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COMUNICATUL
plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In zilele de 12 și 13 aprilie a.c. au avut 
loc lucrările plenarei C.C. al P.C.R. la 
care au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central, mem
brii Comisiei Centrale de Revizie și ai 
Colegiului Central de Partid. Plenara a 
dezbătut următoarele probleme :

1. Creșterea efectivului, compoziția 
și structura organizatorică a parti
dului (raportor tov. Virgil Trofin).

2. Situația cadrelor din organele și 
aparatul de partid și de stat în 
anul 1965 (raportor tov. Alexan
dru Drăghici).

3. îmbunătățirea activității organi
zației de pionieri (raportor tov. 
Leonte Răutu).

4. Modul de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor și cererilor oame
nilor muncii, adresate organelor 
de partid și de stat (raportor tov. 
Manea Mănescu).

5. Reorganizarea Institutului de isto
rie a partidului.

La discuții au luat cuvîr*ul  tovarășii: 
Gheorghe Călin, Ioan Cîrcei, Ion Savu, 
Valter Roman, Iosif Uglar, Ștefan Bălan, 
Miu Dobrescu, Barbu Zaharescu, Gheor
ghe Nicula, loan Voina, Constantin Mîn- 
dreanu, Miron Nicolescu, Dumitru Bala- 
lia, Ștefan Voicu, Gheorghe Roșu, Gheor
ghe Vasilichi> Vasilc Mîrza, Nicolae Ve- 
reș, Constantin Pîrvulescu, Janos Faze- 
kas, Vasile Potop, Petru Enache, Adal
bert Crișan, Constantin Dăscălescu, Lu
dovic Fazekas, Adam Leica, Cornel Ones- 
cu, Constantin Drăgan.

Dezbaterile au relevat succesele impor
tante obținute în creșterea rîndurilor 
partidului, întărirea sa politică și organi
zatorică, promovarea, educarea și forma
rea cadrelor, munca politică desfășurată 
în masele largi ale poporului. Aprobînd 
propunerile Comitetului Executiv al Co
mitetului Central în problemele discu
ite, vorbitorii au subliniat că aplicarea 
lor va duce la continua întărire a parti
dului, a rolului său conducător în întrea
ga viață socială, la îmbunătățirea activi
tății de formare a tinerei generații, la 
dezvoltarea democrației socialiste în pa
tria noastră.

Plenara a adoptat în unanimitate hotă- 
rîri corespunzătoare în toate problemele 
discutate.

1. în legătură cu efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a partidului, 
plenara a constatat că în cursul anului 
1965 rîndurile partidului au crescut cu 
peste 140 000 de membri. La 31 decem
brie 1965, Partidul Comunist Român nu
măra 1 518 000 de membri. După ocupa
ția actuală, în rîndurile partidului sînt 
peste 600 000 muncitori (39,6 la sută), 
peste 480 000 țărani (31,8 la sută), peste 
330 000 intelectuali și funcționari (22 la 
sută). Repartizarea comuniștilor în dife
ritele ramuri ale economiei și culturii, în 
toate domeniile de activitate socială este 
corespunzătoare ; a sporit simțitor numă
rul membrilor de partid cu studii medii 
și superioare ; compoziția națională a 
partidului reflectă în mod corespunzător 
compoziția națională a populației țării.

Ca urmare a întăririi rîndurilor parti
dului, au crescut rolul conducător al or
ganizațiilor det partid, competența lor în 
rezolvarea sarcinilor complexe ale noii 
etape de dezvoltare a țării, a sporit capa
citatea lor de organizare și mobilizare a 
maselor.

Plenara a subliniat necesitatea ca și pe 
viitor să fie primiți în partid cei mai 
conștienți și înaintați muncitori, țărani și 
intelectuali, care se disting în lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului și a 
statului, se bucură de prestigiu și autori
tate în rîndul maselor ; o deosebită aten

ție va trebui acordată profilului politic- 
moral al celor ce solicită primirea în par
tid, modului în care își duc la îndeplinire 
sarcinile profesionale.

Plenara consideră că una din preocu
pările centrale ale comitetelor și organi
zațiilor de partid trebuie să fie munca 
perseverentă pentru educarea partinică, 
pentru continua ridicare a nivelului de 
pregătire politico-ideologică și culturală 
a membrilor de partid.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat po
zitiv mum’s1 depusă de uăll'O fttganeTe 'de 
partid, de stat, de conducerile organiza
țiilor de masă, economice și social-cultu- 
rale în domeniul pregătirii, selecționării 
și promovării cadrelor, cît și rezultatele 
obținute în ridicarea nivelului de pregă
tire, îmbogățirea experienței și compe
tenței lor. >

Plenara ă subliniat necesitatea de a se 
desfășura și în viitor o muncă sistematică 
și de perspectivă cu cadrele. Principalul 
criteriu de promovare în diferite munci 
de răspundere trebuie să fie calitățile po
litice, profesionale și morale ale oame
nilor, rezultatele practice obținute în 
muncă, contribuția adusă la înfăptuirea 
hotărîrilor partidului- și guvernului, la 
opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

O atenție sporită trebuie acordată îm
bogățirii cunoștințelor politico-ideologice, 
economice, organizatorice și de cultură 
generală ale activiștilor de partid, spriji
nirii îndeaproape a cadrelor tinere pen
tru formarea lor ca activiști cu o temei
nică pregătire, devotați trup și suflet po
porului, cauzei socialismului. Este nece
sar să se promoveze un număr mai mare 
de femei în funcții de răspundere pe linie 
de partid, de stat și în organizațiile de 
masă și obștești.

Plenara a atras atenția ministerelor, 
organizațiilor și instituțiilor centrale asu
pra necesității de a îmbunătăți munca cu 
cadrele, de a asigura o mai bună folosire 
a specialiștilor, perfecționarea continuă a 
calificării lor, încadrarea fiecărui sector 
de activitate cu oameni competenți, bine 
pregătiți profesional și politic.

Plenara a subliniat din nou îndatorirea 
comitetelor și organizațiilor de partid de 
a manifesta grijă și atenție tovărășească 
față de cadrele cu activitate îndelungată 
în mișcarea revoluționară, care, datorită 
vîrstei și sănătății, nu mai pot desfășura 
muncă permanentă, de a asigura folosi
rea, pe măsura posibilităților, a experien
ței lor.

3. Luînd în discuție activitatea orga- 
nizațieFde pionieri, Comitetul Central ai 
partidului a apreciat pozitiv faptul că ea 
cupriiTdFlh-pTezerff peste 70 lă sulă din 
numărul copiilor în vîrstă de 9—14 ani 
și aduce, alături de familie și școală, o 
contribuție prețioasă la educarea elevilor, 
întărirea disciplinei școlare și organizarea 
activităților extrașcolare.

Pentru îmbunătățirea conținutului ac
tivității pionierești, desfășurarea acesteia 
în forme și metode specifice vîrstei, creș
terea continuă a aportului ei la munca de 
educare și formare multilaterală a elevi
lor, plenara a hotărît ca organizația de 
pionieri din Republica Socialistă Româ
nia să aibă organe de conducere proprii, 
care să lucreze sub îndrumarea nemijlo
cită a organelor de partid. în îndrumarea 
activității pionierești trebuie să crească 
rolul școlii, al cadrelor didactice, care 
poartă răspunderea principală pentru în
tregul proces instructiv-educativ și pose
dă experiența, pregătirea pedagogică și 
metodică necesare.

Pe plan republican, se va constitui 
Consiliul Național al Organizației de Pio
nieri, iar la nivelul regiunilor, raioanelor,

orașelor și școlilor — consilii ale organi
zației de pionieri, alcătuite din învățători, 
profesori, oameni de știință, cultură și 
artă, specialiști din diferite domenii de 
activitate, reprezentanți ai organelor Mi
nisterului Învățămîntului, Uniunii Tine
retului Comunist, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport. Se va elabora un 
nou regulament al organizației de pio
nieri din țara noastră.

Măsurile de îmbunătățire a activității 
organizației de pionieri vor fi supuse, în 
vederea definitivării, unei largi dezba
teri, la care vor lua parte cadre didactice, 
activiști de partid și U.T.C., oameni de 
știință, artă și cultură, părinți.

4. Analizînd modul de rezolvare a pro
punerilor, cererilor și sesizărilor, plenara 
a constatat ca oamenii muncii se adre
sează cu deplină încredere organelor de 
partid și de stat cu diferite probleme de 
interes general, obștesc și personal. în 
cursul anului 1965 s-au adresat organe
lor de partid și de stat din întreaga țară 
aproape un milion de cetățeni. Aceasta 
a constituit un sprijin prețios în activita
tea organelor de partid și de stat pentru 
mai buna organizare a muncii, cunoaște
rea și înlăturarea unor încălcări ale lega
lității și disciplinei de stat.

Subliniind necesitatea unei griji sporite 
pentru soluționarea problemelor ridicate 
în scrisori și audiențe, plenara a stabilit 
măsuri menite să asigure o rezolvare mai 
operativă a cererilor, reclamațiilor, sesiză
rilor și propunerilor, o mai bună organi
zare a audiențelor la organele de partid 
și de stat, centrale și locale. Este necesar 
ca toți conducătorii organelor de partid, 
de stat, economice și obștești să stabi
lească zile și ore de primire în audiență 
a cetățenilor.

Plenara a relevat obligațiile presei 
centrale și locale de a acorda atenție spo
rită scrisorilor primite de la cetățeni, de 
a sesiza organele de partid și de stat asu
pra problemelor ridicate și de a analiza 
felul în care se rezolvă petițiile cetățeni
lor, luînd atitudine împotriva manifestă
rilor de birocratism, superficialitate și 
lipsă de răspundere.

Organele și organizațiile de partid au 
sarcina de a controla și îndruma sistema
tic activitatea care se desfășoară în legă
tură cu cererile, sesizările și scrisorile 
oamenilor muncii.

5. Plenara a hotărît transformarea In
stitutului de istorie a pârtidulni î» insti
tut de studii istorice și social-politice de 
pe Tinga C.C. al P.C.R., care se va Ocupa 
de următoarele domenii de cercetare 
știinlîfîcâTTstonT partidului, a mișcării 
muncitorești și a luptelor de eliberare 
socială și națională din țara noastră, pro
blemele privind făurirea și dezvoltarea 
orînduirii noastre socialiste, istoria miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale,, a mișcării de eliberare națională, 
problemele de istorie politică, social-eco- 
nomică, curentele de idei din epoca mo
dernă și contemporană, precum și pro
blemele teoretice și metodologice ale cer
cetării istorice în legătura lor cu celelal
te științe sociale.

6. Plenara a aprobat măsurile luate de
Cornitetul Executiv al U.C. ăl TPXTRTpen- 
tru ridicarea unor sancțiuni de partid și 
a ănuIăT" unele_ Kotănri referitoare la
sancționarea unor membri de partid

în încheierea lucrărilor plenarei Comi
tetului Central a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care a subliniat sarcinile 
fundamentale ale partidului în domeniile 
de activitate analizate, precum și măsu
rile ce urmează a fi luate de organele și 
organizațiile de partid pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor adoptate.

Pe „schelele" mineralierului de 12 500
încă da anul trecut, la 

Șantierul naval din Galati 
a început construcția pri
mului vas mineralier de 
10 200—12 500 t.dw. I-arn 
văzut pe cala, înconjurat 
de schele, corpul masiv de 
otel. Lungimea lui depășeș
te 150 m, lățimea aproape 
20 m, iar greutatea întrece 
5 000 tone ; tabla de oțel din

care este confecționat ar 
putea acoperi o suprafață 
de aproximativ 25 000 m p.

