
ușor peste o serie de carențe de pre
gătire tehnică și de orientare în joc 
manifestate (și nu chiar de puține ori) 
în partida de pe stadionul „23 Au
gust". Pentru moment ei au de pre
gătit revanșa de la Budapesta, pe 
care, desigur, fotbaliștii maghiari — 
ieri nu într-o formă prea strălucită — 
țin cu tot dinadinsul să și-o atribuie.

Ion DUMITRIU

Foto: Gh. Vințilă
Bucureștenii înscriu golul victoriei

PREMIERĂ SPORTIVĂ 
IN SALA „EXPOZIȚIEI"

Aseară, în prezența a circa 5 000 de specta
tori, sala Pavilionului Expoziției Economiei Na
ționale din Capitală a găzduit pentru prima dată 
o manifestare sportivă : meciul internațional 
masculin de handbal dintre echipele Steaua 
București și Medvesceak Zagreb. Întîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 14—13 (8—8) în favoarea 
sportivilor bucureșteni.

IDE PESTE 
HOTARE
• Jucătorul român

Ion Țiriac a repurtat 
cea de-a treia victorie 
la turneul internațio
nal de tenis de la 
Monte Carlo. In opti
mile de finală el l-a 
învins cu 6—4, 6—1 pe 
francezul Patrice 
Beust. Alte rezultate 
din ,.optimi" : Gulyas 
(Ungaria) — Belkin 
(S.U.A.) 4—6, 6—0,
7—5 ; Pietrangeli (Ita
lia) — Pokorny (Aus
tria) 6—2. 6—1 ; Flet
cher (Australia) — 
Contet (Franța) 1—6,
6— 4, 6—4 ; Riessen
(S.U.A.)—Mills (An
glia) 6—4, 6—2.

• Primul meci din
tre reprezentativele 
de fotbal (juniori) ale 
Olandei și Belgiei, 
pentru calificarea în 
turneul U.E.F.A., a 
avut loc la Haga. Vic
toria a revenit gazde
lor cu «corul de 4—2 
(4—0).

• La Londra 8-a 
disputat primul meci 
dintre echipele „West 
Ham United" (Anglia) 
ți „Borussia Dort
mund" (R.F. Germa
nă), contî^d pentru 
semifinalele „Cupei 
cupelor" la fotbal. La 
capătul unei partide 
viu disputate fotba
liștii de la „Borussia" 
au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 
(0—0).

• Tn meci retur pen
tru finala „Cupei cam
pionilor europeni" la 
tenis de masă (femi
nin), echipa D.T.K. 
Kalserberg Duisburg 
(R.F.G.) a învins cu
7— 2 echipa Voroș Me
teor Budapesta, in- 
trînd în posesia tro- I

1 teului. j

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

în cea de-a 8-a zi a lucrârilot 
Congresului al 23-lea al P.C.U.S., 
au continuat dezbaterile pe margi
nea Directivelor noului plan cin
cinal al Uniunii Sovietice. In 1965 
U.R.S.S. a produs 91 milioane tone 
de oțel, 71 milioane tone laminate 
— a arâtat în cuvîntul sau I. Ka- 
zaneț, ministrul metalurgiei feroa
se. în următorii cinci ani se pre
vede construirea a 13 noi Jurnale, 
30 de convertizoare, 52 de lami
noare de țevi. La sfirșitul cincina
lului extracția anuala de minereu 
de fier va ajunge la 190 milioane 
tone.

P. Lobanov, președintele Acade
miei Unionale de Științe Agricole, 
a arâtat câ oamenii de știlnțâ ela
borează în prezent sisteme științi
fic fundamentate de agricultură 
pentru diferitele zone pedoclimati
ce ale Uniunii Sovietice. El a men
ționat că recoltele scăzute la cul
turile cerealiere se datoresc nu 
numai insuficienței îngrășămintelor 
minerale și condițiilor climatice 
nefavorabile, ci și faptului că în 
trecutul apropiat s-a manifestat o

Corespondență din Belgrad

NOUL PEISAJ
AL BAZINULUI BOB

— Structura geolo
gica a Iugoslaviei — 
ne-a declarat într-o 
convorbire Vladimir 
Vulovici, directorul 
Institutului federal 
pentru geologie — ne 
îndreptățește să ne aș
teptăm la descoperirea 
unor noi resurse de 
materii prime, în ve
derea lărgirii bazei 
existente.

Intr-adevăr, cerce
tările întreprinse în 
ultima vreme au sta
bilit existența unor 
noi și importante ză
căminte de plumb, 
zinc, antimoniu și mi
nereu de fier în Ser
bia apuseană, bauxită, 
cărbune și minereu de 
fier în Bosnia și Her- 
țegovina, petrol în 
Croația etc.

