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• In „C.C.E." la volei : 
Rapid București a cîștigat 
— la Moscova — prima 
întîlnire cu Ț.S.K.A.

Atleții noștri victorioși 
„Crosul balcanic"
Fotbal
Alte știri sportive

ALE SOCIETĂȚII
DE AZI de Eugen BARBU

imediat 
putut 
social

orespondențele șl telefoanele primite 
în aceste zile la redacție aduc însufle- 
țitoare vești de pe șantierul vast al 
creației economice. Sînt ecouri ale pu
ternicului elan declanșat pretutindeni 
— lingă vetrele de foc ale oțelului și

pe cîmpiile împrimăvărate, în incinta marilor com
binate și la cota schelelor, în lumea laboratoarelor 
și a planșetelor — de apropiatul eveniment sărbă
toresc care va marca cei 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român.

Oamenii muncii au obținut importante succese în 
realizarea planului de stat pe primul trimestru.

Se detașează două cifre, doi indici care dau mă
sura hărniciei, inițiativei și capacității creatoare 
manifestate pe tărîm industrial:

— Planul producției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 102,1 la sută ;

— sarcina de creștere a productivității muncii — 
în proporție de 100,9 la sută.

Știrile sosite demonstrează avîntul întrecerii în 
toate ramurile economiei. Iată-i pe hunedoreni: 
în toate întreprinderile și șantierele regiunii sarci
nile de plan au devenit o realitate și, mai mult, 
s-au dobîndit în plus importante cantități de căr
bune, minereu de fier, fontă, oțel, numeroase ma- 
șini-unelte. Notabil că peste 80 la sută din sporul 
producției globale s-a obținut aici pe seama creș
terii productivității muncii. Iată-i și pe ploieșteni: 
în întreprinderile regiunii s-a înregistrat peste pre
vederile planului o producție globală în valoare 
de aproape 90 milioane lei.

încheiat în astfel de condiții, bilanțul deschide 
perspective stimulatoare, mobilizează toate colecti
vele la dezvoltarea prețioasei experiențe de pînă 
acum. Iar asta presupune a îmbina și pe 
mai departe, cu pricepere șl simț de răspun
dere, preocuparea pentru realizările cantitative cu 
aceea de a valorifica noi rezerve lăuntrice pe fă
gașul creșterii productivității muncii, al ridicării 
nivelului calitativ al produselor, al reducerii pre
țului de cost.

Mai sînt însă întreprinderi — în sectorul indus
triei construcției, economia forestieră — unde pro
ductivitatea muncii nu ține pasul cu posibilitățile 
create și cerințele planului; sau, altele — „Semă
nătoarea" — București și Uzina de fire și fibre 
sintetice Săvinești — unde planul producției marfă 
vîndută și încasată nu a fost realizat ritmic, lună 
de lună. Există, în astfel de cazuri, un remediu 
sigur pe care-1 oferă experiența colectivelor frun
tașe și anume îmbunătățirea organizării producției, 
așezarea ei pe baze științifice, corespunzător nive
lului ridicat al dotării tehnice a întreprinderilor.

„Marca fabricii" reprezintă un titlu de mîndrie 
pe care majoritatea unităților socialiste îl onorează 
printr-o producție de calitate. Acest titlu, însă, nu 
se dobîndește o dată pentru totdeauna, el impune 
o continuă și responsabilă strădanie de a-1 susține, 
de a-1 consolida pe măsura cerințelor obiective 
impuse de viață. Iar o dată cu stimularea opiniei de 
masă în favoarea produsului mai bun se cer inten
sificate și eforturile pentru costuri mai scăzute.

Ținînd seama de amploarea investițiilor — pe 
bună dreptate se spune că întreaga țară e un imens 
șantier — răspunderi deosebite revin constructori
lor. La propriu șl la figurat, lor li se cere să fie 
la înălțime I în centrul atenției: accelerarea ritmu
lui de execuție, în scopul punerii mai rapide în 
funcțiune a noilor obiective, pîrghie de creștere a 
eficacității economice a investițiilor.

înfăptuirile trimestrului de care ne-am despărțit 
recent au demonstrat încă o dată cîtă forță pro
pulsivă conține întrecerea socialistă I Sporirea efi
cacității ei trebuie să însemne, în continuare, ace
eași „sarcină de plan" pentru toate colectivele în
treprinderilor.
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După o lună 
de criză politică 
în Vietnamul de sud

Sudiștii pregătesc 
noi acțiuni antigu
vernamentale.

S. U. A. vor respinge 
calendarul** francez

pentru retragerea 
forțelor americane

Interceptarea 
petrolierului-pirat 
Manuela"

Tn anii 
boiului am 
un fenomen 
tîlnit. Abia întorși de pe front, 
foștii soldați ce mai purtau încă pe 
mantăi urma ucigătoare a frontului 
au pus mîna pe lopeți și au trecut 
la reconstruirea țării. Am putut să 
văd printre ruinele respingătoare lă
sate de arme, siluete energice mî- 
nuind fîrnăcopul și smulgînd cără
mida cu mîinile. Fețe slăbite de su
ferință pluteau într-un praf enorm și 
ceea ce vedeam dimineața, spre sea
ră dispărea ca prin farmec. Acolo 
unde se păstraseră numai niște rămă
șițe sinistre apăreau grădini plantate 
cu mîna. Mai tîrziu, pereți noi se ri
dicau într-un ritm 
Ziarele anunțau că 
locuri inaccesibile, 
gadieri tineri tăiau 
dinamitări și construind viaducte.

Cît de departe eram de genera
ția sceptică lepădată de tranșeele 
primului război mondial, căutînd cu 
spaimă la viitor, bîjbîind în nesigu
ranța socială a șomajului, înfrunfînd 
luxul și nepăsarea celor ce făcuseră 
din marea conflagrație un prilej de 
îmbogățire. Dispăruseră cărturarii 
ratați orbecăind după un post retri
buit pe nimic, dispăruseră acei eroi 
ai lui Gib Mihăescu și Camil Petrescu 
atît de cunoscufi, cerșind pe la por
țile mai marilor posturi de copiști, 
învățătorii noștri, unii cu un braț 
mai puțin sau cu un picior lăsat prin 
munții Tafra, mergeau la sate să al
fabetizeze țara, ducînd lumina acolo 
unde domnise ignoranța cea mai 
înfiorătoare ; tineri medici luptau cu 
flageluri iscate din privațiunile a- 
nilor de luptă ; pe estrade abia ri
dicate, actori adolescenți încercau 
primele emoții ale scenei ; cîțiva 
poeți ce se născuseră prin timpul 
primului schimb de focuri în Europa 
și auziseră marile simfonii ale bom
bardamentelor, cînfau în versuri 
pătimașe acest avînt al țării. în frun
te cu comuniștii ei însoțeau echi
pele de lucru la noile stadioane, a- 
jutau la mînuirea macaralelor și 
urcau pînă în vîrful munților, pe 
unde era nevoie de încă un braț la 
deschiderea unei poteci forestiere. 
Romantismul cel mai pur domnea 
în rîndu! utecișfilor și nu putem 
uita acele cîntece de demult, poate 
puțin naive, dar atît de însufleți-

următori răz- 
să asist la 
încă neîn-

de neînchipuit, 
în mun|i, prin 
echipe de bri- 
drumuri, făcînd

foare. Cei mai tineri cetățeni ai ță
rii preluaseră tradiția de luptă și 
muncă însuflețită a poporului 
român, popor constructor, lipsit de 
dușmănii, 
voie cu o 
boiul din

Anii au 
nu putem 
care în 1944 aveau 20 de ani au tre
cut acum de mijlocul vieții, conduc 
departamente, reprezintă țara în or
ganisme internaționale, scriu sau au 
scris cărți fundamentale, s-au reali
zat adică. Unii vor deveni peste cîți- 
va ani academicieni, alții pregătesc 
viitorul industrial al țării, munca lor 
continuă neîntrerupt deci. Generația 
aceasta se poate spune că și-a făcut 
cu prisosință datoria și continuă cu 
abnegație să și-o facă. Modestă, ea 
a înțeles că în CREAȚIE există satis
facția cea ma' mare a vieții.

lată că în jurul nostru s-a ridicat pe 
neașteptate un tineret nou și oricît 
ne-ar fi de greu să recunoaștem că 
noi am îmbătrînit puțin, această rea
litate există. In biblioteci și facul
tăți cresc intelectualii de mîine care 
ne vor lua locul la catedre, la pu
pitrul uzinelor automate, în litera
tură și știință, la conducerea orches
trelor simfonice și în birourile și 
pe scenele 
mai 
niți 
unii 
ale 
rile 
vățau noaptea la lumina luminărilor 
pentru că ziua aveau alte treburi, 
nu mai sînt tinerii cu mîinile um
flate de munca pe șantiere, la căra
tul betoanelor cu roaba, căutînd 
să scrie printre picături file de jur
nal vechi...

Fele și băieți plini de sănătate 
umplu amfiteatrele și școlile profe
sionale, nivelul intelectual al tuturor 
depășește orice închipuire a noa
stră, a celor de ieri. Noul regula
ment de învățămînt a dus la un salt 
valoric de neînchipuit, numărul cu
noștințelor a crescut considerabil și 
se poate vorbi cu mîndrie de o po- 
lilehnicizare a noilor generații, bine 
pregătite în toate domeniile, gata 
să preia cu succes munca celor ce 
le-au precedat.

apărîndu-se cînd e ne- 
dîrzenie rară, făcînd răz- 
necesifate.
trecut și privind în urmă 
să nu ne înduioșăm. Cei

teatrelor. Aceștia nu 
sînt niște tineri famelici, hră- 

cu pîine pe cartelă, cum eram 
dintre noi în acele zile sfinte 
Revoluției aflate la începutu- 
ei, ,nu mai sînt tinerii care în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

5 000 000
vacanțele noastre viitoare

anchetă întreprinsă 
de ziarul „Le Monde" 
arată că, de pildă, în 
Grecia emigrarea a a- 
juns și a depășit creș
terea naturală a popu
lației. „Hemoragia 
constantă a brațelor și 
a creierelor epuizează

Dintr-un raport dat 
publicității de Comisia 
economică a O.N.U. 
pentru Europa aflăm 
că în țările vest-euro- 
pene, numărul munci- 
torilor-imigranți se ri
dică la peste 5 000 000. 
Dintre ei, 4 000 000 
sînt europeni, 
lucrează în altă parte 
decît în patria 
1 000 000 
peni.

5 000 000 — o cifră 
record, pe o diagramă 
în ascensiune I Expli
cația procesului 
creștere" ? 
țărănimii, 
subdezvoltarea 
regiuni împing mili
oane de oameni să-și 
caute munca și noro
cul pe alte meleaguri. 
Ceea ce s-a numit eu
femistic „libertatea de 
deplasare a mîinii de 
lucru" între țările Pie
ței comune a hipertro
fiat această acută pro
blemă socială.

Raportul O.N.U. ci
tează printre țările 
furnizoare Italia, Spa
nia, Portugalia, Tur
cia, Grecia. Fiecare 
din aceste țări pierde 
prin emigrație o mare 
avuție națională. O

muncile cele mai 
proaste, mai murdare 
și mai necăutate" — 
scrie „Die Welt".

Remunerația ? Chiar 
cînd nu este rea, nu 
poate face față con
comitent unui trai de
cent la fata locului și 
asigurării cu cele ne
cesare ale celor de-a- 
casă.

Locuința ? Pentru 
cei mai multi — barăci, 
cazărmi, bidon-ville- 
uri. Zilele trecute, 
problema bidon-ville- 
urilor, în care locu
iesc nord-africani în 
regiunea pariziană, a 
revenit în discuția 
autorităților în urma 
unui incendiu care, 
la Nanterre, a distrus 
15 barăci.

Se adaugă la toate 
acestea separarea de 
mediul familial și de 
patrie, nesiguranța zi
lei de mîine, privarea 
de drepturi, umilin
țele.

5 000 000 de imi
granți.