îng. Cornel Cloșcă, șef 
de proiect, ne-a făcut cîteva 
precizări privind caracteris
ticile noii nave. Se remar
că, în primul rînd, noutățile 
constructive, vasul avînd o 
structură deosebită. Față 
de cargourile destinate

transporturilor de mărfuri 
generale, acesta are fundul 
și bordajul dublu, ceea ce 
îi mărește considerabil gra
dul de flotabilitate. El are 
o mare rază de acțiune, pu
țind parcurge fără escală 
distanța Galați—Rio de Ja
neiro și înapoi, adică apro
ximativ 30 000 de km, și 
dezvoltă o viteză de 14 no

duri (25 km pe oră). Nava 
poate acosta în orice fel de 
port, încărcarea și descăr
carea nedepinzînd de insta
lația portuară. Ea dispune 
de 5 macarale portal pro
prii, care pot ridica fiecare 
cîte 5 tone. Nava are o ma
șină de cîrmă electro-hi- 
draulică cu pilot autorfiat. 
Comanda motorului se rea
lizează de la distanță, din 
cabina comandantului. Ra
diolocatorul, stațiile gonio 
de radio-emisie și recepție 
asigură permanent secu

ritatea navigației pe orice 
timp. Față de mărimea na
vei, la bord vor lucra un 
număr relativ mic de oa
meni (52).

Zilele trecute, construc
torii gălățeni au anunțat 
terminarea corpului navei 
cu aproape 30 de zile mai 
devreme. Simultan a înce
put construcția celui de-al 
doilea mineralier de a- 
ceeași mărime.

Radu APWSTOL
coresp. „Scînteii”

Semănatul porumbului la cooperativa agricolă de producție „Viața Nouă” 
din Afumațl-Bucureștl

Foto : M. Andreescu

CUM POATE FI PERFECȚIONAT 
ANGRENAJUL COOPERĂRII

INTERUZINALE

Azi începe 

în Capitală

consfătuirea 
PE ȚARĂ 
A LUCRĂTORILOR

După cum prevede programul de 
dezvoltare a economiei naționale, 
în anii cincinalului va fi continuată 
modernizarea transportului pe ca
lea ferată, iar producția de loco
motive Diesel și electrice magis
trale va spori de 1,8 ori. îndeplini
rea acestei sarcini privește nemij
locit uzina „Electroputere", care în 
prezent fabrică, la fiecare trei zile, 
o nouă locomotivă Diesel electrică. 
Cel mai recent succes al colecti
vului uzinei este începerea fabri
cației locomotivei electrice de
6 580 CP. în 1970, nivelul produc
ției se va ridica anual la peste 200 
locomotive Diesel și electrice ma
gistrale.

Evident, complexitatea tehnică a 
locomotivelor și diversitatea ele
mentelor care le compun cer să 
cooperăm cu un mare număr de u- 
zine. Astăzi întreținem asemenea 
relații cu peste 90 de întreprinderi, 
întreaga activitate de cooperare 
este îndrumată și coordonată de 
către consiliul coordonator pentru 
locomotive. Acest consiliu, de-a 
lungul anilor, a reușit să or
ganizeze la uzinele „Timpuri 
noi" și „Electroaparataj" din Bucu
rești, la Fabrica de radiatoare și 
cabluri Brașov, ateliere speciale 
care produc exclusiv piese și an- 
samble pentru locomotive. De ase
menea, consiliul a inițiat consfătu
iri cu întreprinderile cooperatoare 
și beneficiarul direct, în urma că
rora s-au luat măsuri de îmbună
tățire a tehnologiei, de ridicare a 
nivelului calitativ al produselor în 
cooperare. Asistența acordată de 
„Electroputere" Uzinei de mașini 
electrice București și „Electromo- 
tor"-Timișoara a permis soluționa
rea unor probleme tehnice privind 
perfecționarea motoarelor electrice. 
Se poate spune că în cei aproape
7 ani de activitate, consiliul coor-
donator pentru locomotive și-a îm
bogățit experiența de lucru și stilul 
său de muncă. Aceasta se oglin
dește în faptul că, an de an, planu
rile de stat privind construcția de 
locomotive Diesel electrice au fost 
realizate integral.

Totodată, ținînd seama de expe
riența de pînă acum, de complexi
tatea sarcinilor prevăzute pentru 
cincinal, noi socotim că an
grenajul cooperării trebuie per- 
iecționat. Adesea, în procesul coo
perării apar greutăți care, . acum, 
cîțiva ani, nu erau așa de preg
nante. E suficient ca numai o sin
gură întreprindere din cele 90 să 
nu-șt îndeplinească la timp și ■ în 
condiții calitative superioare obli
gațiile și angrenajul cooperării dă 
imediat semne de dereglare. Afir
mația nu e lipsită de conținut. Ma
joritatea întreprinderilor coopera
toare au înțeles pe deplin impor
tanța cooperării. Conducerile uzi
nelor „Electrotehnica" București,

„Electrobanat'-Timișoara, „Fabrica 
de radiatoare și cabluri’-Brașov, 
„Elastic"-Sibiu și Uzina de vagoane 
Arad acordă o mare atenție execu
ției și livrării la termen a pieselor 
și subansamblelor. Nu același lu
cru se poate spune despre uzi
nele „23 August'-București. Prac
tic, an de an, lună de lună, ro
binetele de manevră FD 1, bra
țele ștergător FK-97, supapele FK- 
79 și alte produse au trebuit să 
fie pur și simplu smulse de la a- 
ceastă uzină. Din păcate, toate in
tervențiile consiliului la conduce
rea uzinei „23 August", cît și 
la conducerea Direcției genera
le utilaj chimic, energetic și meta
lurgic din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, în vederea 
rezolvării radicale a problemelor 
de cooperare, au rămas simple 

'sesizări șf ffu au fost soluționate.
Același lucru se poate spune și 
despre „Electroaparataj’ și „Tim
puri noi" din Capitală, Fabrica de 
unelte și scule Brașov •— care, de 
asemenea, nu acordă importanța 
cuvenită realizării planurilor de 
cooperare. Trebuie înțeles că 
pentru a asigura fabricația lunară 
a 10 locomotive Diesel electrice de 
2 100 CP în mod ritmic, așa cum 
cere planul de stat, este absolut 
necesară respectarea riguroasă a 
graficelor de cooperare.

Nu este deloc mulțumitor faptul 
că întreprinderile colaboratoare a- 
mintite consideră că, plătind pena
lizări de 1 la sută pentru nereali- 
zarea sarcinilor contractuale, solu
ționează obligațiile de cooperare.

Alexandru DOMBI
director general al uzinelor 
„Electroputere“-Cra.iova

(Continuare în pag. a IlI-a)

In sala Palatului Marii Adunări 
Naționale începe azi Consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din comerț, 
convocată de Comitetul Central 
al partidului și de guvern. Con
sfătuirea marchează un moment 
important în activitatea desfășu
rată în țara noastră pentru per
fecționarea continuă a comerțu
lui socialist. Pornind' de la sar
cinile trasate în acest domeniu 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
consfătuirea va face o amplă a- 
naliză a activității de pînă acum 
și va stabili măsurile menite să 
asigure extinderea și moderniza
rea rețelei comerciale, ridicarea 
deservirii, la nivelul condițiilor 
actuale și puterii de cumpărare 
crescute a populației.

In atenția consfătuirii vor sta 
probleme importante cum sînt 
îmbunătățirea sistemului de re
lații dintre industrie și comerț și 
întărirea disciplinei contractua
le ; studierea sistematică, pe baza 
metodelor moderne, științifice, a 
cererii de consum și satisfacerea 
ei promptă ; întărirea exigenței 
— atît a industriei, cît și a co
merțului — față de calitatea 
mărfurilor și îmbunătățirea re
cepției, formarea unui număr su
ficient de cadre calificate în di
ferite specialități etc.

O dată cu prezentarea expe
rienței pozitive din diferitele 
sectoare ale comerțului, partici- 
panții la consfătuire se vor opri 
cu atenție asupra acelor proble
me care nu și-au găsit încă o 
rezolvare satisfăcătoare, asupra 
măsurilor necesare pentru a se 
asigura o aprovizionare mai ope
rativă a populației cu sortimen
tele solicitate, o mai judicioasă 
gospodărire și repartizare a măr
furilor între regiuni și unități, 
amplasarea corespunzătoare a 
spațiilor comerciale.

Corespunzător dezvoltării eco
nomiei, creșterii nivelului de trai 
ai populației, se amplifică și ac
tivitatea comerțului socialist; in
tervine necesitatea unor servicii 
noi, a introducerii unor forme 
avansate, moderne de deservire, 
a unor măsuri organizatorice, 
menite să asigure ca acest im
portant sector al economiei na
ționale să corespundă mal bine 
exigențelor actuale, să țină pasul 
cu mersul înainte al întregii 
noastre societăți.

Fără îndoială, dezbaterea apro
fundată a problemelor aflate la 
ordinea de zi a consfătuirii, 
schimbul de păreri între sutele 
de delegați — reprezentanți ai 
tuturor categoriilor de activități 
din comerț : cadre de conducere 
din diferite întreprinderi și or
ganizații comerciale, specialiști, 
lucrători din magazine — vor 
contribui la perfecționarea co
merțului, la îmbunătățirea apro
vizionării și deservirii la orașe 
și sate. In dezbaterile și conclu
ziile consfătuirii, lucrătorii din 
comerț vor găsi un prețios în
dreptar pentru activitatea de vi
itor, un important ajutor în în
deplinirea sarcinilor de răspun
dere ce le revin.

VIAJA INTERNAȚIONALA
PARIS

In cadrul dezbaterilor din parlament, premierul Pompi
dou a deiinit poziția Franței iață de N.A.T.O., reaiirmînd 
principiile independentei naționale care stau la baza po
liticii externe Iranceze.

VIETNAMUL DE SUD
Forțele patriotice au supus unui intens foc de artilerie 

aerodromul Tan Son Nhut de lingă Saigon, principala bază 
militară a trupelor guvernamentale și intervenționiste, 
provocînd însemnate pierderi.

Cargoul mineralier de 10 200-12 500 tdw, aflat în construcție la Șantierul naval din Galați
Foto : M. Cioc
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ndicațiile partidului pri
vind «■economicitatea, 
confortul și industriali
zarea construcțiilor au 
răspuns cerințelor con
strucției noastre eco

nomice și, totodată, cerințelor dez
voltării arhitecturii socialiste. în
drumările din ultimii ani pri
vind aspectul arhitecturii, urmă
rind realizarea unei arhitecturi ro
mânești contemporane înzestrate 
CU specific și amprentă proprii, 
au desăvîrșit o sinteză care re
flectă însăși unitatea aspectelor 
care compun fenomenul de arhi
tectură : funcțional, constructiv; 
economic și estetic.

Clarificarea teoretică a căilor 
privind elaborarea unei arhitecturi 
•pecifice este esențială pentru 
orientarea activității de creație Ia 
planșetă. O latură a acestei ela
borări teoretice o constituie cerce
tarea modului în care s-a manifes
tat specificul în arhitectura din 
trecut.

Istoria arhitecturii ne arată că 
specificul expresiei plastice a 
constituit o legitate a dezvoltării 
arhitecturii tuturor timpurilor și tu- 
turor popoarelor. Stiluri de largă 
răspîndire eiiropeană, ctim au fost 
goticul. Renașterea sau clasicis
mul, și-au găsit în fiecare țară o 
expresie proprie, devenind stiluri 
naționale. Un fenomen similar l-a 
cunoscut și arhitectura din alte 
regiuni ale globului.