Un loc de seamă în 
gama largă a rezerve
lor de minerale îl o - 
cupă resursele de „me
tale colorate", ca 
plumbul, zincul, cu
prul și unele metale 
rare, ca aurul, argin
tul, cadmiul, seleniu l, 
de o mare importanță 
pentru economia na
țională. Pornind de la 
posibilitățile existente 
în acest domeniu, pro
iectul planului pe ter
men mediu (1966-1970) 
a inclus printre pre
vederile sale o creș
tere substanțială a 
producției de metale 
neferoase.

iii materialele publi
cate în presa iugosla
vă în legătură cu mă
surile pentru valorifi
carea cuprului, care 
constituie o mare avu
ție națională, se men
ționează desfășurarea 
unor vaste lucrări în 
vederea realizării ce
lei de-a doua faze de 
dezvoltare a bazinului 
minier Bor-Maidan- 
pek. Am vizitat aceas
tă regiune considera
tă ca unul din prin
cipalele centre ale ex
tracției și prelucrării 
„metalelor colorate".

Regiunea Bor era 
cunoscută. încă de pe 
vremea romanilor, ca
re extrăgeau aur din 
valea rîurilor Timok, 
Pak și Mlava. Faptul 
că nicăieri nu s-au 

găsit urme de zgură 
a determinat pe cer
cetători să creadă câ 
vechii locuitori din 
partea locului nu des
coperiseră arama. A- 
bia în 1903, specialiștii 
au dat peste zăcămin
te de cupru. De atunci 
s-a schimbat destinul 
Borului, al cănii nume 
a devenit în Iugo
slavia sinonim cu al 
cuprului. Piua la cel 
de-al doilea război 
mondial producția a 
crescut treptat. Au ur
mat însă anii grei ai 
războiului și în 1944, 
cînd au fost nevoite 
să se retragă, resturile 
trupelor hitleriste au 
distrus complet mi
nele.

Se părea că bazinul 
Bor nu-și va mat re
veni niciodată. Tînăra 
putere populară nu s-a 
lăsat însă copleșită de 
greutăți, industria iu
goslavă în dezvolta
re avea nevoie de a- 
ramă. O cereau ramu
rile nou create: elec
tronica, mecanica de 
precizie, industria de 
automobile, industria 
chimică. Prin eforturi 
susținute au fost re
construite minele și 
stația de flatare, s-au 
triplat capacitățile de 
producție pentru obți
nerea cuprului electro
litic, au fost construi
te o fabrică de acid 
sulfuric și alta de su- 
perfosfați la Prahovo, 
două termocentrale 
etc. Aceasta a fost pri
ma fază de dezvoltare 
a Borului. Azi Borul 
nu mai seamănă cu 
modesta așezare de 
mineri de dinainte de 
război ; el a devenit 
un centru industrial și 
cultural al Serbiei de 
răsărit. S-a schimbat 
peisajul întregului ba
zin minier. Hărnicia 
și priceperea oameni
lor muncii s-au mate
rializat, de asemenea, 
în noile blocuri de lo
cuințe, întreprinderile 
și așezămintele soclat- 
c.ulturale din Bor și 
Maidanpek, ca și în 
lăcașurile de recreare 
de la Breskovacika 
Banta.

După cum arată zia

ÎNLOCUITORUL ȘTERGATORULUI DE PARBRIZUn grup de savantl de la «oeletatea „Thompson 
Ramo Wooldridge’ (S.U.A,) au descoperit un nou 
procedeu de obținere a energiei electrice. Ei au ex
tras din laptele de cocos acidul formic, a cărui ener
gie chimică este folosită pentru producerea curentu
lui electric. Curentul astfel obtlnut poate fi utilizat 
timp de aproape o lună de către un post cu tran- 
zistori.

ȚARI AFRICANE ADOPTA ALFABETUL LATIN

Un grup de lingviști din mal multe țări, reuniți la 
Bamako, au hotărît ca șase limbi de largă circulație în 
zona vestică a Africii să aibă alfabetul în caractere 
latine, tn urma acestei măsuri se va putea transcrie 
o importantă literatură orală, se va facilita utilizarea 
limbilor naționale pentru alfabetizarea populației.

UN FILM DESPRE PATRICE LUMUMBA

Iu (Sanada ș-a pus tn vînzare un produs special 
care împiedică scurgerea apei de ploaie pe geamuri. 
Este vorba de o soluție chimică care are consistenta 
cerii. Aplicat pe sticlă, produsul devine translucid și 
transformă pe loc picaturile de ploaie în grăunte 
microscopice solide, care sînt imediat spulberate de 
curentii de aer. Noul produs își va găsi o primă uti
lizare la parbrizele avioanelor si automobilelor, inlă- 
turînd complet ștergătoarele clasice.

CAFEA „ECHILIBRATA"

Tragicul sfîrsit al fostului premier congolez Pa
trice Lumumba va fi evocai iulr-uu film de produc*

O firmă franceză a pus Ia punct o cafea „echili
brată", al cărei conținut în cofeină este riguros do
zat. Rămînînd un excelent stimulent, această cafea 
se pare că n-ar avea nici unul din efectele nefaste 
ale cafelei obișnuite, aceste efecte fiind eliminate 
într-o perioadă de circa trei ore. Intre altele, ca
feaua respectivă n-ai împiedica somnul normal.

abordare subiectivistă a proble
melor agriculturii, o subapreciere 
a concluziilor științei, s-au făcut 
recomandări insuficient verificate 
în practica, extinse peste tot, fără 
să se țină seama de condițiile 
specifice fiecărei zone în parte.

N. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte
le Comisiei de stat a planificării 
a U.R.S.S., a subliniat că in prezent 
ridicarea eficienței producției este 
una din sarcinile cele mai impor
tante ale dezvoltării economice a 
țării. Vorbitorul a arătat că în noul 
cincinal peste 70 la sută din creș
terea productivității muncii și cir
ca jumătate din reducerea prețu
lui de cost al producției se vor 
obține pe baza introducerii tehni
cii noi.

V. Promislov, președintele sovie
tului din Moscova, a spus ca in 
anii septenalului în capitală s-au 
construit peste 23 milioane metri 
pătrați de suprafață locativâ, ceea 
ce a îngăduit mutarea în case noi 
a circa 400 de mii de oameni pe 
an. în aceeași perioadă au intrat 
în funcțiune 335 scoli, 2 500 unități 
de deservire a populației, iar re
țeaua metroului s-a extins cu încă 

rul „I. T. Novine", or
gan al Uniunii ingine
rilor din Iugoslavia, 
„noile capacități de 
producție realizate în 
prima fază a construi
rii Borului ți Maidan- 
pekului nu mai pu
teau satisface necesi
tățile mereu cresetn.de 
de cupru". Astfel in
cit, de eurind, s-a 
aprobat acordarea de 
credite în vederea e- 
xecutării celei de-a 
doua faze de dezvol
tare a bazinului mi
nier Bor-Maidanpelz. 
într-o primă perioa
dă, pînă în 1969, ur
mează să se extindă 
excavările „la zi" (în 
acest bazin peste S0 la 
sută din minereu este 
extras prin acest pro
cedeu) și să se lăr
gească capacitatea de 
flatare și electroliză a 
stațiilor existente. Va 
urma o a doua perioa
dă, pînă în 1972, în 
care, paralel cu folo
sirea mai deplină a 
capacităților de pro
ducție, vor ff instalate 
noi utilaje perfecțio
nate pentru obținerea 
aramei și a metalelor 
prețioase cuprinse în 
minereu ; transportu
rile se vor moderniza 
și dezvolta, prin termi
narea căii ferate Mai
danpek-Bor. Cantita
tea anuală de minereu 
extras la sfîrșitu.l ce
lei de-a doua faze ar 
urma să însumeze pes
te 15 milioane de tone 
(față de 5,7 milioane 
în 1965), iar producția 
de cupru electrolitic 
— circa 100 000 tone, 
adică dublul cantității 
realizate în prezent. 
Se prevăd, de aseme
nea, lărgirea fabricii 
de superfosfați de la 
Prahovo și construirea 
unei noi fabrici de 
acid sulfuric.

Prin activitatea lor 
de zi cu zi, oamenii 
muncii iugoslavi își 
manifestă hotărîrea de 
a asigura valorificarea 
pe scară tot mai largă 
a marilor resurse ale 
subsolului patriei lor.

Nicolae PLOPEANU 

40 de kilometri de linii. Pînă în 
1970 se vor construi 650 000 de a- 
partamente noi. După cum a arătat 
V. Promislov, Moscova va crește 
mai eu seamă în înălțime, majori
tatea blocurilor avînd între 15 și 
25 de etaje.

Dintre oaspeții străini prezenti 
Ia Congres, au rostit cuvinte de 
salut: F. Furnberg, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C al 
P.C. din Austria. Z. A. Samada, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Siria, A. Ramirez, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Ecuador, J. Gollan, se
cretar general al P.C. din Marea 
Britanie, R. Costa, secretar general 
al C.C. al P.C. din Peru, D. Urbany, 
președintele P.C. din Luxemburg, 
F. Nassar, prim-secretar al C.C al 
P.C din Iordania, G. Evremond, 
secretar general al P.C. din Gua
delupa. L. Maka, membru al Birou
lui Politic al Partidului Democrat 
din Guineea, reprezentantul Parti
dului Popular din Panama, T Vec- 
chietti, secretar general al Partidu
lui Socialist Italian al Unității Pro
letare.

Corespondentă din Viena

NEGOCIERI 
DIFICILE

După cîteva săptămîni de Ia în
ceperea negocierilor angajate de 
reprezentanții partidelor populist 
și socialist, formarea noului gu
vern, în urma alegerilor din 6 
martie, stâ încă sub semnul in
certitudinii.

Potrivit ziarelor de aici, situa
ția pare mai complicată pentru 
Partidul socialist, întrucît invitația 
adresată de fostul său partener 
de coaliție de a coopera în noul 
guvern include condiții care con
cretizează poziția de învingător 
în alegeri a Partidului populist 
Cel mai sensibil s-a arătat Par
tidul socialist la redistribuirea 
sectoarelor de responsabilitate în 
guvern Numeric, după cum au 
informat majoritatea ziarelor, mi
nisterele ar rămîne în vechea lor 
repartizare. Numai Ministerul Jus
tiției ar urma sâ fie cedat de so
cialiști unui populist. Competența 
unor sectoare importante ar fi 
însă scoaBă, potrivit propunerilor 
Partidului populist, din resortul 
unor ministere deținute de socia
liști și trecute tn sarcinile altora, 
conduse de populiști.