5 000 000 de drarne 
umane.

la 16 000 oameni, ea va crește la 
49 000 ; Valea Bistriței, care poate 
primi în prezent 7 500 de vizitatori, 
își va spori de patru ori posibili
tățile, atingînd cifra de 30 000 ; a- 
menajările din teritoriul preorășe
nesc București (zonele Buftea-Mo- 
goșoaia, Snagov-Mînăstirea-Căldă- 
rușani, Argeș-vest, Cernica, Bră- 
nești, Pasărea etc.) vor putea integra 
600 000—750 000 de persoane. Cu o 
asemenea creștere a capacităților 
de cazare și deservire, arhitectura 
zonelor turistice va căpăta o pon
dere specifică sporită, beneficiind 
de condiții naturale excepționale, 
de materiale locale valoroase, de 
o mare varietate a destinației. Este 
nevoie însă de mai multă compe
tență și exigență din partea bene
ficiarilor și a organelor locale de 
avizare, pentru că există pericolul 
ca din preluarea unor realizări ar
hitecturale apreciabile și transpu
nerea lor în cu totul alte condiții

Pu)ini dintre cei care la sfirșit de săptămînă sau în zilele 
concediului se revarsă pe magistralele de -asfalt și oțel în 
căutarea unui colț liniștit de pădure sau plajă știu că înain
tea cabanierului care le oferă găzduire, înaintea dulgheru
lui și a zidarului care au durat pereți și acoperiș popasului, 
înaintea chiar a arhitectului care a conceput cabana, ho
telul, restaurantul, fluxul acesta al omului spre redescoperi
rea naturii a constituit obiect de studiu pentru un întreg 
colectiv. Iată de ce am poposit în atelierul de sistematizări 
teritoriale condus de arhitectul GHEORGHE IACOBESCU unde, 
cu toate că n-am întîlnit proiectele sau machetele vreunui 
complex turistic, ideea însăși 
terminate.

care

I 
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răcire a lamina- I 
felor de la la-
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minorul de pro
file mici

(Foto : Agerpre»)

SANTITRE UNIVERSITARE I
In legătură cu construcțiile universitare 

aflate in curs, tov. ing. GH. PEȘTIȘANU, 
director în Ministerul învățământului, ne 
informează:

în cursul acestui cin
cinal, după cum se a- 
rată în Directivele Con
gresului al IX-lea al 
P.C.R., pentru învăjă- 
mîntul superior se vor 
da în folosință o ca
pacitate de școlarizare 
însumînd circa 270 000 
mp și o capacitate în 
cămine și cantine în
sumînd peste 15 000 
locuri. Numai în acest 
ân statul cheltuiește 
pentru construcțiile noi 
în învățămîntul supe
rior peste 171 milioane 
lei.

O bună parte din 
construcțiile prevăzute 
să fie realizate în acea
stă perioadă se află 
în curs de execuție în 
cadrul planului pe a- 
nul 1966 sau urmează 
să înceapă în acest an. 
Obiectivul cel mai im
portant este Institutul 
politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Bucu
rești. in prezent se lu
crează la rețeaua de 
drumuri, canalizare, a- 
timentare cu apă și se

fac probe pentru solu
țiile de fundații. In 
cursul lunii viitoare în
cep lucrările propriu- 
zise de turnare a fun
dațiilor. în Capitală se 
mai execută lucrări de 
dezvoltare a spațiului 
de învățămînt la Con
servatorul „Ciprian Po- 
rumbescu".

La Cluj se constru
iește un local nou pen
tru Facultatea de me
dicină veterinară, din 
care o parte va fi pusă 
la dispoziția învăță- 
mîntului în cursul aces
tui an, iar restul în 
1967. Tot la Cluj se ex
tinde spațiul Institutu
lui politehnic, al Facul
tății de stomatologie și 
al Institutului de arte 
plastice, toate urmînd 
să fie date în folosință 
în acest an. O nouă a- 
ripă se construiește la 
Institutul politehnic din 
Brașov, iar la lași va fi 
dată în folosință o 
bună parte din noua 
clădire a Facultății de 
medicină veterinară.

In cursul acestui an 
urmează să fie. deschi
se noi șantiere cuprin
zînd spafii de învăfă- 
mînf cu o suprafafă de 
peste 22 000 mp, re- 
prezentînd etapa a 
doua a lucrărilor de 
extindere a Institutului 
de arhitectură din Bucu
rești și noile clădiri ce 
vor adăposti tacuHăfile 
de economie generală 
și de comerf ale Insti
tutului de științe eco
nomice „V. I. Lenin".

Ar fi de dorit ca so- 
lufiile proiectului pri
vind etapa a doua de 
dezvoltare a Institutu
lui de arhitectură din 
București să fie mai o- 
perafiv definitivate. Ca
litatea lucrărilor în 
comparație cu anii tre- 
cufi s-a îmbunătățit. 
Mai rămîn însă datori 
la acest 
tructorii 
La noul 
denfesc
să fie dat partial în fo
losință, recepția a con
statat finisaje neîngrijit 
executate, instalații de
fectuos 
Tot la 
rămase 
rile la 
3 000 de studenfi.

capitol cons- 
din Timișoara, 
complex stu- 
care urmează

montate etc. 
Timișoara sînt 
în urmă lucră- 
cantina pentru

a turismului capătă forme de-

lor ;
extra-euro-

„de 
Ruinarea 
șomajul, 

unor

— Anul acesta — ne spune arhi
tectul 
realiza 
mare 
nelor turistice. Necesitatea aces
tui 
va 
a 
țării, cuprinzînd totodată în mod 
omogen solicitarea crescută a tu
turor centrelor populate pentru un 
cadru organizat corespunzător. 
Lipsa unui asemenea plan general 
a constituit unul din factorii ine
galei dezvoltări a regiunilor turis
tice. Dacă există zone bine echi
pate și*asupra cărora s-au elaborat 
planuri de sistematizare, trecîndu- 
se de pe acum la realizarea unor 
investiții ample, cum ar fi Valea 
Prahovei, litoralul, Valea Bistriței 
sau zona preorășenească București, 
altele, ca de pildă Moldova de 
nord, Retezatul, Parîngul, abia ur
mează a fi luate în studiu. Zone 
de o valoare și o varietate natu
rală deosebită, cum sînt Apusenii, 
Făgărașul, Vrancea, vor fi incluse 
și ele în sfera preocupărilor noas
tre

Gh. Iacobescu — vom 
o lucrare de cea mai 

însemnătate : raionarea zo-

studiu este evidentă : el 
asigura punerea în valoare 

întregului potențial natural al

drumurile forestiere, liniile de te
leferic sau lucrările de alimentare 
cu apă și energie electrică.

Considerente de eficacitate au 
impus dezvoltarea în primul rînd 
a obiectivelor cu un oarecare grad 
de dotare preexistent: Valea Pra
hovei, litoralul etc., cu atît mai 
mult cu cît ele corespund și crite
riului de valoare potențială și — 
mai ales în cazul Văii Prahovei — 
se învecinează cu zone puternic 
industrializate, cu o populație den
să. Pentru o succintă ilustrare 
vreau să arăt că dacă actuala ca
pacitate de cuprindere a zonei tu
ristice Valea Prahovei se cifrează

Interviu realizat de arh. 
GH. SASÂRMAN

(Continuare în pag. a II-a)

nociv țara" — conchi
dea ziarul.

O cifră statistică i 
5 000 000. Dar dincolo 
de limbajul ei rece, 
neînsuflețit ? Cotidian, 
presa occidentală pu
blică știri care evocă 
scenele despărțirii de 
cei dragi, îmbarcarea 
în „trenul iluziilor" și 
debarcarea, cu senti
mentul înstrăinării, pe 
peroanele gărilor de 
destinație.

Munca î „Muncito
rilor oaspeți Ie revin I. FINTÎNARU

într-o etapă viitoare.

— Ce criterii stau la baca 
activității de perspectivă 
domeniul sistematizării 
nelor turistice ?

— Criteriul principal este aceia 
de a organiza zone de interes real 
în apropierea marilor concentrări 
urbane, spre satisfacerea cerințelor 
de odihnă, recreație 
populației. Pentru 
traficul și pentru 
timp a cetățenilor, 
facem în așa fel ca raza de deservi
re a acestor zone să nu întreacă de
plasările de o oră — o oră și ju
mătate. O asemenea rezolvare im
plică acoperirea treptată a între
gului teritoriu al țării cu o rețea 
omogenă de amenajări turistice. 
Folosirea cu maximum de randa
ment a investițiilor ne-a condus 
la ideea cooperării în realizarea și 
exploatarea unor dotări cum sînt

și turism ale 
a simplifica 

economia de 
am căutat să

CONCURSUL ȘCOLAR DE MATEMATICĂ
Ministerul în- 

vățămîntului șt 
Societatea de ști
ințe matematice
organizează ince- 
pînd din acest an 
un concurs de ma
tematică și pentru 
elevii claselor VI 
—VIII ai școlilor
generale din în
treaga țară. Pri-
ma ediție a con
cursului a inceput 
ieri — faza pe lo-
calitate. La 17 g- 
prilie va avea loc
faza raională, la 
care vor participa 
numai elevii cla-
selor a VIII-a,
clasați, pe primele 
locuri.
Foto : M. Andreescu
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BRUTĂRIILE
SĂTEȘTI

Constantin SANDU
președintele Comitetului executiv 

«țJ Sfatului popular regional Argeș 
* \

Luptător devotat 
pentru cauza 
clasei muncitoare
- La 70 de ani de la nașterea lui Gheorgfie Crosnef -

măsuri 
și guvern în 

numeroaselor 
social ale ță- 
satelor la un 
mai civilizat.

In regiunea Argeș s-au amenajat 
In îiltimii ani numeroase brutării 
sătești. în urma rezultatelor do- 
bîndiste, apreciate de membrii coo
peratori, organele locale de partid, 
de stașt și agricole au sprijinit ex
tinderea inițiativei de a se construi 
brutării în toate comunele regiunii. 
Numărufl lor se ridică în momentul 
de față Ia 120, iar alte 90 urmează 
să intre în producție în cursul a- 
nului.

înființarea brutăriilor sătești se 
Include în complexul de 
prevăzut de partid 
scopul soluționării 
probleme de ordin 
rănimii și ridicării 
nivel de viață tot
După cum s-a anunțat la recentul 
Congres al cooperativelor agricole, 
conducerea partidului a recoman
dat să se intensifice acțiunea de 
construire a brutăriilor de către 
cooperativele agricole de produc
ție sau cooperativele de consum, 
astfel încît să existe brutării în 
toate comunele.

Experiența regiunii noastre arată 
că folosirea acestor unități este 
avantajoasă atît pentru cooperati
vele agricole de producție, cît și 
pentru membrii acestora, pentru 
gospodine, scutite astfel de o mun
că destul de grea, pentru salaria- 
ții instituțiilor comunale, pentru 
bătrîni. Ei au acum posibilitatea să 
primească zilnic pîine proaspătă, 
de bună calitate, lucrată în condi
ții igienice.

Proiectele necesare construcții
lor, documentația de amplasare, cît 
și asistența tehnică au fost asigu
rate de specialiști ai secțiunii regio
nale de industrie locală și ai con
siliului agricol. în majoritatea ca
zurilor, brutăriile au fost amena
jate în clădiri existente, care nu 
aveau o folosință corespunzătoare, 
iar acolo unde nu au existat ase
menea posibilități, s-au ridicat 
construcții noi. Din analizele fă
cute rezultă că pentru o brutărie 
instalată într-o clădire veche, coo-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru urmă

toarele trei zile. Vreme în general 
instabilă, mai ales în nordul țării. 
Cerul mai mult noros în primele 
zile, apoi schimbător. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 si 12 grade, iar ma
ximele între 10 și 20 grade. In 
București : vreme ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros. Ploi sla
be. Vînt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în scădere ușoară 
la începutul intervalului.

peratlvele agricole au cheltuit în 
medie 50 000 de lei, iar pentru una 
nou construită, aproximativ 125 000 
lei. Costul redus se datorește fo
losirii cu pricepere a resurselor lo
cale — cărămidă, pietriș, lemn de 
construcție. Meșterii din coopera
tive și alți membri ai acestora au 
condus și executat lucrările. Bru
tăriile din Petrești, Orlești, Bradu, 
Ștefănești, Zlătărei și multe altele 
dispun de construcții cu săli de 
fabricație bine amenajate, avînd 
cuptoare de cărămidă cu o capaci
tate de 2,5—3 tone de pîine în 24 
de ore ; ele mai au, de asemenea, 
magazii pentru maturizarea făinii, 
pentru păstrarea plinii, depozite 
de combustibil, diferite anexe so
ciale. Concomitent cu această ac
țiune au fost modernizate și adap
tate o serie de mori, pentru obți
nerea unei extracții de 85 la sută 
făină de calitate superioară.

Și 
tice. 
Jasă la magazia cooperativei agri
cole 
grîu din ceea ce i se cuvine pentru 
zilele-muncă lucrate. Griul este 
măcinat de cooperativa agricolă. 
Pentru un kilogram de grîu, coo
peratorii primesc un kilogram de 
pîine din făină de extracție 85 la 
sută, întrucît se înlătură substan
țial pierderile ocazionate de mă- 
ciniș și fabricație (din practică se 
știe că pentru obținerea în gospo
dărie a unui kilogram de pîine să
teanul consumă peste 1,200 kg 
grîu). Randamentul de 85 la sută 
făină de calitate corespunzătoare 
se datorește modernizării morilor 
presatoare, urmăririi stricte a dia
gramelor de măciniș. Manopera și 
celelalte cheltuieli de fabricație a 
plinii se acoperă din veniturile re
alizate de C.A.P. prin utilizarea tă- 
rîțelor și corpurilor străine ce ră- 
mîn de la măciniș pentru creșterea 
animalelor.