Revoluția care s-a produs în teh
nica arhitecturală la sfîrșîtul vea
cului trecut, difuzarea largă a hoi- 
Jor materiale și procedee de cons
trucție, cît și a unor formule plas
tice legate de ele au creat, după 
experiența primelor decenii ale 
veacului nostru, impresia că arhi-

lectura va cunoaște un proces de 
uniformizare pe tot globul. îndeo
sebi perioada de după cel de-al 
doilea război mondial demonstrea
ză, dimpotrivă, că se desfășoară 
un proces de diversificare, de apa
riție chiar a unor noi școli națio
nale. Tendința către o expresie 
națională în arhitectură, promova
tă de reprezentanți de frunte ăi ar
hitecturii contemporane, riu poate 
să nu fie pusă în legătură cu 
năzuința popoarelor către o mani
festare proprie în domeniul cul
turii.

Varietatea, în condițiile repetabi
lității, constituie o altă legitate 
care se recunoaște în dezvoltarea 
arhitecturii din trecut. Modularea, 
îipizarea, prefabricarea și indus
trializarea construcțiilor, condiții 
specifice ale dezvoltării arhitectu
rii contemporane; sint socotite ca 
fiind surse ale lipsei de va
rietate în expresia arhitecturală, a 
monotoniei. Or, istoria arhitecturii a- 
țată că preocupări similare, bine
înțeles la altă scară, cît și pe baza 
unei tehnici meșteșugărești dife
rită de cea actuală, au existat și 
în trecut, fără a genera efecte de 
monotonie.

Istoria arhitecturii este istoria 
unor tipuri de clădiri care se per
fecționează prin repetarea lor. Ar
hitectura antichității grecești a ela
borat modulul, realizînd imagini 
specifice, calitativ diferite, pe baza 
reluării acelorași elemente și

UNIVERSUL

Am vrut să scriu un 
reportaj despre pă
puși. Dacă în Bucu
rești ar exista o vitri
nă cu jucării, o vitrină 
numai cu jucării, lu
crul acesta ar fi deve
nit posibil. Așa ceva 
însă nu există. Există 
doar vitrine obișnuite, 
de haine, de alimente, 
papetării, și încă un 
gen de vittină, „origi
nală", vitrina de Hai
ne, alimente etc, plus 
jucării. Să le luăm pe 
rînd :

1) Cîteva mari ma
gazine din centriil 0- 
rașullii organizează 
periodic vitrine-recla- 
mă cti tematică, pen
tru produsele alimen
tare. E o posibilitate 
de a admira păpuși 
create cu multă fante
zie și pricepere. Sînt 
mai ales familii adu
nate în jurul mesei, 
figurine din lină, pluș 
și carton, de dimen
siuni uriașe. Mame, 
tați și copii, bunici și 
bunice-n papuci, me
canici de tren cărînd 
macaroane, căței și pi
sici, bucătari rozalii. 
Dar obiectele acestea 
nu sînt de vînzare, 
sînt jucării de privit,

2) Și jucăriile Fon
dului plastic sînt fru
moase, unicate, ade
vărate izbînzi de arti
zanat. Mai ales ani
malele. Costumația e 
plină de fantezie. Am 
văzut un motan încăl
țat In lac roșu, cu pin
teni de argint, vulpi 
aurii și rațe-albastre, 
și-o pisică verde, vi
cleană. -Elefanții Sînt 
pepit, o Brunhilde 
suavă și roză are pe 
cap pălărie cu turn și 
voaluri pînă-n călcîi. 
Materialele de execu
ție sînt de calitate i 
blană veritabilă, cati
fea și mărgele. Dar 
jucăriile acestea nu 
sînt de joacă. Sint ca
douri pentru oameni 
mari. Păpușile acestea 
sînt scumpe, sînt pă
puși de decor, le ții 
acasă în vitrină) nu 
sînt păpuși de spălat 
și de nani, nu sînt că
ței de chinuit și viitori 
invalizi.

3) Am mai spus. Nu 
există vitrine dedica

Sînziana POP

te numai copiilor. Nu 
există o lume de bas
me cu păpuși, Scufița 
roșie și lupul, său ca
pra CU trei iezi... Nu 
există un geam de sti
clă de care să-și li
pească nasul și să pri
vească, nu există un 
loc de unde să nu poa
tă pleca și să mai vină; 
și altădată. Dar să 
vedem ctim arată o 
vitrină, de pildă cea 
de la magazinul „Ro- 
marta copiilor".

Jucăriile sînt stre
curate printre haine. 
Pretutindeni. Pairii 
perechi de sandale și 
doi urstlleți. Uti par
desiu, dn palton și-o 
păpușă. Șase duzini de 
ciorapi, lenjerie, și-o 
rață cu arc. înghesui
te, prăfuite... Și tot ar 
fi bine. Ar fi bine și- 
așă dacă toate ratele 
ar fi rațe, și toți Urșii 
tirși. Dar multe jucă
rii sînt niște alcătuiri 
ciudate. Sînt în meta
morfoză sau poate sînt 
.de speriat, pentru co
piii răi, întruchiparea 
lui Bau-Bau.

Animalele sînt mai 
ales de pluș; Fără ex
cepție alb, gri adică, 
pentru că praful e-n 
straturi. Iepurii sînt 
canguri, aii .labele din 
față scurte și șolduri 
de focă. Urșii au o fi
gură căzută, de blegi. 
Pisoii n-au mustăți. 
S-a creat un regn a- 
parte, un regn de ju
cării informe, lipsite 
de personalitate.

Păpușile ? Cele ief
tine sînt bolnave. 
Capul e enorm, cu 
trăsături nediferentia- 
te, o bilă de plastic 
tumefiat apasă un 
corp de pitic, cu mîini 
și picioare prea scurte. 
Hainele, nici măcar ti
vite pe margine nd 
sînt, se deșiră pur și 
simplu, iar culorile 
sint mohorîle — gri 
maro și bej. Cu doi
sprezece lei cumperi 
păpuși din carton pre
sat, păpuși mato, (ten 
maro, păr maro, ochi 
maro) cu gura strînsă, 
boțită, cu nasul turtit 
și gata de ceartă. Gata

să sară din raft la bă
taie. Au cu cine. Pă
pușa tip balerină a- 
tîta așteaptă. I-a înfipt 
cineva în țeastă chea
lă o fundă cu ac. I-au 
ieșit ochii din cap, e 
gata să rupă.

Există păpuși cu 
păr, mai frumoase. 
Fftimds coafate și îm
brăcate cU gust. Dar 
și pe acestea le-a spe
riat cineva, au o pri
vire halucinată, hol
bată, să nu le dai co
piilor noaptea;

Și asta e tot. Nici un 
dialog imaginar nu-mi 
trece prin cap pentru 
asemenea păpuși. Nici 
0 CohVlețtiite till e po
sibilă între ele. Ce-ar 
putea să se-ntrebe ? 
Dacă le-au mai cres
cut picioarele, dacă li 
s-au apropiat ochii să 
nti mai bată cîș, dacă 
n-au învățat între 
timp să zimbească? 
Păpușile acestea ar 
trebui vîndute cu tru
se medicale. Să te joci 
de-a bolnăvii, nu de-a 
casa, nu de-a mama și 
de-a tata și de-a co
piii. Copilăria e.-'cu rîs 
și Cu jocuri năstruș
nice. Copilăria e Cu 
fantezie și cti vis. 
Păpușile sînt prunci și 
le strîngi în brațe, le 
speli, le hrănești și le 
iubești. Cînd se strică 
le ții minte toată via
ța. Le visezi și suferi 
pentru ele. Păpușile le 
alinți și le dezmierzi, 
0 experiență familiară 
se pregătește. Acum 
se-nvață dragostea și 
grija. Și răspunderile 
pornind de lă joc. 
Păpușile trebuie să fie 
frumoase. Animalele 
să fie nostime. Să Ie 
iubești. Să poți să le 
iubești. Pentru mus
tăți și pentru labe, 
pentru că sînt din po
vești, să fie năstruș
nice, să nu te sperie, 
să le înveți și să le 
stăpînești, să le nu
mești caraghios. Ie- 
putilă să aibă urechi, 
jiu capace, rața Pa- 
tăta să aibă cioc, ti
grul Leonte să rîdă. 
Să-nveți pe ele pro
tecția 1 Să nu te temi 
de ele.

compoziții, prin modificarea unor 
rapoarte cantitative.

roșe medievale, cum 
sint Brașovul sau Si
biul, erau compuse, la 
origină, din clădiri de 
locuit ce foloseau un 
număr limitat de tipuri.

Din modul de grupare și de asam
blare a acestor clădiri similare, 
țihînd seama de condițiile de re
lief și de componentele structurii 
orășenești cristalizate anterior, au 
rezultat străzi și piețe cu aspecte 
variate Și pitorești. Atelierele de 
pietrari din Cluj executau, în 
veacurile al XVI-lea si al XVII-lea, 
ancadramente de piatră pentru fe
restre și uși, care, achiziționate ca . 
piese prefabricate, incluse fiind în i 
compoziții diferite, nu generau as- j 
pecte de monotonie. Un număr li- , 
mitat de tipuri de edificii alcătu- | 
iese arhitectura de mare strălucire ; 
a vremii lui Ștefan cel Mare și Pe- 
tru Rares. Și totuși, prin compune- , 
rea felurită a unei game restrinse ' 
de elemente, prin introducerea cite 
unui detaliu inedit, fiecare monu
ment este înzestrat cu o imagine | 
profund specifică, irepetabilă. Da', 1 
poate, exemplul cel mai elocvent 
îl oferă arhitectura noastră popu- i 
Iară. Deși în arhitectura locuinței, I 
care pe întregul teritoriu al țări) 
se distinge printr-un caracter pro
nunțat de unitate, se folosește un 
număr limitat de tipuri planimetri- 
ce, tratarea diferențiată a unor 
elemente de plastică generează o 
imensă varietate de imagini parti- I 
culare, diferite nu numai de la re
giune la regiune, dar și de la sat i 
la sat și chiar în interiorul acele
iași așezări.

Utilizarea judicioasă a reliefului, ; 
modalitatea de grupare a edi- I 
ficiilor în ansambluri, realiza
rea unor efecte de natură este
tică la nivelul soluționărilor ur
banistice au constituit mijloa
ce de realizare a unor ima
gini specifice, care se adaugă ce
lor folosite îrt compunerea edificii
lor unicale. îh felul acesta, năztiirt- 
ța către varietate, fehomen carac
teristic întregului proces al dez
voltării arhitecturii, și-a găsit o 
strălucită expresie în tradiția arhi
tecturală a poporului nostru.

ocumehte de partid 
îndeamnă pe arhitecți I 
să folosească tot ce 
este mal avansat în ex
periența întregii arhi
tecturi universale. Re

ceptivitatea față de realizările 
înaintate ale marilor curente ale 
arhitecturii a constituit din tot
deauna o caracteristică a vechii 
arhitecturi românești. Meșterii din 
trecut nu s-au sfiit să recurgă la 
împrumuturi în domeniile funcțio
nal, constructiv sau plastic, cînd 
aceste împrumuturi veneau în spri
jinul rezolvării problemelor ce și le 
puneau. întotdeauna însă expe
riența preluată era asimilată pe 
fondul tradițiilor autohtone ; ea a 
permis arhitecturii românești să-și 
îmbogățească mijloacele, să-și de- 
săvîtșească propriile ei soluții și 
să-și exprime mai deplin esența 
ei națională.