Partidul socialist se află deci 
în fața unei decizii grele și, după 
cum scrie săptămînalul „Wochen- 
presse*. a următoarei alternative: 
să participe Ia guvern, cu toate 
că populiștii pot practic sâ-și 
realizeze intențiile grație majori
tății pe care o dețin în parla
ment — sau să intre în opoziție si 
să piardă cea mai mare parte din 
pozițiile chete tn stat și în econo
mie Nici pentru populiști situația 
nu e simplă. Mecanismul după 
care a funcționat coaliția guver
namentală este într-adevâr com
plicat și populiștii i-au denun
țat lipsurile în tot timpul cam
paniei electoralo. El ar trebui 
înlocuit cu ceva, cu un nou sis
tem de guvernare, iar sarcina nu 
e ușoară în condițiile în care so
cialiștii dețin o mare influentă în 
sindicate, în conducerea unor în
treprinderi și în unele posturi ad
ministrative. tn plus, problemele 
nerezolvate sînt nu numai nume
roase, dar șt foarte complicate. 
Ele vizează sectoare importante, 
pături largi ale populației, într-o 
situație cînd conjunctura econo
mică este considerată nemulțu
mitoare Un alt element care 
nu e nici el de mică impor
tanță este faptul că unele legi, 
pentru a fi trecute prin parlament 
necesită, cum menționează ziarul 
„Die Presse", o majoritate de două 
treimi. Dacă Partidul socialist in
tră în opoziție, Partidul populist 
nu poate întruni în parlament mi
nimul de 110 voturi pentru anu
mite legi (constituționale) chiar 
dacă la cele 85 mandate proprii 
s-ar adăuga în unele cazuri cele 
șase mandate ale Partidului na
tional libera]

Petre STANCESCU
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VIATA
VIETNAMUL DE SUD

Orașul Hue s-a proclamat
„independent"
TRUPE GUVERNAMENTALE
S-AU ALĂTURAT MANIFESTANTILOR

SAIGON 6 (Agerpres). — înce- 
pînd de miercuri dimineața, ora
șul Hue a declarat că nu mai re
cunoaște regimul de Ia Saigon și 
s-a proclamat „oraș independent". 
Comandantul primei divizii viet
nameze, care era încartiruită Ia 
Hue, generalul Phan Xuan Nhuan, 
s-a alăturat populației, declarîn- 
du-se în conflict cu guvernul cen
tral. El a trimis o coloană de blin
date pentru a întări apărarea ora
șului Da Nang, iar la Hue contro
lează formarea și înarmarea unor 
brigăzi de luptă studențești.

După declarația de proclamare 
a independenței, în oraș situația a 
devenit încordată. Studenți, bu- 
diști, militari și civili manifestează 
pe străzi, rupînd gardurile de sîr- 
mă ghimpată care interziceau cir
culația spre tabăra americană din 
apropiere. Pe străzile din centru 
se difuzează din cinci în cinci mi
nute informații în legătură cu e- 
voluția situației de la Da Nang. 
Populația controlează întreg orașul. 
Militarii, budiștii, studenții s-au 
unit cu toții împotriva regimului 
de la Saigon. După declarația de 
proclamare a independenței, ame-

Senatorul W. Morse 

„S.U.A. SPRIJINĂ 
TIRANIA"

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Senatorul american Wayne Morse 
a declarat în fața Senatului S.U.A. 
că premierul guvernului de la Sai
gon, Nguyen Cao Ky, „este un tiran 
a cărui primă reacție față de opo
ziție este să ucidă". Morse a spus 
că guvernul american „sprijină ti
rania în Vietnamul de sud". Arme
le și avioanele americane, a conti
nuat el, sînt folosite pentru a men
ține la putere regimul lui Ky. 
„Acesta este genul de brută pe care 
îl sprijinim noi în Vietnam. Acesta 
este genul de tiran pentru a cărui 
menținere la putere tinerii ameri
cani sînt trimiși să moară", a de
clarat senatorul.

STOCKHOLM. Demonstrație de pro
test împotriva acțiunilor agresive 

ale S.U.A. în Vietnam 

ricanii care se aflau în oraș s-au 
refugiat într-o cazarmă situată în- 
tr-un loc considerat „mai sigur". 
Ei și-au întărit sistemul de apă
rare, montînd mitraliere în dife
rite puncte ale clădirii. America
nii, relatează agențiile de presă, se 
află în stare de alarmă. Ei au fost 
autorizați ca în caz de atac să fo
losească gaze lacrimogene sau „alte 
arme". Un batalion a fost adus la 
cîțiva kilometri de oraș, la baza 
militară de la Phu Bai. Totuși, nici 
un militar american nu mai în
drăznește să se aventureze pe 
străzi.

Ky încearcă o formulă 
de compromis

SAIGON 6 (Agerpres). — în tot 
cursul zilei de miercuri, guvernul 
saigonez a încercat zadarnic, sub 
o presiune mereu crescîndă, să 
pună la punct o formulă de com
promis care să ducă la soluționa
rea actualei crize politice.

Junta militară de la Saigon a a- 
nunțat formarea unui comitet po
litic, în componenta căruia au fost 
numiți 30 de cunoscuți lideri po
litici și religioși, care să facă re
comandări „menite să ducă la în
tărirea regimului de la Saigon și 
la calmarea situației". La prima 
ședință a comitetului, la care au 
luat parte șeful statului și primul 
ministru, un însemnat număr de 
personalități, în special budiști și 
catolici, au absentat.