. Avantajele sînt deci evidente. 
Populația obține în mod constant 
pîine de bună calitate ; se gospo
dărește mai bine griul prin evita
rea unora dintre operațiile de trans
port, manipulare și depozitare. Eco
nomia de cereale este însemnată în 
toate cooperativele agricole de pro
ducție; din 1963, de cînd funcționea
ză brutăria, membrii cooperatori 
din comuna Vitomirești, raionul 
Drăgășani, de pildă, au reușit să-și 
rezerve grîu pentru un an de zile. 
Se înregistrează, de asemenea, e- 
conomii de combustibil, mai ales la 
lemne și paie, acestea putînd 
valorificate mai bine.

Un element nou intervenit în 
menajarea brutăriilor sătești 
constituie unirea eforturilor 
multor cooperative agricole 
producție pentru scurtarea timpu-

acum cîteva amănunte prac- 
Fiecare membru cooperator

de producție o cantitate de

fi

a-
Î1 

mai 
de

lui de construcție, pentru realizarea 
lor în condiții avantajoase. Orga
nele locale vor sprijini, în continu
are, extinderea acestor unități în 
fiecare comună, ridicarea nivelului 
tehnic de fabricație și buna lor 
organizare, în interesul maselor 
largi de cetățeni.

I

Imagini noi în peisajul Capitalei: Instalați comod în fo
tolii, la adâpostul umbrelelor de soare, proaspeții auto- 
mobiliști urmdresc atent lucrul specialiștilor „Metalo-cas- 
nicei”. Unitatea nr. 19 a acestei cooperative meșteșugă
rești asigură gratuit asistența tehnica a autoturismelor 

în perioada de rodaj Foto : R. Costln
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aricafura profită 
de un avantaj 
substanțial — 
faptul tipărit — 
și sub acest ra
port ea repre

zintă poate cea mai mobi
lă specie a graficei. Con
tactul nemijlocit cu publi
cul — și presa îi asigură 
unul foarte larg — o obli
gă la o exigență perma
nentă. Umorul presupune 
participarea la problemele 
umanității, o permanentă 
atenție la preocupările sa
le. Superficialitatea îi este 
străină — nimic nu este 
sancționat mai prompt de- 
cîf superficialitatea în ana
lizarea relațiilor umane — 
și nu este deloc exagerat 
atunci cînd afirmăm că re
flecția filozofică, raporta
rea directă la realitate sînt 
părți componente ale u- 
morului, în ultimă instanță 
finalitatea lui fiind fără în
doială intenția morală, evi
dent nu în sensul ei di
dactic. „Ridendo casfigat 
mores’ (rîzînd se îndreap
tă moravurile) — iată dic
tonul care girează eficaci
tatea umorului, deviză pe 
care cei mai înzestrați ar
tiști o subliniază continuu 
prin lucrările lor.

„Ne despărțim de tre
cut, rîzînd* și acest pre
țios adevăr e menit să fun
damenteze categoric rea
lizările genului. Nu există

Puține sînt colectivele 
artistice din (ara noastră 
care să se bucure de un 
număr atît de mare de 
spectatori ca Ansamblul 
artistic al C.C.S. O stagi
une permanentă, aproape 
zilnică, la sediul din Lip
scani, spectacole în clu
buri muncitorești și case 
de cultură și, adeseori, pe 
stadioane, au făcut ca pro
gramele teatrului să fie 
urmărite cu interes de oa
menii muncii.

Ansamblul C.C.S. ne-a 
oferit de-a lungul ultimi
lor ani unele spectacole 
de calitate, interesante 
Cu toate acestea, chiar și 
cele mai bune programe 
prezentate lăsau în cele 
din urmă impresia hibri
dului. a unui .,mixturn 
compositum". în care nu
merele de brigadă artisti
că și tablourile folclorice 
se îmbinau arbitrar.

Care trebuie să fie pro
filul unui ansamblu mun
citoresc. menit să-și tră
iască viata în mijlocul oa
menilor muncii, să le in
sufle idei și sentimente 
nobile să-i educe să sti
muleze acea atmosferă de 
vo'Oșie și de tortă pro
prie contemporanilor noș- 
fr care construiesc socia
lismul ?

Vom trece peste multele 
încercări făcute în acest 
răstimp și care, împreună, 
au constituit o bună expe
riență oe calea găsirii unui 
stil propriu Nu am putea 
să afirmăm că acest stil a 
și fost găsit. Ni se pare 
însă că recenta premieră 
a ansamblului, „Magistrala 
tinereții”, dă răspuns uno-

ra din Întrebările de mal 
sus, că spectacolul care 
ne-a fost prezentat se a- 
propie mai mult decît 
cele dinaintea lui de ade
văratul profil al unui ase
menea ansamblu, deși el 
nu reprezintă decît una 
din modalitățile artistice 
pe care colectivul și le-a 
propus, aceea mai înveci
nată cu revista.

In primul rînd, noul 
spectacol se remarcă prin- 
tr-o idee conducătoare 
pregnantă, care dă sens

Puiu Ganea) j cit despre 
momentele vesele (textele 
sînt semnate de A. Grigo- 
riu, Romeo lorgulescu și 
Cornel Constantinescu), 
ele cuprind dialoguri șl 
scene de o calitate spori
tă, elocvente în intenția 
de a schița ironia, spiritul 
ascuțit al oamenilor față 
de neajunsuri, față de fot 
ce e anacronic.

Pentru a coborî „acți
unea” momentelor lirice 
și coregrafice de pe pie
destalul abstract-simbo'ic

satira 
ge
nu 
de 

mai

PE SCENA ANSAMBLULUI
ARTISTIC AL C. C. S.

întregulul program. Cei 
care au gîndit spectacolul 
au luat drept obiect pen
tru comentariul lor artistic 
plasticitatea și prospeți
mea faptului de fiecare 
zi, exprimîndu-l nu în 
scheme simbolice care, 
prin uzură, nu mai con
ving, ci în mișcarea sa 
spontană intimă. Cîniăre- 
ții „spun" la rampă poeme 
încîntătoare despre mun
că și despre dragoste (ma
joritatea cîntecelor aparți- 
nînd lui G. Grigoriu și 
Temistocle Popa sînt ine
dite), dansatorii schițează 
în ritmuri vioaie ambianța 
optimistă a noilor cartiere 
(coregrafia : Sandu Fever), 
decoruri sugestive, pe cît 
de simple pe atît de emo
ționante — spectatorii le 
aplaudă la fiecare ridicare 
de cortină (scenografia

și a le integra în viață, 
regia (Paul Mihail) a gă
sit multe soluții scenice 
ingenioase : tabloul „Pe
magistrală”, de pildă,
este un elogiu al liniilor 
îndrăznețe pe care orașul 
modern le descoperă la 
fiecare pas. Dansul de an
samblu reconstituie trep
tat, cu ajutorul turnantei, 
detaliile 
nouă, 
rea și 
trale. 
parte 
tabloul coregrafic-muzica1 
,Ritm" (poate cel mai e- 
moționant al spectacolu
lui) este construit pe ideea 
că omul a devenit stăpî- 
nul înțelept al mașinii, 

sînt și momentele 
„Profesorul 

„Cu servieta 
„Creierul e-

de arhitectură 
pînă le dă amploa- 
măreția unei magis- 
Refinînd pe de altă 
virtuțile simbolului,

Bune
„La cabană”.
Cristinel”,
după mine”,

lectronic”, în care i 
ne apare spirituală, 
neralizatoare, deși 
lipsită, pe alocuri, 
reminiscențe ale unor 
vechi șabloane.

Un cîștig în înnoirea 
spectacolului de acest gen 
ni se pare folosirea scene
lor combinate, în care co
regrafia și proza, muzica 
și satira so împletesc. 
Cum spuneam la în
ceput, soluția propusă 
presupune o inventivitate 
neobosită, pentru a nu de
veni rețetă.

Nu putem încheia rîn
durile de față fără să ne 
gîndim la bogăția de ex
presii artistice cu care di
feritele echipe artistice 
sindicale ne-au cîștigat, 
în concursuri, admirația și 
aplauzele și să sugerăm 
conducerii teatrului stu
dierea lor mai atentă. 
Sînt mulți artiști amatori 
deosebit de înzestrați, pe 
care ansamblul C.C.S. ar 
putea să-i folosească în 
programele lui. Un efort 
mai mare în lărgirea cer
cului de colaboratori, care 
rămîne încă îngust, ar 
duce și la alte realizări 
valoroase.

Spectacolul cu „Magis
trala tinereții" ni se pare 
un început merituos prin 
orogramul său, prin inter
pretarea dată rolurilor dar, 
mai ales, pentru că ne-a 
înlesnit să înțelegem — 
măcar sub unele aspecte 
— ce ppt să aștepte spec
tatorii de la acest ansam
blu, în viitor.

caricafură care să fie neu
tră, ea trebuind să-și a- 
corde mijloacele specifice 
cu satira incisivă, țintind 
ridiculizarea a ceea ce 
este perimat, a ceea ce 
mai dăinuie vechi în oa
meni și în relațiile dintre 
ei. Sensul militant al cari
caturii se află îndeosebi în 
capacitatea ei constructivă, 
în rolul important pe ca- 
re-l joacă în formarea u- 
nei conștiințe noi, unei 
optici noi. Desenul umo
ristic vis'ează fenomenele 
esențiale de un pronunțat 
caracter social și exemplul 
tradiției noastre în acest 
domeniu — Jiquidi, Toni- 
tza, Iser ș. a. — este con
cludent. Pe de altă parte, 
cîștigurile artei moderne 
sub raportul valorii grafice 
au impus caricaturii o vi
ziune plastică specifică, au 
ajutaf-o la găsirea unui 
limbaj propriu, care o di
ferențiază de celelalte for
me ale graficii.

Din păcate, în momen
tul de față caricatura re
prezintă la noi un sector 
insuficient de activ. Ulti
mele expoziții de grafică 
n-au evidențiat progrese 
în acest domeniu și nici 
publicațiile nu impun ca
ricaturi de calitatea pe) ca
re o așteptăm. în afara de 
cîfeva excepții — cînd 
proporția ar trebui să fie 
inversă — majoritatea ca
ricaturilor care apar prac
tică un umor fixat pe teme 
minore, inconsistente, pre
fabricate. Aceste teme, 
care nu sînt universal va
labile, dar care sînt uni
versal monotone, consti
tuie o lume artificial crea
tă din clișee, o lume 
populată de chelneri și fri
zeri incorecfi, părinți 
care învață în locul co
piilor, 
ghează sau monologhea
ză voit 
luna cadourilor sau dumini
cile sportive și aufomobi- 
liști ghinioniști. Rareori li
mitele acestei sfere sînt 
sparte și este firesc ca mo
notonia să ducă implicit la 
șabloanele în care s-au fi
xat unii caricaturiștl supra- 
licifînd zadarnic rîsul, efec
tul comic.

Umorul pe clișee a ne
interesant, periferic și ana
cronic. Simpla înșiruire a 
majorității temelor tratate 
de caricaturiști în numărul 
din 31 martie al „Urzicii” 
este revelatoare : copilul 
care sparge geamuri, «mi
crobistul» miop care vede 
numai mingiile, chelnerul 
cu ticurile sale în familie, 
automobilistul care a ni
merit înfr-un pom, biro
cratul obsedat de utilitatea 
duplicatului, cei care poar
tă barbă ș.a.m.d.

eșa-numifulul umor „alb” 
este, de asemenea, o pre
judecată. Dincolo de de
numirea falsă care îl eti
chetează, și în acest gen 
se descifrează, cu mulfă 
subtilitate, accente satirice 
la adresa unor aufomatis- 
me, unor inerții în gîndi- 
re, în moravuri. El repre
zintă o manifestare a spi
ritului uman, a capacității 
omului de a rîde, de a in
venta situații comice reve
latoare în ultimă instanță 
pentru anume trăsături de 
caracter. Dar acest lucru 
se obține prin transfor
marea simplului meșteșug 
în arfă, prin fundamenta
rea lui pe o observare a- 
tenfă, pătimașă chiar a re
lațiilor dintre oameni în 
cele mai diverse domenii 
de manifestare.

> ■

soți care dialo-

umoristic daspra

acest u-
femafic

Mircea SIM1ONESCU

e venirea conti
nuă la 
ni Vers 
îngust coboară 
simțitor nivelul 
intelectual al ca

ricaturilor, determinînd o 
percepere pasivă a lor, 
fără ca rîsul — dacă el 
este obfinut — să acțio
neze spiritual, moral, fără 
ca el să declanșeze aso
ciații, idei. Umorul fără 
idee nu are capacitatea 
de a interveni în viata 
oamenilor, rămîne de a- 
ceea fără ecou în rîn- 
dul cititorilor ; în același 
timp, fără idei artistice în 
caricatură nu pot exista 
personalități artistice preg
nante, originale. Refuzul

5
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sfe surprinzător 
cum majoritatea 
caricaturilor care 
apar ignoră spe
cificul plastic pe 
care, în mod

virtual, ar trebui să-l aibă, 
și își bazează efectul umo
ristic pe jocuri de cuvinte, 
calambururi, texte de a- 
necdotă, de multe ori ru
dimentare, fără spirit. 
Exemplele nu trebuie cău
tate mult : un dirijor dă 
tonul orchestrei desfăcînd 
o conservă din peștele cu 
nume sinonim, thonul ; un 
fotbalist este întrebat ce 
rol are în echipă și răs
punde : stoper măturător 
— el, evident, purfînd o 
mătură ; un consumator in
tenționează să-și plătească 
consumația cu un leu (ani
malul).