O sursă hotărîtcare a caracte
rului specific al vechii arhitecturi 
românești a constituit-o legătura 
neîntreruptă a producției culte cu 
creația directă a poporului. A- 
ceasta din urmă a furnizat arhitec
turii monumentale o vastă gamă 
de sugestii. Incepînd cu elementele 
de bază ale plasticii arhitectura
le (soluții spațiale și volumetrice) 
pîhă lâ piocedeele de ornamen
tație (ceramică, zugrăveală, ciopli
turi), tradițiile populare au consti
tuit mediul pe baza căruia du fost 
asimilate împrumuturile și, tot
odată, liantul care a asigurat ca
racterul de unitate al întregii dez
voltări a arhitecturii românești.

Astăzi, creația artistică, benefi
ciind de instrumente științifice — 
istoria, teoria, estetica arhitectura
lă și critica de specialitate — ca
pătă Un caracter conștient și deli
berat. Acesta este și sensul repeta
telor apeluri adresate arhitecților 
îh Vederea elaborării Unei arhitec
turi cu caracter specific.

în această elaborare cunoaște
rea tradiției, extragerea învăță
mintelor corespunzătoare, consti
tuie una din căi. Arhitecții, crescuți 
în spiritul prețuirii tradițiilor națio
nale și clasice, posesori ai unui 
larg orizont de cultură, cunoscă
tori ai istoriei și artei poporului ro
mân, vor dispune, pe această bază, 
de acel fond de Sensibilitate și 
cunoaștere care să le permită ca 
sinteza dintre învățămintele tradi
ției, cuceririle înaintate ale secolu
lui și cerințele actuale ale poporu
lui nostru să capete o formulare 
înzestrată cu un profund caracter 
specific.

Rețeaua comercială din orașe și de 
la safe a cunoscut îh anii șesenâlului 
o continuă dezvoltare. Au fost cons
truite în întreaga țară peste 5 000 de 
magazine și complexe comerciale spa
țioase, elegante, organizate corespun
zător cerințelor unei cît mai bune de
serviri a cetățenilor. Paralel cU cons
trucția de locuințe în București și în 
marile centre din țară sînt amehajate 
și spații destinate comerțului. Tn Ca
pitală, de exemplu, numai îh anul 1966 
vor intră în acest circuit 97 de unități, 
situate în noile cartiere Balta Albă, 
Drumul Taberei, Berceni-Sud ș.a. ; pen
tru perioada 1966—1970 S-a prevăzut 
deschiderea a aproape 400 de unități 
alimentare, industriale, de alimentație 
publică ele., al căror spațiu comercial 
va însuma peste 300 000 mp.

Foto : Gh. Vințilă

CUVÎNTUL CITITORULUI

„HRANA VlRSTELOR"

Inițiereîn locul

0 filieră
care se cere 

simplificată
Oricine știe că alimentele pe 

care le consumăm trebuie să fie 
cît mai proaspete cU putință. Pros
pețimea reprezintă, îhtr-adevăr, 
criteriul calitativ sintetic după 
care apreciem aproape toate pro
dusele alimentare. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît o bună parte 
din alimente (laptele, peștele, car
nea, unele fructe și legume etc.) 
sînt foarte ușor perisabile. In a- 
ceastă privință pe piața noastră ă- 
limentară, și în special pe filiera 
parcursă de unele produse de la 
producător la consumator, mal e- 
xistă încă deficiențe care — după 
părerea noastră — pot fi înlătu
rate. Aș vrea să mă refer în cele 
ce urmează Ia cîteva aspecte. 
Carnea se desface sub formă 
proaspătă (zvîntată și refrigerată) 
și congelată. Desfacerea cărnii sub 
formă congelată este uneori ne
corespunzătoare, produsul se de
congelează în unitățile de desfa
cere, sucul muscular ce conține 
multe substanțe hrănitoare se 
scurge, carnea capătă un aspect 
urît, iar puterea de conservare îhunui

continuare se reduce simțitor. Da 
aceea, este necesar să se asigure 
spații frigorifice pentru menține
rea cărnii sub formă congelată, 
iar porționarea să se facă pe mă
sura solicitărilor.

Deși se depun eforturi pentru 
îmbunătățirea calitativă a unor 
produse de carne, încă nu s-a 
reușit pe deplin acest lucru ; 
unele chiar au scăzut calitativ, iar 
alte sorturi se aseamănă atît de 
mult între ele îneît cu greu pot 
fi diferențiate chiar de specialiști. 
Una din cauzele acestei situații 
rezidă în faptul că tiu se respectă 
condițiile referitoare la materia pri
mă prevăzută în standardele de stat 
sau normele interne. Cu toate că se 
prevede ca ia preparatele1 de carne 
să nu se folosească decît carne de 
calitate btină. nu sînt puține ca
zurile cînd se admite carne la 
limita superioară de conservabili- 
tate, carne cu diferite defecte 
calitative ce o făc greu Vandabilă.

Cred că se impune și studierea 
reducerii la maximum a timpului 
de staționare a ouălor în verigile 
de la producător la consumator.

In ceea ce privește laptele, cel 
pUțin pentru Capitală, problema 
cantitativă și cu foarte mici ex
cepții și calitativă a fost rezolvată. 
Pentru a se înlătura însă depozi
tarea pe marginea trotuarului .și 
neajunsurile de ordin igienic care 
decurg din aceasta, credem că ar 
trebui să se studieze posibilitatea 
aprovizionării Unităților de două 
ori pe zi, eventual între orele 5—7 
și 17—19.

Conf, univ. dr. Gavril POPA„cod al politeții**
— „Se cuvine", „nu se 

cuvine", „e frumos”, „se 
face” sau dirnpolrivă ; în 
UÎfihna vreme s-au înmulțit 
în presă, ca și în diferite 
ședințe, referirile la politețe, 
la comportarea civilizată în
tre cetățeni. Unii autori sub
liniază și necesitatea unui 
manual. Deoarece formarea 
bunelor obiceiuri se referă 
mai ales la tineri, ne-am 
grăbit să venirh la Editura 
tineretului pentru a vă în
treba care este situația.

— Avem în pregătire un 
asemenea manual.

— In ce fază se află 1
— Vreau mai întîi să Sub

liniez că esfe vorba de o 
cerință pusă în fața noas
tră, de mai multă vreme, 
de către U.T.C., o cerință 
pusă de viață și exprimată 
negru pe alb de o serie de 
tineri care ne-au Scris. Am 
aflat că în lipsa unui ma
nual alcătuit așa cum se 
cuvine, tinerii se consolea
ză cu ce găsesc ; mai bine 
vreun text vechi decit ni
mic. Autorul ) manualului 
aflat în pregătire la edi
tura noastră — tovarășul 
Dart Bihoreanu — a predat 
cele circă 300 de pagini ale 
lucrării și lucrează acum la 
concluzii.

— Credeți că valoarea 
practică a manualului scade 
SaU crește afund cînd e 
vorba de un spațiu atît de 
vast !

— E greu de vorbit în 
generai. în orice caz, după 
părerea mea. am trecut de 
artil cînd' se socoteau ;;larg 
accesibile" numai broșurile 
extrem de sumare, care se 
rezumat! la cîteva generali
tăți; AVem un tiheref și un 
public cultivat care doresc 
o carte pentru a afla unele 
lucruri „de la sursă" și nu 
pentru a citi încă o dată ceea 
ce știau si așa. Apoi, nu Ui
tați, cărțile de referință sînt 
utile pentru consultare și nu 
pentru citire : cînd îți cum
peri un dicționar, cu cît este 
rnai bogat, cu afîf ești mai 
satisfăcut ; doar nu trebuie 
să-l citești, însă vrei să știi 
că vei căpăta din el toate 
lămuririle și nuanțele nece
sare.

— E cazul manualului 
despre politețe I

-- Nu tocmai. Autorul 
caută o formulă mixtă : un

volum agreabil pentru lec
tura de la un capăt la altul, 
presărat cu anecdote isto
rice, cu exemple ilustre, cu 
fragmente literare, un volum 
de conversație: amuzantă, 
sistematizat însă riguros, în 
așa fel ca să servească în 
același fitnp și pentru con
sultare. Nu trebuie însă să 
uitați că munța aceasta este 
legată de greutăți respecta
bile, care explică și întîr-

părăsește nevasta cu trei 
copii, faptul că-i sărută 
mîna la procesul de divorț 
e o consolare destul de 
mică.

— înțelegem deci că e 
vorba de o carte de lec
tură mai curînd decît de un 
manual după care „să în
veți" buna comportare.

• — Firește. Partea tehnică
a „codului" bunei compor
tări poale fi comparată cu

De vorbă cu tov. Al Georgescu, 
directorul Editurii tineretului

zierga noastră, fără a o 
scuza.

— Despre ce greutăți e 
vorba I

— Știți foarte bine, în 
primul rînd, că e VOrba de 
o materie foarte fluidă, în 
care unul difi păcatele cele 
mai mati esfe acela de a da 
norme și rețete invariabile. 
„Politețe ca la carfe" e o 
expresie care capătă uneori 
o nuanță ironică ; buna 
comportare e o chestiune 
de simțire și concepție des
pre viață, înainte de a fi 
6 problemă de ,,Tehnică" a 
Uzanțelor. După cum în
cearcă să demonstreze 
autorul, micile gesturi ale 
pdlitefei cotidiene au va
loare tilimai dacă sînt sub
ordonate șl încadrate unei 
cortcepții etice mai largi, 
stilului de viață al omullii 
socialist. A lăsa un cetățean 
CU mîna întinsă Să te aș
tepte plfiă ai izbutit să-ți 
scoți mănușa este un gest 
contrar unor coduri „clasi
ce*  de maniere elegan
te ; șl totuși această 
mică îrtcălcare a regu
lilor nu supără în majo
ritatea cazurilor pentru că 
arătă o grijă a orbului, do
rința lui de ă-și arăta res
pectul față de persoana cu 
care dă mîna. La fel, în ca
zul bărbaților care, în mod 
greșit, lasă o femeie să 
Urce scara îhăihtea lor. Cu 
alte cuvinte, asemenea co
duri nu pot și n-au voie să 
legifereze, ci doar să con
state ; ne interesează în 
primul rînd fondul com
portării omului, iar for
ma, mai ales în măsura 
în care ajută acest fond să 
se reliefeze. Dacă un om își

tehnica versificației : poți 
s-o înveji, dar ca să scrii 
poezie îți trebuie mai mult, 
trebuie să fii poet. Și regu
lile bunei comportări so
ciale pot fi învățate, dar ca 
să ai o comportare demnă 
de admirat e nevoie de mai 
mult, e nevoie să fii om.

— Ce va apropia și ce 
va despărți manualul în 
pregătire de vechile coduri 
ale manierelor elegante I

— Poporul nostru ospita
lier, mii de oameni care au 
de-a face cu oaspeți străini, 
ca și diferiți români care 
călătoresc în străinătate gă
sesc zilnic un limbaj comun 
de politețe, uneori chiar 
față de oameni extrem de 
deosebiți în păreri și atitu
dini țâță de noi. E un tun- 
dâl general de bună cu
viință; pe care poporului 
nostru i-a plăcut întotdea
una să-l respecte, chiar îh 
perioade extrem de critice ; 
firește că el va fi reliefat și 
în manualul noslru. Autorul, 
dUpă ce a parcurs o serie 
de vechi coduri ale manie
relor elegante, le-a găsii 
însă și o serie de trăsături 
negative. Lăsînd de o parte 
unele mai izolate Și mai 
grosolane — vulgaritatea, 
tendința de a da rețete in
variabile și de a privi bu
nele maniere drept proprie
tate exclusivă a unei elite 
— principalul cusur al mul
tora stă în privirea politetei 
drept o armă de parvenire 
în viață : a intra în grațiile 
viitorului socru, ale patro
nului, ă cultă diferite per
soane de care ai nevoie. 
Socialismul ne dă posibilita
tea de a fi polificoși de 
dragul respectului pe care

îl avem față de om și ideea 
de om, fie Că ne este sub
altern, bunic, iubită sau ne
cunoscut vecin de autobuz.