Declarația C. C. 
al P. C. din Ecuador 
despre înlăturarea 
juntei dictatoriale

QUITO 6 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Ecuador a dat publi
cității o declarație în legătură cu 
ultimele evenimente din țară, care 
au dus la înlăturarea juntei mili
tare aflate la putere din iulie 1963. 
Sub presiunea maselor populare, a 
protestului unanim al întregului 
popor ecuadorian, se arată în de
clarație, dictatura a fost înlăturată. 
Se apreciază că aceasta a constituit 
„un eveniment important în isto
ria poporului ecuadorian". în ac
țiunile întreprinse pentru înlătura
rea juntei, partidul comunist a 
luptat cu hotărîre.

Instalarea președintelui provizo
riu Indaburo constituie o soluție 
temporară, corespunzătoare actua
lului raport, de forțe din țară. Co
mitetul Executiv consideră că noul 
guvern trebuie să convoace o adu
nare constituantă în baza unei legi 
electorale care să acorde dreptul 
la vot tuturor cetățenilor, să anu
leze decretul care interzice parti
dul comunist și alte organizații de
mocratice, să restabilească libertă
țile cetățenești, să înfăptuiască o 
adevărată reformă agrară, să anu
leze privilegiile acordate compa
niilor străine.

CONFERINȚA DE PRESĂ
A LUI U THANT

NEW YORK 6 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a ținut miercuri o conferință de 
presă în cursul căreia a răspuns la 
întrebările ziariștilor privind unele 
probleme internaționale. El a de
clarat că „este din ce în ce mai 
preocupat" de situația din Rhodesia 
și a precizat că nu va trebui ex
clusă o hotărîre a Consiliului de 
Securitate pentru aplicarea sanc
țiunilor internaționale prevăzute 
de capitolul 7 al Cartei O.N.U.

U Thant a spus că nici un alt 
popor din lume nu merită mai cu- 
rînd pacea decît poporul vietna
mez, după 25 de ani de suferințe. 
El s-a pronunțat în favoarea creării 
„unui Vietnam unificat". Secreta

Potrivit unei statistici întocmite 
de către o Comisie a O.N.U., în 
prezent în lume există 250 000 de 
sclavi. Ei reprezintă o „marfă 
vie" pe piața colonială aducă
toare de mari profituri pentru 
traficanți. Fotoreporterul ziarului 
italian „La Stampa" a surprins la 
frontiera Sudanului această ima
gine zguduitoare. Doi copii ne
gri, legați cu lanțuri de un ca
mion, așteaptă încremeniți de 
spaimă să lie încredințați unui 

nou proprietar

Militari tailandezi 
au violat frontiera 
cu Cambodgia

PNOM PENH 6 (Agerpres). — 
Agenția de presă cambodgiana a 
anunțat că, în seara zilei de 3 apri
lie a.c., un grup de militari tailan
dezi a pătruns pe teritoriul provin
ciei cambodgiene Kompong Thom, 
situat în apropierea frontierei din
tre cele două țări. 

rul general a spus că, după păre
rea lui, problema vietnameză nu 
trebuie să fie adusa în fața Consi
liului de Securitate, ci trebuie dis
cutată la Geneva. El a afirmat însă 
că „pentru moment nu vede o po
sibilitate de reconciliere".

U Thant a declarat, pe de altă 
parte, că ar fi înțelept ca formele 
și funcționarea alianțelor de tipul 
N.A.T.O. să fie revizuite pentru a 
se ține seama de schimbările care 
au avut loc de la crearea lor. Tot
odată, el și-a exprimat părerea că 
guvernul Irlandei „își va reconsi
dera hotărîrea" de a retrage con
tingentul irlandez din cadrul for
țelor O.N.U. din Cipru.

„Foc de artificii"

în Jurul navei „lonna-V“
Focul de artificii de

clanșat de diplomația 
britanică în legătură 
cu ipargerea blocadei 
instituite împotriva 
Rhodesiei aj continuat 
miercuri. La Lisabona 
a sosit lordul Walston, 
subsecretar de stat -par
lamentar la Ministerul 
de Externe britanic, 
care urmează să aibă 
convorbiri cu guvernul 
portughez în legătură 
cu livrările de petrol 
către RHodesia prin in
termediul portului Bei
ra din Mozambic. încă 
înaipte ca lordul Wals
ton să ajungă în Por
tugalia, ministrul de

externe al acestei țări, 
Nogueira, a declarat că 
guvernul portughez „nu 
se consideră răspunză
tor" pentru incidentul 
cu petrolierul grec „Io- 
rină-V". De altfel, presa 
portugheză nu lasă nici 
o îndoială asupra a- 
cestei poziții. Ziarul 
„Diario de Noticias" 
scrie că „Portugalia nu 
este dispusă să-și asu
me rolul de vinovat", 
în timp ce cotidianul 
„A Voz" califică de
mersurile britanice 
drept „un abuz nemai
pomenit".

La Atena, guvernul 
grec a anunțat aplica

Să se simplifice... 
dar să nu se modifice
Poziția guvernului vest-german 
față de evoluția crizei din N.A.T.O.