Caricatura nu este o a- 
necdotă ilustrată — anec
dotele se povestesc, cari
caturile nu — dar această 
elementară condiție a ge
nului este deseori ignora
tă. De multe ori, desenele 
apar însoțite de texte ex
plicative, greoaie și lungi, 
care complică lucrurile și 
care distrug hazul (scăzut 
și așa). Caricaturi fără cu
vinte apar rar, cînd de 
fapt ele ar trebui să ocu
pe un loc important, ex- 
primînd cel mai bine spe
cificul genului. Efectul u- 
morisfic, surpriza, asociația 
vizuală penetrantă țin e- 
vident de tipul de umor 
practicat de artist, de per
sonalitatea sa. Succesul lui 
Perahim ilusfrînd prover
bele, reușitele lui Benedict 
Gănescu sau Cik Dama- 
dian se explică prin înțe
legerea rigorilor impuse 
de gen, 
(area la 
amorf și 
totdeauna se ține seama 
însă de particularitățile sti
lizării caricaturale. Se con
fundă adesea caricatura cu 
o reducere la o scară m:că 
a unei grafici oarecare sau 
se amestecă nediferențiat 
personaje tratate în ma
niera genului cu elemente 
de decor tratate ca în gra
fica de șevalet, se confun
dă deformarea umoristică 
cu îngroșările rudimentare, 
nedecanfate de puterea 
fanteziei.

Se simte nevoia ca în 
acest domeniu — dinamic 
prin excelență — să pă
trundă mai multă noutate, 
să se renunțe la căile fa
cile și bătătorite, să apară 
nume noi și modalități noi 

expresie, într-un cuvînt 
realizările să (ie egale 
cerințele.

Iulian MEREUȚA

prin renun- 
defaliul inert, 

inutil. Nu

—
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Detaliu arhitectonic 
la Tg. Mureș

Foto : Gh. Vlnțtlă
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Se împlinesc 70 de ani de la naș
terea lui Gheorghe Crosnef — lup
tător de frunte pentru cauza clasei 
muncitoare.

Gheorghe Crosnef s-a născut la 
10 aprilie 1896 la Bazargic, în Do- 
brogea de sud, în familia unor mici 
meseriași. încă de pe băncile liceu
lui, și mai tîrziu, ca student al Fa
cultății de litere și filozofie din So
fia, a studiat învățătura marxistă. 
La Vîrsta de 16—17 ani făcea parte 
din cercul cultural al aripii de stin
gă din Partidul Social-Democrat 
din Bulgaria.

în anii primului război mondial, 
Gheorghe Crosnef, mobilizat în ar
mată, a desfășurat o susținută 
muncă politică în rîndurile solda- 
ților.

După război, în 1918, s-a înapoiat 
în orașul său natal — Bazargic. în 
acest timp, în România, lupta re
voluționară a clasei muncitoare și 
a maselor largi populare împotriva 
exploatării și asupririi burghezo- 
moșierești, pentru o viață mai 
bună, căpătase un puternic avînt. 
Gheorghe Crosnef s-a încadrat în 
mișcarea socialistă din țara noas
tră, participînd la toate acțiunile 
mai importante de luptă care au 
avut loc în regiunea Dobrogea. O 
dată cu transformarea partidului 
socialist în partid revoluționar, 
marxist-leninist, a fost primit în 
rîndurile Partidului Comunist din 
România.

Pentru a împiedica dezvoltarea 
luptei revoluționare în țara noas
tră, clasele dominante au dezlăn
țuit o prigoană sălbatică împotriva 
militanților comuniști, trecînd, în 
anul 1924, la ilegalizarea partidu
lui. în ciuda condițiilor grele ale 
ilegalității, Gheorghe Crosnef a 
muncit cu abnegație pentru înde
plinirea sarcinilor de partid ce i 
s-au încredințat. Din însărcinarea 
C.C. al P.C.R., împreună cu alți 
membri ai partidului, înființează 
organizația revoluționară de masă 
denumită D.R.O. (Organizația re
voluționară dobrogeană). Ales în 
Comitetul Central al organizației, 
militează în cadrul ei, sub îndru
marea P.C.R., pentru organizarea 
unor acțiuni în vederea apărării in

tereselor maselor muncitoare, a 
întăririi unității de luptă a tuturor 
oamenilor muncii — români, bul
gari și de alte naționalități care 
conviețuiau în Dobrogea. Amploa
rea pe care o capătă aceste acțiuni 
determină autoritățile burghezo- 
moșierești să intensifice măsurile 
represive. în februarie 1925, Cros
nef este arestat și expulzat în Bul
garia. Socotit și aici ca element 
periculos pentru ordinea de stat 
burgheză, este arestat de poliția 
bulgară și apoi expulzat în Aus
tria.

Departe de locurile natale, cu să
nătatea.' șubrezită, Gheorghe Cros
nef nu a încetat nici un moment să 
țină legătura cu P.C.R. Reîntorcîn- 
du-se ilegal în țară, își reia activi
tatea revoluționară.

în anul 1935, Comitetul Central 
al partidului comunist îi încredin
țează sarcina de a organiza și con
duce primele școii ilegale de partid. 
Ulterior, ca urmare a muncii depu
se, a fost cooptat în secretariatul 
Comitetului Central al partidului, 
în această calitate, s-a ocupat de 
munca de agitație și propagandă, 
a condus redacția „Scînteii" ilega
le.

în noaptea de 16 octombrie 1936, 
Gheorghe Crosnef a fost din nou 
arestat. Torturat și schingiuit timp 
de 8 zile, fără a se putea afla ceva 
de la el, a fost transportat cu alți 
comuniști la închisoarea Jilava, 
unde a fost supus așa-numit.ului 
„regim de izolare la secret". Con
dițiile neomenești din închisoare 
i-au agravat tuberculoza de care 
suferea. A încetat din viață la 6 
februarie 1937, cînd abia împlinise “ 
40 de ani.

Poporul român va cinsti veșnic 
memoria eroilor clasei noastre 
muncitoare, printre care se numă
ră și Gheorghe Crosnef. Amintirea 
luptei lor pline de abnegație pen
tru libertatea și fericirea celor ce 
muncesc însuflețește poporul nos
tru în activitatea sa constructivă 
consacrată înfloririi multilaterale a 
patriei, desăvîrșirii operei de con
struire a socialismului.

Florea DRAGNE

• Sala Palatului : Concert. SARITA MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneul Republicii Socialiste Româ
nia) : Recitalul pianistului DMITRI BAȘKIROV (U.R.S.S.) — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATĂ... DOUA OR
FELINE — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra") : CU CINE MĂ BAT — 19,30, (in sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : BILLY MINCINOSUL — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20.

I CINEMA |
• CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop : Patria, București, Melo
dia, Aurora (la ultimul cinemato
graf completare Geologii).
• HAI, FRANȚA I : Republica 
(completare Orizont științific 
nr. 1), Grivița (completare Cu a- 
cul și ața).

• viața Începe la ora 8 
SEARA : Luceafărul, Flamura (la 
ambele completarea Cu acul șl 
ața).
• FINALA BUCLUCAȘA : Capi
tol, Modern (completare Orizont 
științific nr. 1).
• DUPĂ MINE, CANALII I — 
cinemascop : Festival, Feroviar, 
Volga.
• DESENE SECRETE : Victoria 
(completare Știință și tehnică nr, 
7/1965), Dacia (completare Lucră
rile primei constătulrl pe țară • 
lucrătorilor din construcții).
• RĂSCOALA — cinemascop l

Pe planșetă— 
vacanțele noastre 

viitoare
(Urmare din pag. I)

specifice să rezulte hibrizi de 
nedorit, așa cum s-a întîm- 
plat uneori ca rezultat al în
cercărilor de a imita, de pildă, 
la munte elemente ale con
strucțiilor de pe litoral.

— Care sînt proble
mele a căror rezolvare 
considerați că merită o 
atenție deosebită ?

— După părerea mea, con
cepția actuală de studiu și 
proiectare ar trebui îmbună
tățită. în prezent există o 
fragmentare care face ca uni
tatea realizărilor să sufere. 
Atelierul nostru elaborează 
studii, pe baza cărora în in
stitutele de proiectare sînt de
finitivate proiecte de sistema
tizare. în sfîrșit, un al treilea 
colectiv de arhitecți concepe 
construcțiile propriu-zise : ho
teluri, restaurante, cabane, 
moteluri, tabere, campinguri 
etc. în această situație, noi 
nici nu știm ce soartă au stu
diile noastre. în ce măsură 
concepția inițială s-a realizat, 
ce modificări au fost aduse 
și în ce stadiu se află lucră

rile. Mai mult, s-a ajuns chiar 
la o fragmentare a responsa
bilităților : Oficiul național de 
turism se ocupă de latura or
ganizatorică, unitățile de ca
zare sînt administrate de în
treprinderile locale de gospo
dărire, iar investițiile le 
realizează Ministerul Comerțu
lui Interior. Este evident că 
într-o asemenea situație coor
donarea eforturilor, cuprinde
rea complexă și în perspecti
vă a tuturor aspectelor legate 
de dezvoltarea turismului se 
realizează mai greu. Aceasta 
se răsfrînge nu numai asupra 
studiilor noastre, a căror în
făptuire e limitată adeseori la 
acele aspecte ce interesează 
direct și imediat pe beneficia
rul investiției, ci și asupra 
evoluției înseși a unei activi
tăți turistice organizate. Iată 
de ce mi se pare necesară o 
activitate coordonată în acest 
domeniu, care prin organiza
rea unui cadru bogat și variat, 
începînd de la cabana alpină 
și terminînd cu editarea de 
ghiduri, ilustrate și diapoziti
ve. să ridice continuu nivelul 
turismului românesc.

Central, Tomis (la ambele com
pletarea Țara Hațegului).
• CHEILE CERULUI : Lumina 
(completare Secretul trecutului).
• CE S-A 1NTIMPLAT CU BABY 
JANE ? : Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina.
• WINNETOU (seria l) : Doina 
(completare Geologii).
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 
— COCENEL — SCULPTORUL 
IVAN FUNEV — STAȚIA DE 
PRELUCRARE A BALENELOR — 
POVESTE ROMANTICĂ — PRI
VELIȘTI CARPATINE, „CER
BUL" — TRANDAFIRUL CU PE
TALE DE AUR : Timpuri Noi.
0 TRANZIT — cinemascop : 
Giulești (completare Stația de 
prelucrare a balenelor).
0 CEA MAI FRUMOASĂ : în
frățirea între popoare (completa
re Adam și Eva în Flat lux).
0 LA PORȚILE PĂM1NTULUI — 
cinemascop ; Excelsior, Miorița 
(la ambele completarea Un bloc 
neobișnuit).
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop : Buzești (completare 
Rășinari), Drumul Sării (comple
tare Pîrvu Mutu-zugravul).
0 ARȘIȚA — cinemascop: Crln- 
gași (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat tn re
giunea Banat).
0 PROCESUL ALB — cinema
scop : Bucegi.
0 BARCAGIUL — cinemascop i 
Gloria (completare Știință șl teh
nică nr. 5/1965), Lira (completare 
Energia).
0 LUMINA VERDE — cinema
scop : Unirea (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat).
0 DIVORȚ rTALIAN : Flacăra. 
0 BEATA : Vitan (completare 
Pîrvu Mutu-zugravul).
0 PINGUINUL ; Munca (comple
tare Lucrările primei consfătuiri 
pe tară a lucrătorilor din con
strucții).
0 SAȘA ; Popular (completare 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat in regiunea Crișana). 
O FiFI ÎNARIPATUL: Arta (com
pletare Tîrguri și iarmaroace), 
Floreasca (completare Pasiuni). 
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : 
Moșilor (completare Sculptorul și 
timpul) Rahova (completare Tîr
guri și iarmaroace).
0 GUSTUL MIERII : Cosmos 
(completare Băiatul și furtuna). 
0 ANI CLOCOTITORI : Viitorul 
(completare Politețe Î).
0 OLD SHATTERHAND — ci
nemascop : Colentfna.
0 VIZITA — cinemascop : Pro
gresul.
0 FATA DIN JUNGLA : Feren
tari.
0 VANINA VANINI : Cotroceni. 
0 WINNETOU — cinemascop 
(ambele serii) : Pacea.
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SUCCESE ROMANEȘTI
ÎN „CROSUL BALCANIC"

Duminlcd, în îm
prejurimile localității 
Șumen . s-au dispu
tat întrecerile tradi
ționalei competiții in
ternaționale „Crosul 
balcanic*. Un •frumos 
succes a Tepurtat re- 
prezentantul Româ
niei, Nicolae Mustață, 
cîțtigător în proba 
rezervată seniorilor. 
El a parcurs distan
ța de 10 000 m în 
30'02"2/10, fiind ur
mat de un alt atlet

român, Andrei Bara- 
baș (30'08") și de 
iugoslavul Zuntan 
(30’12").