— Cum se va numi vii
toarea carte I Vreți să păs
trați expresia de „maniere 
elegante" I

— Chiar dacă la o dis
cuție unii ar arăta că n-au 
ce reproșa acestei denumiri, 
nu cred să o reluăm. Ori
cum, e un fapt că mulți 
vor să fie încredințați în 
primul rînd de justețea 
comportării lor ; manua
lul va reține însă și lot 
ce e bun în ideea de 
eleganță, în estetica gestu
lui cotidian.

— Ce alte lucrări dintr-o 
sferă asemănătoare aveți de 
gind să puneți la îndemina 
tinerilor cititori !

— Facem eforturi pentru 
a recupera o anumită în- 
tîtziere, mai ales pe o la
tură pe care aș numi-o teh
nică : am publicat mulfe 
cărți CU învățăminte despre 
CE e bine de făcut în via|ă, 
principii sănătoase, dar 
CUM, o explicație în deta
liile vieții practice, a (ost 
adesea amînaf, și din cauza 
greutăților de a-l elabora. 
Pleacă acum la tipar o car
te — tot tip carte de re
ferință, din acelea pe care 
le păstrezi și le consulți ani 
la rînd — cu sfaturi pentru 
fete, soțiile și mamele de 
mîine, capitole care cuprind 
totul; de la locuință și mo
bilier pînă la igiena corpo
rală ; o noutate va ii capi
tolul tehnic, pentru că astăzi 
o fată model, mai mult chiar 
decît broderie, trebuie să 
cunoască aparatajul electro
tehnic al gospodăriei. Pre
gătim Un volum „Cum ne 
petrecem timpul liber” și o 
culegere „Tinerefe-frumU- 
se(e“ ; de asemenea, O car
fe despre fiziologia adoles
cenței. Ținem porțile des
chise pentru orice propu
nere. De altminteri, vrem să 
pregătim un nou sfat al în
țelepților — medici, profe
sori și alfi oameni cu expe
riență în această direcție — 
ca, pe lîngă cărțile literare 
și publicistice pe care le 
edităm și care ocupă marea 
majoritate a spațiului nostru 
editorial, să întărim efi
ciența volumelor destinate 
vieții practice de toate zi
lele.

N. SCUTARU
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Proiectanții 
și... dieta

Aparent, între „repertoriul" cu
linar și munca proiectantului din 
fața planșetei sau a arhitectului, 
de pildă, nu se poate face decît o 
legătură bizară. Și totuși această 
asociere nu este nicidecum 0 ciudă
țenie. Locuiesc de cîțiva ani in
tr-unui din blocările nou construite 
în orașul 'Galați. Gâ în'-orice gos
podărie, și la noi. drumul dietei 
zilnice trece mai întîi prin... că
mara proprie de alimente. Ce te 
faci insă dacă in această cămară 
nu poți să păstrezi mai nimic ? Că
mările apartamentelor din blocu
rile. 1, 2, 3 și K, pe lîngă că sînt 
micuțe (circa 80X130 cm.), nu au 
aerisire.. Este adevărat că ele au 
foșț prevșzuțe cu cîte un grătar 
(ceva mai mare decît podul palmei) 
dar fie din pricină că acestea au 
fost făcute numai de formă, fie din 
cauza unor defecțiuni de construc
ție, prin ele nu circulă deloc ăet'U 
Blocurile respective nu au subsc«. 
Locatarii nu au deci nici. o posibi
litate de a înlocui căpiara, De ce a 
mai fost construită atunci ? Iată o 
problemă asupra căreia ar trebui 
să reflecteze mai mult arhitecții și 
proiectanții. deoarece, dună cum 
se vede, rolul lor în.., îmbogățirea 
dietei nu poate fi deloc neglijat.

George FORMAN
tehnician

Tradiția 
nu exclude 

inovația
La întrebarea : „ce să gătesc 

azi ?" gospodinei îi stau la înde- 
mînă alimentele „clasice" din care 
se pregătesc tot mîncăruri „cla
sice" La ceea ce mîncăm ani de 
zile se pot adăuga încă multe alte 
feluri. La aceasta o contribuție de 
prim ordin trebuie să o aibă in
dustria alimentară. Ce-i drept, nu
mărul produselor alimentare ce se 
găsesc în comerț este tot mâi mare. 
Totuși, pe lingă griș și orez, paste 
făinoase, mălai și atitea altele, ar 
trebui extinsă producerea și des
facerea prin unitățile Comerțului 
de stat a unei game mai largi de 
alimente diii cereale, de pildă : 
arpacaș, fulgi de ovăz, făină de 
ovăz (și în amestec cu cacao), 
crupe, tapioca. Sînt produse din 
care se poate prepara hrană gus
toasă, ușor digerabilă, mai ales 
pentru copii, dar indicată și la 
diela multor bolnavi sau a per
soanelor mai în vîrstă. Dacă în 
comerț se vor găsi noi produse, 
acestea vot duce la lărgirea gamei 
de preparate. Și fiindcă a venit 
vorba de varietate, pentru a su
gera prepararea unor mîncăruri 
mai puțin cunoscute și răspândi
rea unor noi rețete utile, pot fi 
folosite ambalajele produselor a- 
limentare. Un început s-a făcut în 
această privință, dar timid. Ce ar 
fi dacă pe pachetele cu paste făi
noase, cutiile cu zeamil ș.a.m.d. nu 
s-ar repeta la infinit aceleași în
drumări pe care le știm pe de rost 
de vreo 2 ani. de cînd au apărut 
în magazine, ci S-ar dă și alte in
dicații îh legătură cu multiplele 
feluri în care se poate găti unul și 
același aliment ?

Mariana BERARU
tehniciană
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Noi materii prime
în circuitul producției

SEMĂNATUL PORUMBULUI 
ÎN REGIUNEA OLTENIA

RITM SUSȚINUT
9

Un obiectiv important al actualului plan cin
cinal îl constituie crearea posibilităților pentru 
introducerea în circuitul economic a noi materii 
prime, valorificarea superioară, eficientă a re
surselor țării. In legătură cu preocupările actu
ale privind lărgirea bazei de materii prime, mi
nerale, cu realizările obținute și_metodele de_Iu- 
cru, ne informează 
DREANU, adjunct al

tov. ing. GHEORGHE CO- 
ministrului minelor :

exploatărilor 
se 

noi

Directivele Congresului 
al IX-lea trasează sarcina 
'lărgirii continue a bazei de 
maierii prime, prevăzînd 'în 
acest scop peste 16 miliar- 

' de lei pentru activitatea 
^geologică. O 

: tei sume va 
organizațiile 
nostru pentru 
de noi rezerve de minere
uri feroase, neferoase și 
minerale nemetalifere, atît 
în zonele cunoscute cît și 
în zone noi. în vederea 
dezvoltării bazei energetice 
se prevede ca cea mai im
portantă creștere să se în
registreze la producția de 
cărbune, 
jungă în 
mii. t. Pentru aceasta, în ba
zinul Văii Jiului, în anii ce 
urmează se va încheia o 
fază a lucrărilor de explo
rare și vor fi dale în 
ploatare noi mine la 
cam, Bărbăteni, Dîlja. 
preună cu specialiștii 
miletului geologic se 
explorări masive în : 
bazinului de ligniți 
nord-vestul Olteniei, în ve
derea dezvoltării viitoare a 
extracției în cariere.

O imEfCfrțanță- ’deosebită 
pentru 'dezvoltarea siderur
giei și a ramurilor consu
matoare ;.d.ș JnetaI are pu-

parte a aceș
ti folosită de 

ministerului 
descoperirea

prevăzută să a-
1970 la 20—22

nerea în evidență a noi re
zerve de minereuri de fier. 
Se execută lucrări impor
tante în masivul Poiana 
Ruscă, care vor permite da
rea în funcțiune și extinde
rea în acest cincinal a unor 
noi mine la Ghelar-Esi și 
Teliuc-Est ; în regiunea Cluj 
se va lărgi exploatarea 
Căpuș.

O largă utilizare în nu
meroase ramuri industriale 
au melalele neferoase. Pen
tru dezvoltarea bazei de ma
terii prime, continuă pros- 

de detaliu 
în zonele 
neferoase 

Baia Mare 
multe zone 

Orientali 
Leșul, Ursului,

Ș' 
do 

din 

alo

i ex-
Uri- 
îm- 
Co- 

: (ac 
zona 

din

pecfiuni 
explorări 
minereuri 
regiunea 
în mai 
Carpaților
Baia Borșa, 
Bălan — care prezintă im
portante perspective și unde 
relativ recent au fost puse 
în evidență zăcăminte bo
gate, fiind date în funcțiu
ne noi exploatări și instala
ții de prelucrare a minere
urilor. în ultimii ani, în re
giunea minieră Baia Mare 
s-au deschis exploatările de 
la llba, Șuior, au fost am
plificate cele de la Cavnic, 
Baia Sprie, Nistru. în Banar 
a fost dat în exploatare ză- 
cămîntul de la Moldova 
Nouă. In acest cincinal, în

vecinătatea
Bălan, Moldova Nouă 
vor da în funcțiune 
mine.

O atenție deosebită 
acordă și rocilor utile ne
metalifere. în afară de ex
ploatarea de barifă de la 
Somova, s-a pus în eviden
ță de către specialiștii Co
mitetului geologic un zăcă- 
mînt la Ostra, nu departe 
de Leșul Ursului. Se fac 
lucrări pentru delimitarea 
unor noi rezerve de benio- 
nifă la Valea Chioarului, 
Răzoare (regiunea Baia 
Mare) și Tufări lingă Orșo
va, bauxită — în apropiere 
de Dobrești (regiunea Cri- 
șana), grafit — la Baia de 
Fier (regiunea Oltenia), 
feldspat — la Muntele Rece 
(regiunea Cluj) și Plavișe- 
vița (regiunea Banat), cao
lină — la Arghireș (regiu
nea Cluj). S-ar mai putea 
adăuga lucrările ce se fac 
pentru sporirea rezervelor 
exploatabile de argilă re
fractară, săruri de potasiu, 
sulf, dolomifă, cuarț, asbest, 
nisipuri metalurgice efc. A- 
cesfe produse sînt materii 
prime importante pentru 
multe ramuri industriale — 
extracția țițeiului, siderur
gia, chimia alimentară, chi
mia , îngrășămintelor, sticlă, 
ceramică, ceramică refrac
tară, electrotehnică eic.

O sarcină importantă care 
stă în fața noastră este 
valorificarea superioară a 
minereurilor. în acest sens, 
s-au întreprins studii apro
fundate, care vor face po
sibilă în viilor recuperarea 
elementelor rare

se

existente

în roci. Pentru unele din 
acestea s-au făcut studii și 
cercetări pentru recupera
rea pe cale metalurgică — 
molibden, cadmiu, seleniu 
ș.a. In afară de Institutul de 
cercetări miniere — ICEMIN 
din București, s-au înființat 
centre de cercetări miniere 
la Pefroșeni și Baia Mare 
și urmează să se înființeze 
altele la Cluj și Craiova. Se 
urmărește realizarea unor 
instalații de înnobilare a 
unor substanțe nemetalife- 
re — caolină, barită ș.a. Ți- 
nînd seama de efortul fi
nanciar însemnat al statului 
pentru cercetarea geologi
că a subsolului, îndreptăm 
atenția noastră spre obține
rea unei eficiente cît mai 
ridicate a muncii geologi
lor. Ei au fosf înzestrați cu 
aparatură la nivelul tehnicii 
înaintate și aplică în munca 
lor metode științifice com
plexe de prospectare, prin
tre care un loc important 
îl ocupă metodele geochi- 
mice, combinate cu cele 
geofizice.