BONN 6 (Agerpres). — Guvernul 
vest-german s-a întrunit miercuri 
într-o ședință specială, consacrată 
definirii poziției R.F.G. față de ac
tuala criză din N.A.T.O. și față de 
problemele pe care ea le ridică. 
După ședință a fost dată publici
tății o declarație în care se pre
cizează că guvernul de la Bonn 
„dorește să mențină în viitor un 
sistem de apărare atlantică inte
grat". Menționînd „rezervele" pe 
care propunerile franceze le-au 
suscitat în rîndul diferiților 

rea unor sancțiuni pe
trolierului „Ionna-V“. 
Gestul pare să aibă o 
însemnătate pur forma
lă, dat fiind că pavilio
nul sub care navighea
ză vasul este o chesti
une cu totul periferică, 

între timp, aviația 
britanică a reperat la o 
distanță de aproximativ 
600 de mile marine de 
coasta răsăriteană a A- 
fricii un alt petrolier 
sub Davilion grec, care 
se crede că transportă 
o cantitate de 14 000 
tone de petrol brut 
destinat Rhodesiei. Va
sul ar putea ajunge în 
portul Beira vineri. 

membri ai Alianței atlantice, de
clarația relevă că aceste propuneri 
fac necesară o serie de studii asu
pra unor probleme cum sînt re
percusiunile lor asupra situației 
militare, prezența trupelor france
ze în Germania occidentală și 
transferul serviciilor N.A.T.O. pe 
teritorii situate în afara Franței. 
Guvernul vest-german emite, tot
odată, ideea unei „simplifi
cări și restrîngeri a organismelor 
N.A.T.O.".

Amintind că guvernul francez 
s-a declarat gata să negocieze cu 
Bonnul în legătură cu menținerea 
unităților sale în Germania occi
dentală, declarația afirmă că gu
vernul vest-german „aprobă aceas
tă atitudine". Nu este clar însă 
dacă autoritățile vest-germane 
sînt dispuse să se angajeze în tra
tativele bilaterale propuse de 
Franța, dat fiind că declarația 
menționează în același paragraf că 
„această problemă interesează 
N.A.T.O. în ansamblul său". în 
orice caz, guvernul vest-german 
este de părere că încheierea unui 
aranjament privitor la stationarea 
trupelor franceze, care să tină sea
ma de modificarea situației, este 
necesară și că, în acest sens, „ur
mează să fie folosite toate posibi
litățile oferite de Tratatul franco— 
vest-german din 22 ianuarie 1963". 
Pe de altă parte, Bonnul are în ve
dere consultări cu ceilalți parte
neri atlantici, și îndeosebi cu 
S.U.A. și Anglia.

BELGIA

Anvers — 
port al N.A.T.O.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziarului 
belgian „Le Soir", Leo Delwaide, 
consilier municipal al orașului 
Anvers, a declarat că, datorită po
ziției adoptate de Franța față de 
N.A.T.O., Belgia este gata să trans
forme portul Anvers „într-un port 
al N.A.T.O.". Leo Delwaide a pre
cizat că de pe acum o serie de nave 
americane la bordul cărora se află 
armament au și fost îndreptate 
spre porturile Anvers, Rotterdam 
și Hamburg.
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M LONDRA. Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul Republicii Socia- 
™ liste România la Londra, a oferit o recepție cu prilejul apropia
tei sale plecări definitive din Marea Britanie. Au participat Douglas 
Jay — ministrul comerțului, Frank Cousins — ministrul tehnologiei, 
George Thomson — cancelarul ducatului de Lancaster, și alte per
soane oficiale.
■H DRESDA. Herbert Warnke, membru al Biroului Politic al C.C. al 

P.S.U.G., președintele Uniunii Sindicatelor Libere Germane, a cerut 
Partidului Social-Democrat din Germania să-și precizeze poziția fată de 
politica de înarmare nucleară a coaliției guvernamentale vest-germane. 
U.C.D.-U.C.S. „Reunificarea Germaniei, a arătat vorbitorul, trebuie să 
servească asigurării păcii, nu spiritului revanșard și războiului".
M| RANGOON. Guvernul birman a naționalizat 685 de școli partlcu- 
" lare din întreaga țară. Un act asemănător a avut loc în cursul anu
lui trecut, cînd au fost naționalizate toate școlile conduse de misionari 
străini.
M| CARACAS. Autoritățile juridice din Venezuela au condamnat la 
™ cîte șase ani închisoare pe Hector Rodriguez Bausa și Antonio Gar- 
cia Ponce, activiști de frunte ai Partidului Comunist din Venezuela, foști 
membri ai Congresului National din partea acestui partid. Cei doi tnili- 
tanți au fost arestați încă în 1962, fiind deținuți pînă în prezent fără a 
fi judecați.
■■ CALCUTTA. Aici și în întreg Bengalul de vest a fost declarată 
™ miercuri o grevă generală de 24 de ore pentru sprijinirea cererilor 
privind îmbunătățirea politicii în domeniul aprovizionării cu produse 
alimentare a populației.

VIZITA LA BELGRAD 
A MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 
Al ROMÂNIEI

BELGRAD 6 (Agerpres). — Mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor- 
ghe Cioară, a sosit miercuri la Bel
grad pentru semnarea acordului 
de lungă durată privind schimbu
rile de mărfuri pe perioada 1966— 
1970 între Republica Socialistă Ro
mânia și R. S. F. Iugoslavia.