Proba senioarelor, 
desfășurată pe dis
tanța do 2 000 m, a 
revenit campioanei 
bulgare Kipra Danai- 
lova cu rezultatul de 
6'19", urmată de re
prezentantele Româ
niei Elisabeta Bucur 
(6'28"), Viorica Ga
bor (6'29") și Elisabe
ta Teodorov (6’30").

La Junioare (1 000 m) 
a terminat victorioa
să iugoslava Vera 
Nicolici — 2'53"6/10. 
Pe locurile următoa
re s-au clasat Elisa
beta Baciu (3'01") și 
Niculina Bîrsan (3* 
04"), ambele din e- 
chipa României. Pro
ba Juniorilor (4 000 
m) a fost dominată 
de bulgarul Ștefanov 
(12'01"), care l-a în
trecut pe atletul ro
mân I. Dlma (12'06").

Rapidiștii au cîștigat
primul meci cu Ț. S. K. A.

D. Plocon (nr. 7) plasează mingea peste blocajul 
voleibaliștilor sovietici

(Telefoto : TASS — Agerpres)

După victoria reali
zată sîmbătă seara 
de Dinamo București 
(3—0 în meciul cu e- 
chipa cehoslovacă 
Dukla Kolin), o altă 
echipă a țării noastre 
a făcut un important 
pas spre finala, „Cu
pei campionilor euro
peni' la volei (mas
culin). Jucînd dumi
nică după-amiază la 
Moscova în compa
nia redutabilei for
mații Ț.S.K.A. Mosco
va, Rapid București 
a repurtat un succes 
de prestigiu învin- 
gînd cu 3—2. Jocul a 
pus la grea încercare 
ambele formații ofe
rind o palpitantă în
trecere sportivă mii
lor de spectatori. 
După ce au cedat la 
mare luptă primul 
set (13—15), voleiba
liștii români și-au or
ganizat excelent Jo
cul la fileu reușind să 
obțină două Beturi 
consecutive (15—9 șl 
15—12). în setul 4, 
echipa sovietică a 
cîștigat greu, In pre
lungiri (16—14).

Feroviarii bucureș- 
teni, cu o condiție fi
zică excepțională șl 
în mare vervă de Joc, 
au răsturnat în final 
pronosticurile, termi- 
nînd victorioși. t

scrimă CAMPIONATELE MONDIALE
PENTRU TINERET

Sîmbătă și duminică au conti
nuat la Viena campionatele mon
diale de scrimă pentru tineret. 
Proba feminină de floretă a reve
nit suedezei Kerstin Palm, urma
tă de Halina Balon (Polonia) și 
Claudette Herbster (Franța). Fosta 
campioană mondială, Ecaterina 
Iencic (România) a pierdut la No
vikova (U.R.S.S.) (1—4, 4—3, 1—4) 
în optimile de finală. In sferturile 
de finală, Kondratieva (U.R.S.S.) a 
cîștigat la Ileana Drîmbă, iar Mak-

Proba de spadă s-a terminat a- 
seară cu victoria francezului Jac
ques Brodin. Dintre sportivii ro
mâni, cea mai bună comportare a 
avut-o Alexandru Pongraț, care 
s-a clasat pe locul V.

FOTBAL

Ieri, în categoria A

14—3 PENTRU GAZDE
j Ziua internațională a foștilor deținuți
i și deportați politici antifasciști

simova 
Stanca.

(U.R.S.S.) la Marina

Pe scurt
de peste hotare

• Turneul international de fotbal 
Juniori da la Leipzig a revenit echi
pei locale Lokomotiv, care a învins 
cu scorul de 1—0 (0—-0), echipa Rapid 
București. Locul trei a fost ocupat de 
formația Carl Zeiss Jena, învingătoare 
cu 4—0 în întîlnirea cu Tesla Braga.

• în semifinalele probei de simplu 
masculin ale turneului international 
de tenis de la Monts Carlo, Santana 
(Spania) l-a învins; cu 7—5 9—7 pe 
australianul Fletcher, iar Pietrangell 
(Italia) a dispus fcu 6—1, 7—5 de 
campionul român Ion Tiriac.

• Cu prilejul unui concurs de a- 
tletism desfășurat Ia Walnut, John 
Pennel, Bob Seagren și Bob Kirk au 
realizat la săritura cu prăjina aceeași 
performantă : 5,20 m. Pennet a în
cercat să corecteze recordul mondial, 
însă a ratat la 5,30 m (recordul mon
dial este de 5,28 tn).

• în finala campionatelor Internatio
nale de tenis ale Izraelului, care se 
desfășoară la Tel Aviv, se vor întîlni 
Jucătorii români Constantin Popovici 
și Gunther Bosch. în semifinale, Po
povici a dispus cu 6—2, 6—2 de Ra
fael Melion, iar Bosch l-a eliminat cu 
6—3, 6—3 pe Rafi Gorney.

REZULTATE CATEGORIA A

CRIȘUL ORADEA—PETROLUL 
1—1 (0—0). Au marcat Badea (min. 
48) pentru Petrolul; Mureșan III — 
din 11 m (min. 81).

RAPID—DINAMO BUCUREȘTI 
0—0.

C.S.M.S. IAȘI—STEAUA 2—0 
(1—0). Au marcat Pop (min. 37), 
Stoicescu (min. 85).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—SI
DERURGISTUL 4—0 (1—0). Au 
marcat: Jenei (min. 40), Necula 
(min. 53), Năftănăilă (min. 60), Go
ran (min. 64).

UNIVERSITATEA CLUJ—DINA
MO PITEȘTI 2—2 (1—0). Au mar
cat i Al. Vasile (min. 37), Cîmpea- 
nu (min. 48) — pentru clujeni; 
Țîrcovnicu (min. 50), Naghl (min. 
57) — pentru piteșteni.

FARUL CONSTANTA—ȘTIINȚA

CRAIOVA 4—0 (2—0). Au marcat: 
Tîlvescu (minutele 5 și 28 am
bele din 11 m), Iancu (min. 64), 
Trifan (min. 73).

POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
U.T.A. 1—0 (1—0). A marcat Lere- 
ter (min. 24).

CLASAMENTUL

Petrolul 17 11 4 2 37—14 26
Rapid 17 11 2 4 31—15 24
C.S.M.S. 17 9 3 5 24—22 21
Dinamo Buc. 17 7 4 6 26—22 18
Dinamo Pit. 17 7 3 7 32—29 17
Steagul roșu 17 7 2 8 29—23 16
Steaua 17 4 8 5 21—16 16
U.T.A. 17 5 6 6 22—28 16
Știința Cr. 17 6 4 7 16—23 16
Universitatea 17 4 8 5 15—22 16
Farul 17 6 3 8 20—26 15
Politehnica 17 6 3 8 15—23 15
Crișul 17 3 6 8 18—29 12
Siderurgistul 17 3 4 10 24—38 10

CATEGORIA B

Seria I. Politehnica București — Oltul Rîmnlcu Vîlcea 3—0( 
C.F.R. Pașcani — Progresul București 1—1; Dinamo Bacău — Meta
lurgistul București 1—1 / Ceahlăul Piatra Neamț — C.F.R. Roșiori 
6—0 i Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 2—3 ; Metalul Tîrgoviște — 
Progresul Brăila 1—2 / Dinamo Victoria București — Oțelul Galați 
2—0.

Seria a Il-a. Jiul Petrila — A.S.A. Tg. Mureș 0—0i C.F.R. Arad 
— C.S.M. Sibiu 2—2i Clujeana — Minerul Baia Mare 1—2 ; Arieșul 
Turda — Vagonul Arad 1—0 i A.S. Cugir — Minerul Lupenl 2—0 > 
C.S.M. Reșița — Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 ; Gaz metan 
Mediaș — Recolta Cărei 1—0.

la București...
Stadionul „23 Au

gust* a găzduit Ieri 
două partide de fotbal 
așteptate cu deosebit 
interes : meciul retur, 
din preliminariile tur
neului U.E.F.A., dintre 
selecționatele de ju
niori ale României și 
U.R.S.S., și unul din 
derbiurile tradijionale 
alo campionatului, Ra
pid—Dinamo București.

Juniorii noștri au 
dominat, dar jocul lor 
a fost dezorganizat și 
lipsit de eficacitate. Ei 
au cîștigat cu 1—0 (cu 
același scor cu care 
pierduseră partida de 
la Chișinău), dar — 
prin tragere la sorfi — 
în turneul final U.E.F.A. 
s-a calificat selecționa
ta Uniunii Sovietice.

Derbiul Rapid—Di
namo a nemulțumii în 
și mai mare măsură pe 
cei circa 50 000 . de 
spectatori din tribune. 
După 90 de minute,

partida s-a încheiat fă
ră ca vreuna dintre e- 
chipe să înscrie măcar 
un gol.

Dinamoviștli, ca șl 
rapidiștii s-au angajat 
într-o luptă acerbă 
pentru rezultat, cu pri
virile ațintite parcă 
doar la tabela de mar
caj. Că pînă la urmă 
scorul a rămas „alb" 
— nu-i de mirare ; fa
zele de poartă au fost 
adevărate rarități. In 
schimb, greșelile teh
nice și duritățile au 
fost „prezentate" cu 
iargheje publicului 
spectator, fără ca ni
meni — nici antrenorii, 
nici jucătorii celor 
două echipe —- să se 
gîndească vreo clipă 
la înlăturarea lor. în
treruperile de joc (pen
tru faulturi și pentru 
mingi trimise în afara 
terenului) s-au numă
rat cu zecile. După un 
calcul aproximativ,

Singur în otae, Nunweiller VI nu 
poate trece de apărătorii rapidiști 

Fote i M. Andreescu

CAMPIONATE - COMPETIȚII
Steagul roșu Brașov 95—61; Poli
tehnica Timișoara — Știința Galați 
65—53.

Referitor la meciul Politehnica 
București — Rapid, derbiul etapei 
de ieri a campionatului feminin. In 
afară de anunțarea scorului (66—58 
In favoarea studentelor) nu se pot 
spune și alte lucruri interesante. 
Ambele echipe, deși reunesc în 
cadrul lor majoritatea componente
lor lotului reprezentativ, au evoluat 
aidoma unor începătoare oferind 
o veritabilă parodie de spectacol 
baschetbalistic. Comportarea de 
ieri, ca și recentele lor înfrîngeri 
în fa)a formației Constructorul 
(care luptă pentru evitarea retro
gradării 1) nu mai pot fi conside
rate accidentale, ci ar trebui să 
dea serios de gîndit jucătoarelor 
și antrenorilor respectivi.

Alte rezultate : feminin : Voința 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș 51 
—34 : Universitatea Cluj — Progre
sul 58—47 ; Voința București — 
Constructorul 56—43 ; Crișul Ora
dea — I.C.F. 67—60 ; masculin : Fa
rul Constanța — Politehnica Bucu
rești 55—51 ; Universitatea Cluj — 
Aurul Brad 97—84 : Rapid — Dina
mo Oradea 101—65 ; Steaua —

^HANDBAL

Masculin: Universitatea Bucu
rești—Steaua 14—9 (1) ; Dinamo 
Brașov—Dinamo București 5—24 ; 
Rafinăria Teleajen—Știința Galați 
14—15 ; Politehnica Timișoara— 
Tractorul Brașov 25—12 ; Dinamo 
Bacău—Voința Sighișoara 33—7 ; 
feminin ; Universitatea Timișoara— 
Tractorul Brașov 5—4 ; Confecția—■ 
Liceul nr. 4 Timișoara 6—3 ; Voința 
Odorhei—Mureșul Tg. Mureș 5—5 ; 
Universitatea București—C.S.M. Si
biu 15—5 ; Rulmentul Brașov—Ra
pid 6—7.

RUGBI
Steaua—Știința Petroșenl 13—3 ; 

Gloria—Rulmentul Bîrlad 9—3 ; Pro
gresul—C.S.M.S. Iași 11—9; Farul 
Constanța—Constructorul 24—6 ; 
Precizia Săcele—Dinamo 6—11 ; 
Universitatea Timișoara—Grivița 
Roșie 9—14.

mingea s-a aflat în 
joc cu pufin peste o 
treime din timpul re
gulamentar al meciu
lui.

Ce s-ar mai putea 
spune despre meciul 
derbi de ieri î Oricum, 
pujine, foarte puține 
lucruri bune. Carnetul 
de notife, revăzut la 
sfîrșitul partidei, nu 
consemnează decît că, 
în minutul 26, Erie a 
șutat puternic de la 
distantă, obligîndu-I 
pe Andrei să respingă 
în corner ; că Motroc, 
în min. 58, a tras spre 
poarta dinamovistă, dar 
n-a nimerif-o, deși 
Datcu nu era la post ; 
că, în șfîrșit, în ultima 
parte a meciului, di- 
namoviștii au contra
atacat periculos, ca și 
rapidiștii ceva mai tîr- 
ziu, dar Andrei și res
pectiv Popa au avut 
intervenții de ultimă 
clipă.