Ca urmare a activității 
geologice desfășurate, în 
perioada ce a trecut, ținînd 
seama și de nivelul în con
tinuă creștere al extracției, 
a sporit simțitor volumul re
zervelor cunoscute delimi
tate și pregătite pentru ex
ploatare. Ele au făcut po
sibile stabilirea unui ritm 
înalt de dezvoltare indus
trială a unor ramuri în acest 
cincinal și, în bună parte, 
determinarea de rezerve și 
pentru un viitor mai înde
părtat.

Interviu realizat ds 
Al. PLAIEȘU

în regiunea Oltenia, în 
primăvara aceasta se vor 
însămînța cu porumb 
peste 300 000 ha. A- 
proape 20 000 ha au și 
fost însămînțate pînă la 
11 aprilie. Raionul Cala
fat ocupă locul întîi pe 
regiune. Aici, în ultimele 
două zile, între ferestrele 
dintre ploi, s-a însămîn
țat 9 la sută din supra
fața totală planificată. 
Viteza zilnică de lucru 
este în continuă creștere. 
Care este cheia succesu
lui ?

„Totul stă în buna or
ganizare a muncii — ne-a 
spus tov. Ianca 
da, secretar al
tetului raional de partid. 
Pentru aceasta, în cele 
două S.M.T. din raion 
s-au ținut din timp șe
dințe de partid lărgite

Ra- 
comi-

ia care au participat și 
ingineri agronomi din 
cooperativele agricole. 
Subiectul principal al 
discuțiilor a fost organi
zarea mai bună a muncii 
pe brigăzi, întărirea cola
borării dintre S.M.T.-uri 
și cooperativele agricole, 
aprovizionarea în cele 
mai bune condiții a me
canizatorilor cu piese de 
schimb, combustibil, lu- 
brifianți și hrană. Prime
le rezultate : la 10 apri
lie, întreaga suprafață de 
33 875 ha destinată po
rumbului a fost complet 
pregătită, iar în toate 
cele 42 cooperative din 
raion a început din plin 
semănatul. La cooperati
vele agricole din Tunarii 
Vechi, Ghidici, Piscu 
Vechi și „1 Mai“ din Ma- 
glavit, porumbul a fost

PLUS
semănat pe mare parte 
din suprafața planifi
cată".

Și în raionul Vînju 
Mare, care are de însă
mînțat cu porumb 28 500 
ha, treburile merg bine. 
Aici există un decalaj co
respunzător între pregăti
rea patului germinativ 
și însămînțări. Cele 3 
S.M.T.-uri care deser
vesc 51 cooperative din 
raion au terminat pre
gătirea terenului pe o su
prafață de 22 000 ha. A- 
ceasta a permis 
ziua de 11 aprilie 
cooperative să se 
cu toate forțele la 
natul porumbului.

Din păcate rezultatele

ca în 
în 43 

treacă 
semă-

Se extinde o metodă eficientă
de ingrășare a taurinelor

In ultimii ani, în cooperativele 
agricole din regiunile Dobrogea, 
București și altele s-a dobîndit o 
prețioasă experiență privind în- 
grășarea a zeci de mii de taurine 
cu nutrețuri dintre cele mai iefti
ne cum sînt paiele, cocenii, ciocă- 
lăii de porumb măcinați 
adaos de uree și melasă, 
metodă se extinde și în 
giuni. La cooperativa

etc. cu 
Această 
alte re- 
agricolă

Balta Sărată din regiunea Argeș, 
anul trecut au fost îngrășate 170 
de taurine, iar anul acesta vor fi 
îngrășate 350 de capete. La fel 
procedează și cooperativele agri
cole Recăa, Popești, Strîmbeni și 
altele. In total, anul acesta, pe 
baza metodei amintite, cooperati
vele agricole din regiune vor în- 
grășa peste 3 000 de taurine.

CALITATE!
la un raion la altulde 

diferă foarte mult, deși 
posibilitățile sînt ace
leași. De pildă, raionul Tr. 
Severin, vecin cu Vînju 
Mare. L,a 11 aprilie, de la 
Tr. Severin s-a raportat 
la consiliul agricol regio
nal că s-au însămînțat 21 
ha cu porumb. Este un re
zultat cu mult sub posibi
lități. Același lucru se 
poate spune și despre ra
ionul Corabia, care a ră
mas mult în urma Calafa
tului. Intîrzierea din raio
nul Corabia este de nejus- 
tificat cu atît mai mult cu 
cit un raion cum este 
Craiova, care are condiții 
climatice mult mai grele 
și mai variate decît ra

ioanele din sudul regiu
nii, folosind cu simț gos
podăresc timpul și trac
toarele, a însămînțat în 
același timp aproape 
2 500 ha din cele 30 000 
planificate.

Folosindu-se din plin 
timpul prielnic se impu
ne ca în întreaga regiune 
toate forțele să fie mobi
lizate pentru a se atinge 
și depăși viteza zilnică 
planificată la însămînța- 
rea porumbului, astfel ca 
locul de frunte ce-1 ocu
pă acum Oltenia în cam
pania de primăvară să 
fie menținut și în conti
nuare.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Efectul economic optim
al creditării
întreprinderii

Cum poate fi perfecționat angrenajul
I

(Urmare din pag. I)

pentru 
coope-

prpbls- • 
coordonator

Aceasta nu satisface pe nimeni și 
nici nu rezolvă problemele. Noi nu 
dorim intervențiile arbitrajului și 
nu mai putem admite ca planul de' 
colaborare să nu fie îndeplinit. 
Conducerile întreprinderilor cola
boratoare nu trebuie să uite nici 
un mometlt că fac părte integrantă 
ăm consiliul coordonator și că' 
sînt direct răspunzătoare dacă 
planul uzinei coordonatoare se 
realizează sau nu. Cred că ar tre
bui sporită răspunderea materială, 
a unitâfildr colaboratoare 
îndeplinirea planului ds 
rare.

Se mai ridică și o altă 
mă Deși consiliul 
transmite anual sarcinile pe urmă
torii an:, acestea nu totdeauna 
sînt analizate de către serviciile de 
plan si organizare a producției ale 
înlrepiinderilor cooperatoare. Din 
această cciuză se simte foarte des 
lipsa de - capacitate la anumite u- 
tilaje sau la diferite locuri de mun
că. fapt ce are drept consecință 
norespeciarea- graficelor de livrări. 
Un exeftîțfju . condudent îl -consti
tuie Fabrica de' cauciuc Brașov, 
apartinînd Ministerului Industriei 
Ușoare Apip.lgarea .pe care a lua
t-o utilizgreCr în construcția de ma
șini a diverselor sorturi.de cauciuc 
necesită dezvoltarea acestei fa
brici. Pentru fabricația locomoti
velor Diesel electrice sînt 
re garnituri de filtru dublu 
bustibil și ulei, garnituri 
ciuc pentru chiulasă la
Diesel elemenți de cauciuc pen
tru panou aparate, limitatori 
pentru fixarea motorului Diesel, 
garnituri profilate pentru etanșare. 
Considerăm oportună analizarea 
de către Ministerul Industriei Ușoa
re a acestei situații, în vederea 
profilării și dotării unei fabrici de 
cauciuc din țară, care să fie în 
măsură să asimileze și să execute 
diversele sorturi de materiale și 
piese din cauciuc la nivelul tehni
cii moderne.

Legată de coordonarea planuri
lor de perspectivă la întreprinderi
le colaboratoare este și 
întocmirii și perfectării 
de subcolaborare. 
greșită procedura 
deri colaboratoare 
la subcolaboratori 
acoperirii comenzilor noastre anua- - 
le. fără a fine seama de faptul că 
trebuie să se asigure o continuita
te ritmică șt în livrări, chiar din 
primele decade ale lunilor ianua
rie,’ februarie, martie. După păre
rea mea. se impune ca Direcția 
generală tehnică din M.I.C.M. să 
analizeze cu răspundere propune
rile de plan tehnic In vederea asi
milării produselor noi, făcute de 
uzina coordonatoare, precum șl 
termenele de asimilare reclamate 
de necesitățile fabricației șl 
reducerii importului. Totodată, ar 
trebui ca direcțiile generale tute
lare ale întreprinderilor coopera
toare să introducă în planul uzine

necesa- 
de com- 
de cau- 
motorul

problema 
graficelor 

complet 
întreprin- 
comandă

Este
unor
care

strictul necesar

lor din subordine pozițiile de coo
perare ca sortiment nominalizat o- 
bligatoriu, ca indicator de plan.

La convocarea consiliului coor
donator, direcțiile tutelare să obli
ge întreprinderile să ia parte efec
tivă, prin conducătorii lor și nu 
prin perSoane care nu pot angaja 
uzinele, lă dezbaterile problemelor 
de cooperare. Analiza periodi
că în consiliu a modului în 
care se îndeplinesc sarcinile de 
cooperare nu poate să fie ceva 
formal. Ea trebuie să ducă în final 
la remedierea lipsurilor semnalate, 
să asigure o fabricație ritmică, de 
bună calitate și la termenele stabi
lite a locomotivelor.

In încheiere, consider că pentru 
perfecționarea angrenajului coope
rării au o importanță majoră inclu
derea pozițiilor de cooperare ca 
sortiment nominalizat obligatoriu, 
ca indicator de plan, corelarea ca
pacităților de producție la uzinele 
cooperatoare cu necesitățile uzinei 
coordonatoare, îmbunătățirea co
relării graficelor de subcolaborare, 
creșterea răspunderii materiale a 
uzinelor colaboratoare pentru în
deplinirea planului de cooperare, 
sporirea rolului direcțiilor genera
le în soluționarea operativă a pro
blemelor cooperării.

In Bucureștii Noi -
■>

un nou ansamblu 
de locuințe

Jn prima decadă a lunii trecute 
a început în Bucureștii Noi con- 
strucfia unui nou ansamblu de lo
cuințe. Acum se lucrează la turna
rea betonului de la fundațiile unei 
școli cu 16 săli de clasă, care va 
fi dată în folosință în viitorul an 
școlar, și la traseele pe care ur
mează să se monteze conductele 
pentru nevoile edilitare ale acestui 
ansamblu. Se fac lucrări de organi
zare a întregului șantier, în vede
rea începerii construcției primelor 
trei blocOri (cU parter plus patru 
etaje). Aceste locuințe vor fi gata 
în semestrul II a.c. In trimestrele II 
și III vor fi începute aici încă șase 
blocuri (cu parter plus zece etaje), 
însumînd 572 apartamente ce vor 
fi date în folosință în semestrul I 
al anului 1967.

In final, noul ansamblu de lo
cuințe va avea peste 1 730 de a- 
partamențe. Anul acesta va începe 
și construcția unui mare complex 
comercial. Clădirile ce se înalfă aici 
vor fi placate cu plăci ceramice de 
diferite nuanțe. Se vor folosi, de 
asemenea, culori pastelate din vina- 
cet. Noul ansamblu de locuințe din 
Bucureștii Noi, a cărui execuție a 
fost încredințată colectivului de la 
I.C.M.-5, va fi terminat la finele 
anului 1967.