în aceeași zi, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, a 
fost primit de Iakov Blajevici, vi
cepreședinte al Vecei Executive 
Federale, cu care a avut o convor
bire prietenească. A fost de față 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad.

25 de ani de la 
agresiunea fascistă 
împotriva Iugoslaviei

BELGRAD 6 (Agerpres).— La 6 
aprilie s-au împlinit 25 de ani de 
la agresiunea fascistă împotriva 
Iugoslaviei . Imaginea acelor zile 
cînd a început agresiunea este re
dată de expoziția „Prima zi a 
războiului", deschisă la Casa tine
retului din Belgrad.

Singura forță capabilă să mobi
lizeze poporul la luptă a fost Par
tidul Comunist din Iugoslavia. în 
zilele agresiunii fasciste a luat 
ființă Comitetul militar al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, avînd 
în fruntea sa pe secretarul gene
ral al Uniunii, Iosip Broz Tito, care 
avea să conducă bătălia popoarelor 
Iugoslaviei împotriva cotropitori
lor. Angajate într-o luptă inegală, 
avînd de înfruntat un inamic su
perior, care dispunea de putere 
tehnică și militară, detașamentele 
de partizani unite în armata popu
lară de eliberare a Iugoslaviei au 
reușit să imobilizeze și să macine 
importante contingente de trupe 
dușmane. Prin abnegația și erois
mul de care a dat dovadă, prin 
marile sacrificii și suferințe îndu
rate, poporul iugoslav, sub condu
cerea partidului său comunist, a 
înscris cu sînge o pagină glorioasă 
în istoria luptei pentru zdrobirea 
fascismului.

LONDRA

0 remaniere 
„nestructurală"

După aflarea compo
nenței postelectorale a 
guvernului laburist, în 
urma remanierii anunțate 
miercuri, în cercurile poli
tice de aici se fac urmă
toarele constatări :

Deși afectează 25 de 
posturi din guvern, re
manierea este conside
rată totuși „nestructurală 
și periferică". Principalii 
membri ai cabinetului, 
fără a mai vorbi de pri
mul ministru Harold Wil
son, își păstrează răspun
derile lor. Este vorba în
deosebi de George Brown 
(afaceri economice), De
nis Healey (apărare), Ja
mes Callaghan (finanțe), 
Douglas Jay (comerț) și 
Michael Stewart (afaceri 
străine).

în ce privește afacerile 
străine, o semnificație 
are, după cîte se spune 
aci, atribuirea unor răs
punderi speciale relative 
la relațiile cu cele 6 țări 

ale Pieței comune lui 
George Brown (pentru re
lațiile economice) și lui 
George Thomson, subse
cretar la Ministerul de Ex
terne, numit acum în plus 
„cancelar al ducatului 
Lancaster* (pentru relații
le politice). Atribuirea a- 
cestor răspunderi pare să 
constituie o pregătire în 
vederea perioadei de 
tranzacții dintre Anglia și 
Piața comună, perioadă 
ce se crede că va începe 
în curînd.

în ce privește afacerile 
interne, este reținută nu
mirea lui Richard Marsh 
ca ministru al energiei. 
Lui îi va reveni misiunea 
de a prezenta în parla
ment legea cu privire la 
naționalizarea industriei 
siderurgice (potrivit vechii 
promisiuni, încă neînde
plinite, a Partidului labu
rist). Din comentariile zia
relor londoneze reiese 
însă că neliniștea pe care 

o stîrnea inițial acest pro
iect în cercurile financiare 
și industriale a dispărut. 
Desigur că un rol l-au ju
cat în această privință a- 
sigurările pornite chiar 
din partea unor cercuri 
laburiste. în săptămînalul 
„Observer" a apărut ast
fel un articol al deputatu
lui laburist Harold Lever, 
în care se spune textual: 
„Toate aceste temeri sînt 
nejustificate și trebuie ri
sipite cu promptitudine". 
Acest gen de asigurări se 
bizuie pe principiul — ex
pus, de altfel, și în ma
nifestul electoral laburist

GENEVA

in marele oraș"
în fiecare an, ziua de 7 

aprilie este marcată ca „Ziua 
mondială a sănătății*. Ani
versarea prilejuiește de 

♦

— potrivit căruia se ur
mărește menținerea unei 
economii mixte, încurajîn- 
du-se deopotrivă atît sec
torul privat cît și cel de 
stat. în această lumină, 
proiectul de naționalizare 
a industriei siderurgice 
este apreciat ca nevătă
mător pentru viitorul sec
torului particular, ținîn- 
du-se seama de faptul că 
din partea conducerii la
buriste nu s-au manifestat 
încă intențfi de a lărgi 
domeniile expuse naționa
lizării.

Liviu RODESCU

„Omul

obicei concentrarea aten
ției asupra unei teme care 
în anul respectiv se impu
ne cu mai multă acuitate.

::

Mesajul publicat, la sfîr- 
șiful săptămînii trecute, de 
directorul general al Or
ganizației Mondiale a Să
nătății, dr. M.G.Candau,
insistă asupra situației
omului în marile orașe.
„Față de creșterea explo
zivă a orașelor, se declară 
în mesaj, sănătatea, înde
osebi sănătatea psihică, 
este amenințată, iar sar
cina serviciilor sanitare a 
crescut".