Nu încape îndoială 
că specialiștii federa
ției vor frage conclu
ziile ce se impun după 
astfel de partide.

I. D

...și la Oradea
ORADEA (prin te

lefon). înfr-un joc 
foarte important pen
tru lămurirea situației 
din fruntea și din coa
da clasamentului, echi
pele Crișul și Petrolul 
și-au disputat întîieta- 
fea într-o notă de ner
vozitate, mai ales din 
partea jucătorilor plo- 
ieșfeni. Partida s-a 
terminat cu un rezultat 
echitabil da egalitate i 
1—1. De remarcat că 
ploieștenil au șutat o 
singură dată la poar
tă, cînd au înscris de 
fapt și golul.

Din colțul tribunei

SPORT 

GREU
Dintre spectatorii — destul de 

rhulți la număr — care au venit 
cu sacul mare la pomul lăudat 
al cuplajului de pe „23 August", 
singurul care n-a plecat cu mina 
goală a fost cîștigătorul premiu
lui Pronosport, înmînat în pau
za meciului-vedetă. In rest, 
ne-am delectat cu diverse plă
ceri extrafotbalistice: ploaie — 
evident, nu de goluri, căci am nu
mărat cu chiu cu vai unul, în 
170 de minute — apoi alune, mai 
mult sau mai puțin comestibile, 
mingi în tușe, ctt pentru șase 
partide de rugbi, trompete și tă
lăngi, faulturi cu ghiotura, copii 
în vizită inopinată la stația de 
radio-amplificare etc.

S-a mai putut observa, de a- 
semenea, că juniorii noștri îmbă- 
trînesc subit în repriza secundă, 
ceea ce ne-a obligat să așteptăm 
(zadarnic) bunăvoința Zeiței For
tuna. Așadar, mînjilor — adio 
turneul U.E.F.A.! Neavînd în
cotro, o să încercăm să dăm vina 
pe vitregia soartei, sau a sorți
lor...

In altă ordine de idei —■ mi se 
pare că s-a statornicit o tradiție, 
în rîndurile fotbaliștilor fruntași 
din . țara noastră: după fiecare 
succes internațional, ei se stră
duiesc să demonstreze cit mai 
convingător cu putință că laudele 
ce li s-au adus au fost exagera
te. Dintre cei vizați de ditirambi, 
în urma victoriei de miercuri, 
humai Dan și — parțial — 
Pîrcălab au confirmat dreptul la 
calificative majore. Iar un amic 
care deplîngea, mai deunăzi, lip
sa lui Ion Ionescu din formația 
reprezentativă, mi-a mărturisit la 
ieșire că l-a căutat de-a Surda, 
chiar cu ajutorul binoclului: unde 
s-o fi ascuns domnule, timp de 
nouăzeci de minute?

N-a fost, din păcate, nici sin
gura și nici cea mai importantă 
absență, în cuplajul de pe „23 
August". Dincolo de toate plăce
rile sus-amintite, ceea ce a lip
sit aproape cu desăvîrșire a fost 
fotbalul — joc, de altminteri, pe 
cit de frumos pe atît de greu...

Dan DEȘLIU

ISe împlinesc 21 de ani de cînd, 
la 11 aprilie 1945, porțile sinls- 
Itrului lagăr de la Buchenwald, 

sfărîmate de unități ale armatei 
sovietice, s-au deschis în fața I supraviețuitorilor acestei ultime 
„uzine a morții". De atunci, în 
fiecare an, foștii luptători din I rezistență, toți cei care au cu
noscut ororile din lagărele na
ziste — grupați în „Federația in- 

Iternațională a luptătorilor din 
rezistență, a victimelor și deți- 
nuților fascismului" (F.I.R.) —

Ipatrioții de pretutindeni cinstesc 
în această zi memoria martirilor 
care au căzut victime fărădele-

Igilor fascismului, manifestîndu-și 
hotărîrea de a lupta împotriva 
reînvierii fascismului și mllita- 

irismului, pentru pace și securi
tate internațională.

în condițiile internaționale ac- 
Ituale, foștii luptători din rezis

tență se află în primele rînduri 
ale luptei duse de popoare pen- 

Itru preîntîmpinarea unei noi 
conflagrații mondiale ; ei se pro
nunță cu tărie pentru lichidarea 

(tuturor urmărilor celui de-al do
ilea război mondial, pentru îm- 

Ipiedicarea oricăror încercări de 
reînviere a militarismului ger
man, a oricăror tentative de a 

| preda arma nucleară pe mîlnlle

foștilor ofițeri naziști, de a pre
scrie crimele, imprescriptibile 
pentru omenire, ale acestora ; ei 
își exprimă totodată cu putere 
solidaritatea deplină cu luptăto
rii pentru libertate, progres și 
democrație care, în unele țări, 
suferă grele represiuni și perse
cuții din partea reacțiunii. Acum, 
cînd pe pămîntul Republicii De
mocrate Vietnam cad bombe uci
gătoare, cînd ia o amploare tot mai 
mare intervenția imperialistă în 
Vietnamul de sud — acțiuni care 
comportă mari primejdii pentru 
pacea lumii — luptătorii din re
zistență își alătură viguros glasul 
tuturor celor care cer în
cetarea imediată a agresiunii 
americane în Vietnam, retragerea 
tuturor trupelor străine din Viet
namul de sud și aplicarea acor
durilor de la Geneva.

Participînd activ la construi
rea vieții noi în patria noastră, 
și sprijinind din toată inima po
litica externă a guvernului Repu
blicii Socialiste România, luptăto
rii antifasciști din țara noastră 
se solidarizează cu toate acțiuni
le pe plan internațional menite 
să ducă la zădărnicirea planurilor 
cercurilor agresive, militează cu 
tărie pentru triumful cauzei pă
cii în lumea întreagă.

I 
I
I
I

Superbele vlăstare 
ale societății de azi

PRONOSPORT
Concursul din 10 aprilie

România (jun.J—U.R.S.S. (jun.) t
Rapid—Dinamo București X
C.S.M.S.—Steaua 1
Crișul—Petrolul X
Politehnica—U.T.A. 1
Farul—Știința Craiova 1
Universitatea—Dinamo Pit. X
Steagul roșu—Siderurgistul 1
C.F.R. Pașcani—Progresul X
Clujeana—Minerul B.M. 3
Lanerossl—Napoli (2-0) 1
Roma—Milan (t—0) 1
Foggia—Florentina (0-0) X
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(Urmare din pag. I)

Alături de aceste vlăstare super
be, societatea noastră cunoaște însă 
și cîteva excepții regretabile trăind 
prin parazitism social, abandonînd 
studiile, dar neapucîndu-se de o me
serie, făcînd încă de la o vîrstă de 
neînchipuit cele mai rele compro
misuri. Pare curios ca în socialism 
să existe „șomeri voluntari”, cum aș 
numi eu pe acești tîrîie brîu care 
fug de responsabilități, pentru care 
învăjăfura este un canon, oameni 
bătînd bulevardele fără căpătîi, 
trăind din expediente, exploafînd 
dragostea părintească. Nu e carac
teristic generației noi traiul în ca
fenele de dimineafă pînă seara, iu
birea pînă la uitarea de sine a dan
sului celui mai extravagant, fuga de 
meserie, de bibliotecă, de univer
sitate. O lene condamnabilă face 
din aceste exemplare indivizi ce 
devin cu timpul factori de regres. 
Ei își închipuie că tinerețea este nu
mai o revendicare, nu și un anga
jament și o colaborare la munca ge
nerală. Ei au învă(at, unde vor fi 
învățat, că societatea socialistă le 
datorează locuință, hrană și bani, 
distracfii și fericire, dar pentru asta 
nu e neapărat obligator să facă 
ceva. Zgomotul continuu al uzine
lor, știrile despre succesele formi
dabile ale tării nu le spun nimic, 
ei sînt surzi și blazați, cred că a trăi 
înseamnă a vegeta I O educafie 
prost administrată prin răsfățuri și 
îngăduinfi repetate i-au adus pe 
unii părinți în situația de a nu mai 
putea să se înțeleagă cu propriii 
copii.

Pare de neînchipuit, dar așa este, 
ca întorcîndu-ne la domeniul nostru 
de activitate să aflăm că există 
poefi de 23 de ani care au contrac
tat datorii de zeci de mii de lei la 
Fondul literar în numele vechii mi
zerii a lui Emlnescu, fără a încerca 
să facă ceva ca să devină utili, pro- 
fesionalizîndu-se pretimpuriu și de
venind pensionari de la începutu
rile carierei lor. Un asemenea ar
tist va fi cu siguranță totdeauna 
dispus să producă mai repede și mal 
prost, va fi dispus să confecționeze

versul, fără remușcărl, numai pen
tru că s-a obișnuit cu o anumită 
viaja ușuratică. Ca în toate cazurile, 
și mai vechi și mai noi, el nu va 
recunoaște din infatuare pe înain
tași, el își va bate joc de cei ce în 
condiții grele de trai au dat nea
mului nostru opere nemuritoare, fără 
gîndul unei răsplăți, măcar în eter
nitate. Am auzit că un prozator, ta
lentat altfel, declară în gura mare 
cui vrea să-l asculte că nu concepe 
ca pînă la 30 de ani să nu aibă 
două Cadillac-uri la poartă și o vilă 
personală. Un asemenea ideal de 
Rastignac îngrozește și îji pui în
trebarea dacă putem lăsa ca nobila 
meserie a scrisului să fie încredin
țată unui asemenea cinic.

Nu e nevoie să repetăm lucruri 
cunoscute ; se știede cîtă stimă se 
bucură în societatea noastră tine
retul șl cîte răspunderi mari i s-au 
încredinjat în toate momentele ce
lei mai recente istorii. Din fericire, 
și nici nu putea fi altfel, acest ti
neret a răspuns admirabil la spe
ranțele cu care fusese investit. 
Exemplele negative de mai sus nu 
pot umbri tabloul real al societăjii 
noastre. Ne gîndim numai la cîtă 
grijă trebuie să dovedească cei în
sărcinați în organizațiile de tineret 
față de generafia de mîine. Nu ne 
putem permite să șablonizăm edu
cația, să recurgem la constrîngeri și 
să transformăm acest tineret în gru
puri de mașini umane. Politica sta
tului nostru oferă posibilități vaste 
pentru dezvoltarea personalității și 
sînt încurajate încă de la primele 
semne talentele. Nu s-a ivit unde
va un artist, un matematician, un 
inginer care să constituie o promi
siune, fără să i se fi oferit numai- 
decît cele mai ,bune condiții de 
desfășurare. Sigur că mai există și 
capete pătrate, sigur că mai există 
invidie omenească, dar nu cunosc 
un om cu adevărat capabil care să 
nu fi reușit să ajungă acolo unde 
și-a propus, lată ce trebuie să avem 
în vedere cînd ne gîndim la tine
ret, la pregătirea lui pentru ziua de 
mîine care e ziua noastră, a tu
turor...

LA 0 FERMA, IN FIONIA
Danemarca este cunoscută în lume 

ca o țară agrară. Intr-adevăr, pro
ducția agricolă joacă un rol esențial 
în economia țării. Dar, așa cum ne-a 
informat ministrul de externe danez, 
domnul Per Haekkerup, înfr-o convor
bire avută la numai cîteva ore de la 
sosirea noastră pe pămîntul îmbră
țișai da apele Balticii și Mării Nordu
lui, structura economiei daneze a cu
noscut, în ultimii ani, transformări — 

I ponderea irfdustriei față de agricul
tură crescînd simțitor. Structura eco
nomică nouă a țării este reflectată și 
de raportul actual din domeniul ex
portului, altă dată dominant agricol. 
Astfel, din volumul total al produse
lor exportate, 43 la sută sînt produse 
agricole, 44 la sută produse indus
triale, iar restul de 13 la sută pește, 
blănuri și alte bunuri.

Vizita în țară, contactul direct cu 
realitățile ei ne-au explicat mai clar 
contradicția aparentă dintre numărul 
mic al brațelor de muncă ocupate în 
agricultură (circa 16 la sută) și pon
derea ei încă ridicată în exportul 
tării.