CARENȚE IN UTILIZAREA
INSTALAȚIILOR DE FORAJ
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Tn multe trusturi și întreprinderi 
de foraj, indicele de utilizare ex
tensivă a instalațiilor de săpare a 
sondelor atinge 60—65 la sută din 
timpul calendaristic. Este aceasta 
o proporție optimă, eficientă ? Ex
primă ea toate posibilitățile și re
zervele existente în acest domeniu? 
Să vedem ce spun faptele. La în
treprinderea de foraj Tîrgu Căr- 
bunești din Oltenia, instalațiile au 
funcționat anul trecut, in medie, a- 
proximativ șapte luni. în celelalte 
cinci luni, ele au fost în montaj și 
demontaj sau, pur și simplu, au 
stat, așteptînd să fie transportate 
și puse în funcțiune la alte sonde. 
O atare situație a existat și la în
treprinderea de foraj Ploiești. Este 
limpede că conducerile întreprin
derilor amintite nu au luat cele 
mai chibzuite măsuri tehnice și 
organizatorice pentru creșterea vo
lumului de metri forați pe instala- 
ție-an.

Principala rezervă de utilizare 
cu indici superiori a capacității 
instalațiilor de foraj constă în or
ganizarea mai bună a lucrărilor 
de montaj, lucrări care, în prezent, 
„fură" prea mult din timpul de 
funcționare a acestora. Tovarășii 

O discuție intre membrii brigăzii, înainte de începerea lucrului, este 
foarte utilă (Pe șantierul III al întreprinderii de construcții nr. 1 din 

Capitală) (Foto : Agerpres)
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din conducerea întreprinderii de 
foraj Bascov, regiunea Argeș, sînt 
de părere că timpul necesar de
montării instalației de la sonda 
terminată, transportului și montă
rii ei la noua locație ar putea fi 
simțitor redus. Pe ce căi ? Prin 
dotarea unităților cu mijloace me
canice de ridicat mai puternice — 
macarale pe șenile sau pe pneuri, 
avînd sarcina la cîrlig de 10—15 
tone — prin amenajarea din vreme 
a drumurilor de acces la sonde.

— în mod curent, noi întocmim 
grafice referitoare la transportul 
și montarea utilajului de foraj — 
ne-a spus ing. Ion Badea, șeful 
serviciului tehnic al întreprinderii, 
în cele mai multe cazuri ele se în
deplinesc. Dar în anotimpurile 
ploioase autocamioanele nu pot 
intra pînă la sonde. Din această 
cauză 
turlei de foraj se descarcă 
sînt 
remorci trase de tractoare. Gra
ficele nu se mai respectă, iar 
costul montajului crește. Recent, 
din cauza lipsei de drumuri ame
najate am fost nevoiți să amînăm 
montajul unei instalații în sectorul 
Vîlcele.

utilajele, subansamblele 
Și 

duse mai departe pe

Cazul relatat nu este singular, 
în mod normal, atît drumurile 
magistrale, finanțate din fondu
rile trusturilor de extracție, cît și 
cele de acces la sonde, prevăzute 
în devizele întreprinderilor de 
foraj, ar trebui executate înainte 
de montajul instalațiilor.

Abordînd problema valorificării 
posibilităților și rezervelor de re
ducere a timpilor neproductivi ai 
instalațiilor, ingineri și economiști 
de la Trustul de foraj Tg. Jiu au 
insistat asupra importanței asigu
rării din timp a locațiilor noilor 
sonde. în acest sens, conducerea 
ministerului a hotărît să se preci
zeze amplasamentele noilor sonde 
cu cel puțin trei luni înainte de a 
începe forajul lor. în realitate 
însă, această hotărîre nu este res
pectată, ceea ce împiedică colecti
vele unor întreprinderi să organi
zeze cît mai bine transportul și 
montajul instalațiilor. Consecin
țele : se prelungesc timpii de aș
teptare, au loc transporturi încru
cișate. Un exemplu concludent 
ne-a oferit directorul întreprinde
rii de foraj Craiova, ing. Leontin 
Măciucă : „De curînd — ne-a re
latat interlocutorul — pentru că 
locația sondei nr. 45 nu s-a preci
zat din timp, o instalație de foraj, 
care a săpat o sondă în apropiere, 
a fost transportată la peste o sută 
de kilometri distanță. La locația a- 
mintită s-a adus din altă parte, de 
la cîteva zeci de kilometri depăr
tare, o instalație similară".

Mai mulți ingineri și econo
miști din întreprinderile de foraj 
sînt de părere să se treacă la or
ganizarea de brigăzi complexe, 
care să execute montajul instala
țiilor și forajul sondelor. Este o so
luție pe deplin realizabilă, care 
merită a fi experimentată și apli
cată. Practic, avînd în plus cîțiva 
oameni de specialitate, brigada 
complexă de foraj poate executa 
în bune condiții montajul insta
lației, după care ea poate să în
ceapă și să termine săparea pro- 
priu-zisă a sondei. S-ar înlătura, 
astfel, perioadele lungi de timp în 
care instalațiile de foraj așteaptă 
să fie montate la noile locații ori 
stau gata montate, pînă se eliberea
ză o brigadă de foraj.

De bună seamă, mai sînt și alte 
căi pentru valorificarea intensă a 
rezervelor din întreprinderi în ce 
privește utilizarea rațională a ca
pacității instalațiilor de foraj. Dată 
fiind însemnătatea problemei, se 
cuvine ca întreprinderile și trustu
rile de foraj, precum și Direcția 
generală foraj-extracție țiței din 
Ministerul Petrolului să ia măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate,' să acorde toată atenția 
creșterii volumului de lucrări exe
cutat cu fiecare instalație de foraj. 
Aceasta este principala cale pentru 
reducerea prețului de cost al fora
jului, pentru folosirea eficientă a 
investițiilor alocate de stat în 
scopul dezvoltării industriei petro
liere.

Ing. Nicoloa PANTILIE

Creditul bancar, așa cum func
ționează el astăzi, contribuie la 
organizarea judicioasă a procese
lor de producție și de circulație a 
mărfurilor, fiind de un real folos 
întreprinderilor în activitatea lor 
de îndeplinire a sarcinilor cantita
tive și calitative ale planului. Dar, 
analizînd aprofundat modul de ma
nifestare a creditului bancar, a- 
pare că uneori creditul are rolul de 
a acoperi unele neajunsuri din ac
tivitatea întreprinderilor și nu de 
a le preveni, ceea ce, după păre
rea mea, este foarte puțin. Esen
țial este ca creditul să participe 
activ la îmbunătățirea activității 
întreprinderilor, la creșterea răs
punderii conducerilor de între
prinderi pentru cheltuirea fiecărui 
leu-credit, obținerea unei eficiente 
ridicate în utilizarea mijloacelor 
materiale și bănești.

Evident, domeniile de creditare 
sînt multiple, cum multiple sînt și 
laturile activității întreprinderilor. 
Tn cele ce urmează eu doresc să 
mă refer la folosirea creditului 
bancar în aprovizionarea tehnico- 
materială, în scopul îmbunătățirii 
relațiilor furnizor-beneficiar și în
lăturării stocurilor supranormative 
sau de prisos. în esență, cauzele 
care provoacă stocuri supranorma
tive se reduc la aprovizionarea ne
ritmică, prin încălcarea de către 
furnizor a termenelor contractuale 
de livrare a materiilor prime, ma
terialelor și semifabricatelor, la 
schimbarea sortimentelor din pla
nul de producție sau la anularea 
unor comenzi de către forurile tu
telare ale întreprinderilor. Practic, 
în primul caz, unitățile benefi
ciare pot refuza, dar. de obicei, nu 
refuză plata materiilor prime și a 
materialelor primite cu întîrziere, 
presupunînd că le vor utiliza în 
perioadele următoare. în cel de-al 
doilea caz însă, beneficiarii, deși 
nu mai au ce face cu materiile 
prime și materialele aprovizionate, 
nu pot refuza plata acestora. în 
ambele situații, pentru stocurile 
supranormative și de prisos for
mate se acordă automat credite, 
pentru care beneficiarii suportă 
dobînzi penalizatoare sporite. z

Cum s-ar putea ieși din impas ? 
Prin acordarea dreptului . între
prinderilor furnizoare de a produ
ce materiile prime și materialele 
contractate, pe tot parcursul pe
rioadei de plan, înainte de terme
nul de livrare prevăzut în con
tracte. De exemplu, să se fabrice 
încă din ianuarie produsele con
tractate a se livra în martie. în 
felul acesta, unitățile furnizoare ar 
avea posibilitatea să expedieze 
produsele respective la termenele 
prevăzute în contracte, înlăturîn- 
du-se consecințele livrărilor nerit
mice. Evident, la furnizor vor a- 
părea stocuri temporare de produse 
finite. Acum trebuie să intervină 
creditul care, în acest fel, ar servi 
producția și nu ar mai avea rolul 
de a masca livrările neritmice. A- 
ceste stocuri temporare de produ
se finite s-ar crea la între
prinderile furnizoare pe baza pla
nului de stat, adică potrivit repar
tițiilor primite de la ministerele 
tutelare, repartiții care sînt core
late cu balanțele materiale, 
plus, s-ar evita cheltuielile 
transporturile ori cu delegații, 
portate de beneficiari pentru 
scăpa de stocurile supranormative. 
Creditele s-ar planifica și ar func

în
cu 

su- 
a

ționa din momentul producerii la 
furnizor a stocurilor temporare, 
pînă la expedierea lor, la terme
nele prevăzute în contracte.

în prezent, oricît de bine ar fi 
organizată producția la furnizori, 
comenzile sînt executate numai în 
preajma termenelor de livrare, 
tocmai pentru a se evita forma
rea de stocuri de produse finite. 
Aceste comenzi nu mai ajung la 
beneficiar în cadrul termenelor 
contractuale. Prin așezarea mai 
bună a creditării, asemenea prac
tici vor dispărea cu desăvîrșire. 
Concomitent, organele Băncii Na
ționale vor putea întări controlul 
prin leu asupra întreprinderilor 
furnizoare. Creditul bancar ar de
veni un puternic instrument de a- 
dîncire a controlului prin leu, ur- 
mărindu-se, în paralel, atît reali
zarea comenzilor planificate, cît și 
stabilirea unor termene contrac
tuale certe (calendaristice).

De cîștigat ar avea și benefi
ciarii. Avînd certitudinea că ma
teriile prime, materialele și semi
fabricatele contractate vor fi pri
mite necondiționat, la termene fer
me, ei vor da o atenție mult mai 
mare întocmirii planurilor de a- 
provizionare pentru perioada de 
plan, întrucît planificarea eronată 
s-ar reflecta imediat și negativ în 
activitatea de producție. Totodată, 
nu își vor mai pune atît de des 
întrebarea : „Vin mărfurile sau nu 
vin ?“ Ca urmare, vor avea timp 
suficient de a organiza mai bine 
procesul de producție, vor avea po
sibilitatea să adîncească analiza 
corelării planului de producție și 
de livrări cu termenele contrac
tuale de aprovizionare stabilite.