Industrializarea, exodul 
din ce în ce mai marcat 
al populației rurale spre 
orașe, ridică probleme me
reu mai complexe. în anii 
din urmă se remarcă o 
creștere a populației orașe
lor cu mult mai rapidă 
decît aceea indicată de 
graficul demografiei țări
lor în ansamblul lor. în 
două decenii, numărul lo
cuitorilor Caracasului a spo
rit de cinci ori, după cum 
în cinci ani Conacry și-a 
văzut populația majorîn- 
du-se de patru ori. In ță
rile industrializate, aglome
rările urbane sînt de-a 
dreptul excedate. Recordul 
Parisului cu 32 300 locu
itori pe km.p. relevă difi
cultățile urbanistice mo
derne.

Lipsa cronică a locuin
țelor se asociază cu apa
riția în număr tot mai 
mare a faimoaselor „bi- 
donvilles” — așezări care 
concurează cotețele, com
plet lipsite de igienă, 
adevărate focare de epide
mii. în țările în curs de 
dezvoltare, situația este 
deosebit de grea : 150 mi
lioane familii sînt lipsite de 
locuințe care să îndepli
nească elementare ce
rințe de igienă. Dar și 
țările industrializate înre
gistrează un deficit de 30 
milioane de locuințe.

Problema igienei me
diului locuit preocupă 
O.M.S. de multă vreme. 
Poluarea aerului și apei a 
devenit o adevărată plagă 
a orașelor aglomerate. Po
luarea atmosferei are drept 
consecință reducerea ra
diațiilor solare cu 30-40%, 
corolarul dispariției raze
lor ultrascurte fiind frec
vența bronșitelor cronice. 
Poluările industriale pro
voacă tulburări cardiovas
culare, iar specialiștii O.M.S. 
au stabilit că fumul orașe
lor este agentul unor pro
duși cancerigeni.

Pe de altă parte, polua
rea psihică, provocată de 
zgomotul orașelor aglome
rate, constituie un motiv 
crescînd de îngrijorare. 
Specialiștii au ajuns la con

cluzia că zgomotul este 
cauza nu numai a maladi
ilor nervoase, dar și a ac
cidentelor, cu atît mai mult 
cu cît acestea însoțesc in
tensificarea circulației de
terminată de extinderea ex
cesivă a orașelor. în Euro
pa occidentală, numărul vic- 
iimelor provocate de circu
lația automobilelor se ridi
că anual la 50 000 morți și 
peste 1 700 000 răniți

Studiile O.M.S. sublinia

RIO DE JANEIRO

patru
După 

secole
In viața celor patru mi

lioane de locuitori ai ora
șului Rio de Janeiro, ziua 
de 4 aprilie a marcat un 
eveniment: lichidarea cri
zei de patru secole in ce 
privește aprovizionarea cu 
apă potabilă, prin darea în 
funcțiune a complexului 
„Guandu". Este vorba de 
un mare canal de aducți- 
une, de o uzină și de cîte- 
va rezervoare. 

ză invariabil că sănătatea 
umanității este dependentă 
de sănătatea orașelor. De 
aceea, alegînd ca temă a 
anului 1966 „Omul în ma
rele oraș", O.M.S. atrage a- 
fenția asupra necesității ca 
orașul viitorului să nu fie 
numai opera arhitecților, ci 
și aceea a geografilor, 
sociologilor, economiștilor, 
igienișfilor, psihiatrilor.

Horia LIMAN

Deși situat chiar pe ma
lul oceanului și al golfului 
Guanabara, înconjurat de 
rîuri și lacuri, orașul Rio 
de Janeiro a suferit din-' 
totdeauna de pe urma lip
sei de apă potabilă. Apa 
rîurilor locale, care cindva 
a. constituit obiect de dis
pută între triburile Tamo- 
yo și conchistadorii portu
ghezi, nu a reușit nicioda
tă să satisfacă necesitățile 

populației cariocane, ce 
creștea mereu în ritm mai 
mare decît posibilitățile de 
aprovizionare. De-a lungul 
timpului, captarea surse
lor de apă a figurat între 
preocupările diverselor 
administrații, însă decala
jul dintre disponibilități 
și necesitățile de consum 
s-a perpetuat. Acum, o 
dată cu intrarea în func
țiune a canalului de aduc- 
țiune Guandu (după nu
mele rîului de unde este 
captată apa) orașul va 
primi un spor de opt 
sute de milioane de 
litri de apă pe zi, care 
însă constituie numai o 
treime din capacitatea 
totală a proiectului, la 
care se va ajunge treptat.

Cu o lungime de 36 de 
kilometri, canalul Guan
du nu e alcătuit din tu
buri, ci este săpat în 
rocă, la o adîncime de 60 
de metri. Construcția lui 
s-a realizat cu prețul unor 
mari eforturi, prin mun
ca a opt mii de oameni. 
Costul lucrării depășește 
suma de o sută de mili
arde de cruzeiros, inclu- 
zînd și importante îm
prumuturi externe, ce 
vor trebui plătite în 30 
de ani.

Vasile OROS
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