în Fionia, nu departe de Odense, 
unde se află casa natală a lui H. C. 
Andersen, am vizitat ferma Holger 
Moritz Hansen. Specializată în zooteh
nie, ferma, care are 30 de hectare de 
teren arabil, crește 32 de vaci cu lap
te și tineretul bovin realizat de la 
acestea, precum și 22 scroafe de pră- 
silă. Ceea ce am remarcat, în primul 
rînd, la această fermă este produc
tivitatea ridicată ce se realizează. 
Moritz Hansen și doi muncitori reu
șesc să lucreze cele 30 de hectare 

S cultivate cu furaje și să îngrijească

Ion CUMPANAȘU

un număr mare de animale de la care 
obțin producții ridicate — fiecare 
vacă dă în medie 4 300—4 500 litri 
lapte anual, cu un procent de gră
sime de 5,3 sau, așa cum se calcu
lează aici, de la o vacă se realizează 
circa 260 kg unt. Tn același timp, fer
ma Hansen livrează un număr mare 
de tăurași și juninci de rasă pentru 
prăsiiă (cu cîțiva ani în urmă un tău- 
raș de aici a fost vînduf în Româ

ploatări agricole, mal ales Tn partea 
occidentală a țării, sînt pur și sim
plu abandonate. O dată cu aceasta, 
precum și ca urmare a creșterii gra
dului de mecanizare, a scăzut con
tinuu numărul muncitorilor agricoli — 
de la 307 000, în 1939, la 85 000, în 
1965.

Ceea ce am văzut la ferma de lin
gă Odense, ca peste tof în Dane
marca, constituie o ilustrare a faptu

Note de ; drum din Danemarca

nia). Un asemenea nivel de produc
ție și productivitate este determinat 
de gradul ridicat de mecanizare, de 
aplicarea unor metode științifice avan
sate. Pe pășunile cultivate, animalele 
sînt date în grija „păstorului electric" 
pe Care, de altfel, îl întîlnești în în
treaga țară. Desigur, mecanizarea, fo
losirea îngrășămintelor, a furajelor 
combinate necesită cheltuieli mari, 
care nu sînt acoperite decît prin rea
lizarea unei producții ridicate. Gazda 
noastră considera că dacă un fermier 
obfine sub 200 kg de unt de la o 
vacă ajunge repede la faliment.

Datele ce ne-au fost furnizate con
firmă aceste afirmații. Numeroase ex

lui că un înalt nivel al producției a- 
gricole nu se poate realiza decît prin 
dezvoltarea puternică a bazei tehni
ce, prin utilizarea pe scară largă a 
mașinilor moderne, prin chimizare, 
prin aplicarea cuceririlor științei în 
procesul producției agricole. Aceasta 
este explicația faptului că Danemar
ca, o fără cu un pămînt sărac, are 
o agricultură dezvoltată, cu o înaltă 
productivitate. Dar, pentru a ajunge 
aici a fost străbătută o cale lungă, 
încă din al 8-lea deceniu al seco
lului trecuf și mai ales din preajma 
primului război mondial, danezii au 
promovat în agricultură și cu deose
bire în zootehnie unele metode ști
ințifice. Așa cum ne spunea bătrî-

nu! specialist Marfin Nielsen de fa 
ferma experimentală de vaci și porci 
de lîngă Vejle, în Danemarca încă 
din 1880 funcționează un Oficiu de 
informații tehnice pentru agricultură, 
dispunînd de un număr însemnat de 
specialiști, care a promovat metode
le avansate agrozootehnice. De la în
ceputul secolului, creșterea vacilor cu 
lapte se face sub control științific, 
însușirile lor productive fiind urmă
rite cu mare grijă, generație du ge
nerație.

După cel de-al doilea război mon
dial s-au dezvoltat în ritm rapid me
canizarea și chimizarea agriculturii 
daneze, lată cum se explică faptul 
că în timp ce în 1939 prin munca u- 
nui om ocupat în agricultură se pro
ducea pentru consumul anual a 28 
de persoane, astăzi același om pro
duce pentru 50—60 de persoane. 
Dar, deși agricultura Danemarcei a 
atins un asemenea nivel de produc
tivitate, ea înfîmpină o serie de difi
cultăți generate de existenta blocu
rilor economice închise.

Ministrul de externe danez, domnul 
Per Haekkerup, ne spunea în con
vorbirea de care aminteam la în
ceput : „Sînfem dornici să dezvoltăm 
legăturile noastre cu răsăritul Euro
pei, să sprijinim orice măsuri de li
beralizare a comerfului ; am îmbră
țișai întotdeauna ideea unei Europe 
unite. Avem motive de satisfacție 
pentru mersul relațiilor cu România, 
legăturile comerciale se dezvoltă, 
există perspectivele unor relafii cul
turale mai vaste. Consider că se pot 
explora încă și alte noi posibilități".



VAI :a.

9 ■
- VIA1 A A e A A

VIETNAMUL DE SUD u

SITUAȚIA SE MENȚINE
Încordată

Cosmodromuri
pe Lună

CORESPONDENTĂ DIN PRAGA

Ieri s-a împlinit o lună de la izbuc
nirea actualei crize politice în Viet
namul de sud. Comentariile agenții
lor de presă subliniază că situația 
continuă să se mențină încordată.

Guvernul american — scrie într-un 
comentariu agenția France Presse — 
nu-și ascunde preocuparea față de 
situația politică din Vietnamul de sud, 
dar în cercurile oficiale americane se 
mai păstrează încă speranța înfr-o 
soluție „moderată" la care s-ar pu
tea ajunge la reuniunea convocată la 
Saigon pentru marți, unde se va în
cerca să se pună bazele unui „a- 
ranjament constituțional" care să 
scoată guvernul Ky din impas.

PROBLEMA RHODESIANĂ
Consiliul de Securitate 
a adoptat proiectul 
de rezolufie britanic

FORȚELOR AMERICANE

Budiștii pregătesc 
noi acțiuni 
antiguvernamentale

In cursul serii de duminică agen
țiile de presă au transmis:

Institutul budist din Vietnamul 
de sud a lansat duminică un apel 
către toți budiștii, chemînd la o 
acțiune unită pentru înlăturarea 
actualei conduceri a țării — grupul 
Ky-Thieu. în cadrul conferinței de 
presă organizate de conducătorii 
budiști, vorbitorii au subliniat că 
„demonstrațiile antiguvernamen
tale vor înceta numai după ce ce
rerile privind demisia lui Ky vor 
fi satisfăcute, iar dorințele și as
pirațiile poporului vor fi respecta
te". Ei au subliniat necesitatea or
ganizării imediate a unor alegeri 
generale. Agenția Reuter anunță 
că o declarație identică a fost pu
blicată la Saigon de conducerea 
„Comitetului mișcării budiste", 
organism ce coordonează acțiunea 
forțelor religioase antiguverna
mentale din Vietnamul de sud.

NEW YORK 10 (Ager
pres). — în Consiliul de 
Securitate au continuat 
sîmbătă seara dezbaterile 
asupra problemei rhode- 
siene. Pe marginea pro
iectului de rezoluție pre
zentat de lordul Caradon, 
reprezentantul Marii Bri
tanii, în care se cere Con
siliului autorizația de a 
„folosi forța, dacă va fi 
necesară, pentru a pre
veni încălcarea embargo
ului asupra petrolului" 
impus Rhodesiei și a a- 
mendamentelor propuse 
de Mali, Nigeria și Ugan
da, în care se cere folo
sirea forței armate pentru 
înlăturarea regimului ra

sist de ta Salisbury, au 
luat cuvîntul mai mulți 
delegați. în sprijinul pro
iectului britanic s-au pro
nunțat reprezentantul Noii 
Zeeiande și ciankaișistul, 
iar delegații Nigeriei,

Sierrei Leone, 
și Bulgariei au 
mendamenfele 
state africane.

Ședința a fost întrerup
tă pentru două ore, la re
luare fiind puse la vot a- 
mendamenfele. Ele nu au 
totalizat majoritatea nece
sară de 9 voturi. Delega
țiile S.U.A., Angliei, Fran
ței, ciankaișistul, Japoniei, 
Olandei, Noii Zeelande 
și Uruguayului s-au ab
ținut. In favoarea amen
damentelor au votat de
legațiile Nigeriei, Ugan- 
dei, Mali, Bulgariei, Ior
daniei și Uniunii Sovieti
ce. (în favoarea unora 
din amendamentele afri
cane a votat și reprezen
tantul Argentinei). Proiec
tul de rezoluție britanic a 
fost adoptat cu 10 voturi 
pentru și cinci abțineri — 
Mali, U.R.S.S., Bulgaria, 
Franța și Uruguay.

Interceptarea 
pirat „Manuela

JJ

CORESPONDENȚĂ*

DIN PARIS

BEATNICILOR ti

în Piața Spaniei din Roma, în 
Trafalgar Square din Londra, 
dar mai ales în Cartierul Latin 
din Paris îi întâlnești pretutin
deni pe acești „intelectuali vaga
bonzi" — beatnicii.

Cine sînt ? De unde vin ? Ce 
vor ? Și-au făcut apariția cu mai 
bine de un deceniu în urmă, în 
S.U.A., și au fost denumiți „Beat 
generation" („Beat" însemna 
mișcarea jazului, frenezia, refu
zul ritmului convențional). I-am 
întâlnit adesea, mai ales în Car
tierul Latin. Vin cu miile din An
glia, R.F.G., țările scandinave și 
chiar din S.U.A. Se instalează 
comod pe cheiurile Senei, dor
mind sub poduri, alături de va
gabonzii de profesie, sau în dără
pănături, ori tolăniți pe trotuare, 
înfățișarea lor surprinde în mod 
neplăcut prin neglijență totală, 
murdărie și nepăsare, l-ai putea 
crede oameni ai cavernelor.

„Beatnicii" se socotesc poeți 
neînțeleși, „revoluționari". în 
realitate, mulți dintre ei caută să 
trăiască pe gratis în marile ca
pitale, solicitând obolul trecători
lor ca recompensă a „producțiilor 
lor artistice". La început, trecăto
rii au zimbit amuzați. Dar, în 
cele din urmă, „beatnicii" au a- 
juns să fie considerați o plagă la 
Paris. Nu numai pentru ținuta 
lor incorectă și cearta lor cu 
igiena elementară, dar mai ales 
pentru că, deși se declară adepți 
ai „non violenței", și-au înmul
țit scandalurile, tulburînd liniș
tea publică.

De la 6 aprilie, era franceză a 
„beatnicilor" s-a încheiat. Auto
ritățile polițienești de la frontiere 
au primit ordine severe : orice 
tânăr străin cu înfățișare „ciuda
tă", cu plete lungi, cu aspect ne
igienic și cu chitară sub braț va 
fi obligatoriu interogat: „Din ce 
o să trăiești cit stai în Franța?" 
Dacă nu va dispune de o sumă 
minimă de 10 franci pe zi și nu-și 
va remedia ținuta, frontiera nu 
i se va deschide. Prima „victi
mă" a fost un student britanic, 
respins de poliția din portul Ca
lais. La 48 de ore după ce Franța 
a început să facă această triere 
la frontiere, italienii au pornit și 
ei un „război" contra beatnicilor. 
Englezii au dat la rîndul lor o 
replică măsurilor franceze, res- 
pingînd intrarea primului turist 
francez coafat în genul „beatnic".

Al. GHEORGHIU

Iordaniei 
susținut a- 
celor trei

petrolierului

Agențiile de presă 
anunță că Ministerul A- 
părării al Marii Britanii a 
transmis duminică dimi
neața comandantului for
țelor armate britanice 
din Orientul Mijlociu un 
mesaj în care îi dă in
strucțiuni să oprească 
orice navă încărcată cu 
petrol ce se îndreaptă 
spre Beira. Mesajul a fost 
trimis la Aden, în confor
mitate cu hotărîrile adop
tate în Consiliul de 
Securitate.

în cursul zilei de dumi
nică fregata britanică

„Berwick' a interceptat, 
la 150 de mile sud-vest de 
portul Beira din Mozam- 
bic, petrolierul grec „Ma
nuela", care transporta 
14 000 tone de petrol. O 
parte a echipajului frega
tei s-a urcat pe< bordul 
vasului, al cărui coman
dant a declarat că primi
se instrucțiuni să se în
drepte spre Beira pentru 
a descărca petrolul. „Ber
wick" a continuat să es
corteze petrolierul, care 
a început o manevră de 
deviere spre sud a itine
rarului.

Un interviu
al președintelui
Turciei

ANKARA. într-un interviu acor
dat ziarului „Tercuman", noul pre
ședinte al Republicii Turcia, Cev- 
det Sunay, a declarat că în mo
mentul de față principalele sale 
preocupări pe plan extern se refe
ră la problema cipriotă șl criza din 
cadrul Alianței atlantice. Referln- 
du-se la situația din Cipru, pre
ședintele Turciei a relevat că „este 
de dorit ca problema cipriotă să 
fie rezolvată pe cale pașnică între 
statele interesate", precizînd însă 
că Turcia continuă să insiste asu
pra respectării acordului de la 
Zfirich și Londra în această pro
blemă.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță din „sursă sigură" că „gu
vernul Statelor Unite nu acceptă 
calendarul propus de Franța pen
tru retragerea instalațiilor și a for
țelor americane de pe teritoriul 
francez și propune începerea de 
convorbiri pentru examinarea a- 
cestei probleme". Se crede a ști 
— continuă agenția — că propu
nerea guvernului american va fi 
exprimată în răspunsul pe care 
S.U.A. îl va remite, în cursul aces
tei săptămîni, la memorandumul 
francez din 29 martie, în care erau 
enumerate propunerile Franței cu 
privire la retragerea cartierelor 
generale ale N.A.T.O. și a bazelor 
și forțelor americane de pe terito
riul său. S-U.A. nu consideră că

termenul de 12 luni, propus de 
Paris, ar fi suficient pentru a face 
efectivă retragerea totală a ele
mentelor „forțelor integrate" ale 
N.A.T.O. sau a instalațiilor ameri
cane.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Times" serie, sub semnătura lui 
B. Welles, că Statele Unite se pre
gătesc să respingă termenul de 1 
aprilie 1967, stabilit de președin
tele Franței. Welles menționează, 
citind surse autorizate, că Statele 
Unite se pregătesc „să denunțe ca 
ilegală abrogarea recentă de că
tre generalul de Gaulle a acordu
rilor militare bilaterale americano- 
franceze și condamnarea unilate
rală de către el a sistemului de 
integrare militară a N.A.T.O.'.

Ideea construirii de cosmodro
muri pe suprafața Lunei nu mai 
este de domeniul fantasticului ci 
al posibilului, dacă ținem seama 
de nivelul actual de dezvoltare a 
științei și tehnicii cosmice, scrie 
cosmonautul sovietic Gherman 
Titov în „Sroitelnaia Gazeta", în- 
tr-un articol consacrat Zilei cos
monauticii, care se sărbătorește 
în U.R.S.S. la 12 aprilie, pentru 
a marca primul zbor spațial e- 
fectuat de Iuri Gagarin. Fără în
doială, scrie Titov, că în Cosmos 
își vor face in curînd apariția 
cosmonauții-constructori și cos- 
monauții-montori, care vor rea
liza stații cosmice și vor monta 
pe suprafața Lunei diferite insta
lații. Va veni, fără îndoială, vre
mea cind pe suprafața Lunei vor 
apare micro-orașe, cu climă arti
ficială terestră, cu laboratoare, 
uzine, sere, arată autorul artico
lului.

Studii
social
economice

la evoluția condițiilor de 
viață în orașele și satele 
cehoslovace în perioada 
1966—1985. într-un stu
diu prezentat în acest 
sens se arată că aceste 
condiții au evoluat astfel 
încîf se impun unele 
suri pentru viitor. 42 
sută din populația R. 
trăiește în comune 
au pînă la 2 000 de locui
tori. Distanța medie între 
comune, al căror număr 
este de 16 000, este de 2,7 
km. Cehoslovacia se nu
mără printre țările cu 
densă rețea de transpor
turi din lume, însă inten
sificarea ei în continuare 
s-ar face în condiții difi
cile. Pentru aceasta, con
form studiului prezentat 
plenarei, în viitor, ar urma 
să se creeze trei tipuri 
de comune și anume : 1.
— Comune avînd între 
3 000—5 000 locuitori,
— cu cel puțin 15 000 
locuitori și 3. — cu cel 
puțin 45 000 locuitori. Se 
crede că aceasta ar face 
posibilă crearea unor cor 
diții și a unui mod de 
viață la un nivel superior 
celui actual.

Studiul comisiei de stat 
pentru tehnică, după cum 
s-a arătat, necesită încă 
vreo doi ani de pregătire, 
urmînd ca apoi să se poa
tă trece la măsuri con
crete.

Discuțiile pe marginea 
tezelor pregătitoare ale 
Congresului al 13-lea al 
P.C. din Cehoslovacia 
scot în evidență, printre 
altele, rolul științei în dez
voltarea societății mo
derne.

Problemele dezvoltării 
științei și tehnicii în Ceho
slovacia în perioada 1966 
—1970 au făcut obiectul 
ultimei plenare a comisiei 
de stat pentru tehnică. S-a 
subliniat că pentru satis
facerea cerințelor mereu 
crescînde ale activității de 
cercetare științifică, nu
mărul lucrătorilor în acest 
domeniu va crește în pe
rioada amintită cu apro
ximativ 25 la sută, iar par
tea din venitul național 
destinată dezvoltării ști
inței și tehnicii va repre
zenta 3,8 la sută. Pentru 
cercetări care ajută la 
dezvoltarea ramurilor 
cheie ale economiei ceho
slovace se vor folosi 80 
la sută din fondurile alo
cate, din care circa 30 la 
sută numai pentru activi
tatea de cercetare în do
meniile electronicii, chi
miei și energiei nucleare. 
S-a relevat, de asemenea, 
necesitatea ridicării cali
ficării cadrelor de lucră
tori științifici, precum și 
mărirea eficacității activi
tății de cercetare.

O altă problemă discu
tată de comisia de stat 
pentru tehnică se referă

ma
la 

;.S.C. 
care

teritoriul fran-

0 NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE

Moment de recule
gere înaintea ple
cării. Acești doi 
militari, care stau 
îngîndurați pe ba
gajele gata făcute, 
aparțin trupelor a- 
mericane încartirui
te în Franța. Baza 
militară unde și-au 
făcut serviciul (ara
tă ziarul „Drapeau 
Rouge" care a pu
blicat această fo
tografie) a fost 
închisă, iar ei ur
mează să părăseas
că

2.

A. LIȚA

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

DIFERENDUL MAKARI0S-6RIVAS
REPERCUTAT LA ATENA

ATENA 10 (Agerpres). 
— într-un discurs ținut în 
circumscripția electorală 
Pyrgos, primul ministru al 
Greciei, Stephanopoulos, 
menționează agenția France 
Presse, s-a referit la diver
gențele de opinii existente 
în prezent între membrii 
guvernului grec. O serie de 
miniștri greci nu sînt de 
acord cu proiectul de com
promis, elaborat în vede
rea reglementării diferen
dului dintre președintele 
Ciprului, Makarios, și ge
neralul Grivas, comandan
tul șef al forțelor armate 
cipriote, în ce privește re
glementarea conducerii ar
matei din insulă. „Planul de

reglementare a puterii mi
litare în Cipru, care a fost 
supus spre aprobare pre
ședintelui Makarios) este 
un plan al guvernului grec 
și dacă unii miniștri nti sînt 
de acord, aceștia pot de
misiona", a spus Stepha
nopoulos.

Deși la Atena nu se ex
clude cu totul posibilitatea 
unei eventuale crize de gu
vern în urma neînțelegeri
lor actuale, în cercurile 
politice se consideră că nu 
se va produce nici un eve
niment hotărîtor, pînă cînd 
oficialitățile din Grecia nu 
vor primi răspunsul pre
ședintelui Makarios.

La Leningrad a fost
6 MILIOANE construit un nou a- 
IMAGINI/SEC parat de filmat cu o 

frecvență, a cadrelor 
de 6 milioane de imagini pe secun
dă. Pentru vizionarea filmului reali
zat într-o secundă cu acest aparat 
ar fi nevoie de trei zile și trei nopți. 
Aparatul va fi utilizat pentru studi
erea unor procese și fenomene ul
trarapide: descărcările electrice, im
pulsurile gi 
ale lasereh

convorbiri telefonice cu persoanele 
de la suprafață, cărora le transmite 
o dată pe zi temperatura și pulsați
ile inimii.

„SIMULATOR 
DE 

ANESTEZIE"

pulsurile generatoarelor cuantice și 
ale laserelor, unele procese de ar
dere sau explozii etc.

UN NOU 
VACCIN 

ANTIPOLIO

Pagini
de eroism

ocupației o companie 
care s-a încadrat în de
tașamentul de partizani 
din Ozren, din 
Bosniei 
nei.
luptele companiei 
mineri, glorioasele lor 
fapte de arme.

Alt film care urmea
ză să apară pe ecrane 
este cel al regizorului 
Jika MitroVici, intitu
lat „Inf rîngerea". Fil
mul caută să redea ro
mantismul și totodată 
greutățile luptelor din 
timpul războiului, cu
rajul și slăbiciunile eroi
lor, dragostea lor față 
de revoluție și ura față 
de cotropitori.

Din istoria războiului 
de eliberare națională 
se inspiră și filmul 
„Privire în geana soa
relui", at regizorului Ve- 
liko Bulaici. El prezin
tă povestea a patru oa
meni expuși unor aspre 
încercări în timpul răz
boiului.

In întâmpinarea apro
piatei aniversări a 25 
de ani de la declanșa
rea războiului de elibe
rare națională dus de 
poporul iugoslav împo
triva cotropitorilor fas
ciști (1941—1945), regi
zorii și actorii de fil
me încep să-și prezin
te noile creații închinate 
acestui eveniment me
morabil din istoria pa
triei lor. Prima operă 
înfățișată publicului este 
filmul: „Pe creasta mun
telui", al regizorului Fa- 
dil Hadjici, a cărui pre
mieră a avut loc la 6 a- 
prilie la Sarajevo.

„Pe creasta muntelui" 
este un film inspirat 
din lupta companiei le
gendare a minerilor- 
partizani, de lingă Tuz
la. In acest mic centru 
minier a avut loc în 1920 
o grevă care în acea pe
rioadă a avut un mare 
ecou. Continuînd tra
diția de luptă a părin
ților lor, minerii din Hu- 
sin au format în timpul

munții 
și Herțegovi- 

Filmul evocă 
de

este numele ce-l 
poartă o mașină 
concepută și constru
ită la Universitatea 
din California. A-

ceasta reprezintă, de fapt, un bol
nav electronic : mașina... respiră, tu
șește și reacționează la medicamen
te ; inima ei bate, iar mușchii și 
umerii ei tremură. Simulatorul de 
anestezie are exact reacțiile unui pa
cient pe care anestezistul îl face să 
fie cuprins de somn. Ea permite pu
nerea la probă a noilor anestezice 
fără a fi nevoie să se recurgă la un 
cobai uman 
tor riscuri.

care ar fi supus anumi-

La Universitatea din 
Toronto (Canada) a 
fost preparat un vac
cin antipoliomielitic, 
denumit „trivalent

pur”. Acesta asigură o protecție mai 
eficientă împotriva virusurilor polio
mielitei de tip 1 și 3. Virusul polio- 
mielitic de tip 1 este cel mai virulent 
dintre toți ; el constituie cauza prin
cipală a epidemiilor de poliomielită 
cu paralizii grave.

în Cehoslovacia a 
fost elaborată o me
todă pentru dezvol
tarea vorbirii articu
late a copiilor surzi 

unui instrument care

Nicolae PLOPEANU

TERAPIE 
PENTRU 

SURZI

ajutorul

Bfl PARIS. S-a anunțat că Jean Paul Palewski, 
“ președinte al Comisiei financiare a Adunării 
Naționale a Franței, a demisionat din postul de 
membru al Asociației franceze pentru sprijinirea 
Alianței atlantice.

SEd BONN. Duminică în R. F. Germană s-a desfășurat 
cea de-a doua etapă a tradiționalelor marșuri 

anti-atomice ale apărătorilor păcii. Miile de partici
pant la marșuri au purtat pancarte pe care se putea 
citi : „Pentru o zonă denuclearizată I", „Legislația ex
cepțională amenință cu o situație excepțională I”, „Nici 
un om, nici un pfennig pentru războiul din Vietnam I”.

Mii de muncitori, metalurgiști și siderurgiști au participat săptămîna trecută la marșul organizat în direcția 
lui Metz, pentru a atrage atenția asupra crizei economice existente în „bazinul fierului" din Lorena

Problema foamei într-o mare parte 
a lumii este gravă în prezent — a 
declarat într-o recentă conferință 
de presă la Geneva cunoscutul sa
vant Josue de Castro, președintele 
asociației mondiale de luptă împo
triva foamei. Un aspect al acestei 
situații îl înfățișează această ima
gine din Sarawak : Mizeria cruntă 
se împletește sfrîns cu lipsa celor 
mai elementare condiții de igienă

Speologul englez Da- 
100 ZILE ÎN vid Lafferty,. în vîrstă 

„SUBTERAN" de 28 de ani, încear
că să bată recordul 

mondial de izolare voluntară. El se 
află de trei săptămîni într-o grotă 
din Somerset, unde intenționează să 
rămînă 100 de zile. Speologul

cu
transformă sunetul. în lumină pe un 
cadran cu 10 tuburi de neon, instru
mentul înregistrează fiecare sunet cu 
ajutorul a numeroase filtre fine. A- 
ceastă terapie se efectuează într-o 
încăpere specială căptușită cu mate
riale fonoabsorbânte.

M QUITO. C.C. al P.C. din Ecuador a dat publici- 
■“ tății o declarație în care apreciază că guvernul 
condus de președintele provizoriu, Indaburo, nu va 
rezolva problemele care stau în fața țării, fiind un 
exponent al intereselor oligarhiei legate de monopo
lurile străine. C.C. al P.C. din Ecuador cheamă po
porul la unitate, necesară pentru obținerea victoriei, 
în lupta împotriva oligarhiei și monopolurilor străine.

M BEIRUT. Sîmbătă noaptea, Abdullah Yafi a for- 
“ mat noul guvern libanez, compus din 10 mem
bri. Primul ministru deține, de asemenea, și porto
foliile finanțelor și informațiilor. Philip Takla deține 
funcțiile de ministru al afacerilor externe și al jus
tiției.
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