Mă opresc, pe scurt, și la posi
bilitățile de înlăturare a celei de-a 
doua cauze — schimbarea sau a- 
nularea sortimentelor pe parcursul 
perioadei de plan, din dispoziția 
sau cu aprobarea forurilor tutela
re. Ce măsuri s-ar putea lua în 
acest 
mea, 
prea 
ceea 
larea 
perioadelor de plan să se facă nu
mai în urma unor aprofundate a- 
nalize economice. Forurile tutelare 
ar trebui ca, mal întîi, să pri
mească de la întreprinderile cum
părătoare o situație exactă a stocu
rilor supranormative ce s-ar crea, 
indicîndu-se furnizorii, termenele 
de livrare stabilite și numai după 
ce s-au analizat posibilitățile de 
valorificare a stocurilor să se de
cidă schimbările sau anulările res
pective. Firește, s-ar acorda o a- 
tenție sporită, atît din partea în
treprinderilor, cît și din partea fo
rurilor tutelare, planificării sorti
mentelor, cunoscîndu-se că orice 
schimbare sau anulare de comenzi 
poate provoca perturbații. Chiar 
dacă s-ar modifica sau anula pe 
parcursul perioadelor de plan a- 
numite sortimente, s-ar putea to
tuși preveni formarea stocurilor 
supranormative la beneficiari, care 
au posibilități mai reduse de lichi
dare a lor, iar, pe de altă parte, 
s-ar asigura valorificarea operati
vă a acestora la nivelul economiei 
naționale.

domeniu ? După părerea 
o cale care din păcate nu 
se folosește constă în a- 
ca schimbarea sau anu- 
sortimentelor pe parcursul

Prof. Gheorghe GORINCU
Brăila

sorturi.de
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Care sînt primele 
noțiuni nlerite

școlarilor ?

in confruntarea 
unor impresii 
mai vechi cu 
cele adunate 
în ultimele zile,

se profilează persona
litatea lui Dmitri Bașki- 
zov, un pianist pe care 
cred că nu-1 cunoaș
tem bine, fiindcă interpre
tările sale strecoară pre
simțirea că ele sînt încă 
„în devenire". Prin aceas
ta am formulat ideea că 
Brahms-ul și Debussy-ul 
de astăzi spun ceva deo
sebit față de Mozart-ul 
ascultat altă dată ; aceas-

prinzătoare, lipsa lui de 
prejudecăți și dimensiu
nile captivante ale violen
ței, artistic exprimate, sau 
să irite profund, nefiind 
totdeauna în perfectă or
dine cu „cum se cîntă", 
cît se fardează sau se 
estompează sunetul prin 
pedale, cît de repede se 
atacă, de pildă, un final 
dintr-o sonată de Schu
bert etc.

In preludiile de
bussy acționează admira
bil marea sa modalitate 
de a intui coloritul sonor, 
tabloul, imaginea, su
gestia fulgerătoare, fie că

De

Constanța ILIESCU
învățătoare emerită

Se face auzită deseori 
constatarea că 
de cunoștințe al 
de clasa I este 
mult mai bogat, 
luat decît cel al 
de aceeași vîrstă de 
cum 8—10 ani. E și firesc 
să fie așa în condițiile 
ridicării continue a nivelu
lui de viață și lărgirii 
permanente a orizontului 
cultural al oamenilor, re
zultat al operei de de
săvârșire a construcției so
cialismului. Ctmpul tot 
mai larg pe care-l cîști- 
gă mijloacele moderne de 
informare, cu uriașă 
de acțiune 
rul, radioul, 
graful — 
apariția nu 
„precoce" 
nei întregi 
un univers 
cît al celor precedente. O 
dată cu constatarea aces
tui fenomen e firesc să 
ne punem întrebarea dacă 
primele cărți de școală 
ale copiilor corespund ce
rințelor pe care le gene
rează existența unei ase
menea generații.

Desigur, ceea ce s-a fă
cut în ultimii ani pentru 
perfecționarea manuale
lor destinate primelor 
clase este demn de luat 
în seamă. Aș aminti în
deosebi prezentarea mai 
pregnantă a realităților de 
azi, generate de construc
ția impetuoasă a socialis
mului. Totuși, îmbunătăți
rile care s-au adus nu mi 
se par suficiente, deoa
rece manualele la care mă 
refer oglindesc încă o 
sferă îngustă de nofiuni.

lată și cîteva exemple. 
Tn manualul de limba ro
mână pentru clasa a ll-a 
se vorbește, bunăoară, 
despre copaci la lecția
„Căprița și clopoțelul", 
„Bradul și fagul", „Ste
jarul", „Teiul și vîntul", 
„Pădurea", „Livada”,
„Prunul", 
rul", „Flori tîrzii 
vorba 
cules 
pre 
lecții, 
vom găsi 
număr de 
manualul pentru clasa 
lll-a. Nu ar fi mai 
dacă numărul unor 
menea lecții s-ar reduce, 
cedînd locul unor pagini 
care să includă noțiuni ce 
oglindesc viața modernă ? 
Din păcate este i" 
bi| și modul de 
tare a puținelor 
de actualitate din 
școlare aflate în 
rîndurilor de fată, 
părerea mea, autorii sînl 
tributari unei literaturizări 
de factură cu totul îndo
ielnică, ai unor 
făcute ad-hoc, fără 
jă pentru conținut, 
mă și cerinfe didactice, 
ca cele prezente în ma
nualul de clasa a ll-a : 
Tata cîntă pe tractor, / 
Mamă cozonaci ne 
Iar noi învățăm cu 
Cînd e pace.

Consider 
manualelor la 
fer ar trebui 
vedere o lărgire substan
țială a tematicii, incluzînd 
în lecții noțiuni de larg

orizontul 
copilului 

astăzi cu 
mai evo- 
copilului 

a-

rază 
televizo- 

cinemato- 
confribuie 'a 

a unui copil 
izo'af, ci a u- 
generații cu 
mai bogat de-

I ll'

„Mărul și ............It
despre nuc), 

de vișine", iar 
legume în 
Aceeași tematică o 

înfr-un mare 
texte și în 

i a 
util 

ase-

pă- 
(este 

„La 
des- 

patru

discuta- 
prezen- 
nofiuni 

i cărțile 
atenția 

După

versuri 
gri- 
for-

face, / 
spor, /

că 
care 
să i

autorii 
, mă re- 
aibă în

interes pentru copiii care 
au azi 7—11 ani. Aceștia 
vorbesc curent, chiar îna
inte de a ajunge la vîrs- 
ta școlară, despre sateliți 
și rachete cosmice, iar no
țiuni ca radio, televizor, 
cinematograf, telefon etc. 
le sînt la fel de familiare 
cum erau pe vremea lui 
Creangă cuvinte ca pu
păză, capră sau pădure, 
în modernizarea primelor 
cărți ale școlarilor cred 
că trebuie să ținem seama 
de toate acestea. Prin- 
tr-un studiu atent se poa
te găs' o formulă care, 
prin conținut și formă, să 
asigure elevilor din cla
sele mici, pe măsura pu
terii lor de înțelegere, un 
tablou al realităților con
temporane din orașele 
și satele țării noastre. Sînt 
convinsă că atunci cînd 
manualele la care am fă
cut cîteva referiri succin
te nu vor mai avea un iz 
desuet, ele vor fi studia
te cu mai mult interes de 
elevii noștri.

în scopul îmbunătățirii 
și perfecționării acestor 
cărți de căpătîi ale școla
rilor, mi se pare că ar fi 
bine-venită antrenarea la 
elaborarea lor a celor 
mai competente cadre di
dactice, eventual pe bază 
de concurs, iar autorii să 
nu mai rămînă anonimi. 
Ieșirea din anonimat le-ar 
spori prestigiul și răspun
derea.

se precizează 
perspectivă de 

a artei 
Cu atît 

cît din punctul 
instrumental

lui 
mai

in recital si in
1

ta nu numai iiindcă. sti
lurile sînt altele.

Bașkirov se arată acum 
clar un temperament ar
tistic de mare anvergură 
și dăruire ; are resurse 
concentrate de energie și 
voință, care se eliberează 
cu forță torențială natu
rală, palpită într-un frea
măt interior continuu. A- 
cestea par a ii principa
lele fire prin care se re
zolvă și se transmit con
cepția și atitudinea lui 
față de o lucrare sau alta. 
De aceea nu poate fi de
cît rar copia sa personală 
și cu atît mai puțin a al
tora sau a modalităților 
comune; pare artistul cea
sului și al zilei în care 
cîntă, astăzi mai inspirai 
decît ieri, mîine poate mai 
bine decît astăzi.

Bașkirov poate să placă 
enorm, tocmai prin spon
taneitatea, imaginația sur-

este „Vîntul în cîmpie", 
„Pașii pe omăt", „Dansul 
lui Puck" sau zvîcnirile 
spaniole din „La Puerta 
del Vino". Din sonorită
țile excesiv de prezente, 
de puternice din „Cate
drala scufundată" a dis
părut vraja contururilor 
tremurînde sub unde, acel 
fluid al nuanțelor muiate 
din catedralele terestre 
ale lui Monet. Dar, „Cor
doba" de Albeniz a avut 
un fel de fascinație ibe
rică, iar toate rezervele 
s-au retras în fața unei 
interpretări care a unit 
subtilitatea cu capacita
tea de a regiza desfășu
rarea acțiunii muzicale, 
de a crește tensiunea pa
sionată care se destramă 
o dată cu ivirea zorilor în 
marea scenă de dragoste 
din „Romeo și Julieta" de 
Prokofiev. De altfel și So
nata a 8-a de Prokofiev, 
cu amestecul ei de luci-

ditate, lirism ascetic și 
imensă solicitare a virtuo
zității, a fost excelent cîn- 
tată (cu toată impresia că 
artistul poate și mai mult).

Concertul al 'doilea de 
Brahms nu poate fi reali
zat fără puterea interioară 
de a clădi masiv, în linii 
de forță, arhitecturi de 
spirit germanic, dăltuite 
în granit. Rezolvat șl a- 
cesta impetuos, cu explo
zii temperamentale, con
certul devine viziunea unui 
artist tînăr, talentat și 
sigur ca măiestrie instru
mentală, un artist care a- 
tacă cu entuziasm juve
nil și caplivant o partitură 
de adîncime, cu sensuri 
meditative mai accentua
te. Aici 
amintita 
devenire 
Bașkirov. 
mult, cu
de vedere 
propriu-zis, tehnica și su
netul foarte special (o so
noritate limpede, pură, 
care se deschide luminos 
în zonele înalte și capătă 
umbre adînci în regis
trul grav), sînt argu
mente în plus în ia- 
voarea execuției de elită 
a acestei simfonii cu pian. 
O mențiune specială pen
tru 
care, 
fost 
țiune, ca grație, varietate 
a tonului expresiv, de un 
lirism zîmbitor și discret.

Emanuel Elenescu este 
unul dintre șefii noștri de 
orchestră ale cărui con
certe se prezintă întotdea
una la un nivel bun, exi
gent, de finisare. Fără să 
fie spectaculoasă, tehnica 
sa de orchestră asigură 
precizia, limpezimea și fi
delitatea execuției față de 
text. L-am regăsit la pu
pitrul Filarmonicii, 
astă-dată cu 
tig sensibil 
calitate și 
în miraculoasa simfonie 
„Jupiter", această sinteză 
a simfonismului mozar- 
tian ; foarte stăpîn pe sti
lul autentic al lui Brahms, 
în acompaniamentul ferm 
realizat al concertului ; 
degajat în Simfonietta a 
IlI-a a lui Mihail Andricu.

finalul concertului 
sîmbătă seara, a 

aproape de perfec-

de 
un cîș- 

de muzi- 
insplrație,

Ada BRUMARU

I
I
I
I 
I
I
!
I
I
I
I 
I 
I 
! 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
iI

Există viață
in afara Pămintului?

Articol scris pentru „Scînteia" 
de prof., dr. J. Lederberg

Laureat al Premiului Nobel 
Universitatea Stanford, California

pe

Acum, cînd vehiculele spațiale devin 
tot mai puternice, a început să se 
pună la ordinea zilei încercarea ca
pacităților de explorare a ailor cor
puri cerești. Dinfre aceste obiective, 
cel care se referă la studierea vieții 
în afara Pămînfului, pentru care noi 
folosim termenul „exobiologie”, este 
cel mai subtil și mai exigent — și el 
reamintește principiul „pentru a cu
noaște, cunoașfe-fe pe fine însuți*.

Acum știm că evoluția vieții 
Pămînt a avut loc în trei stadii :

Chimiogenia — producerea de 
compuși organici complecși printr-o 
mulțime de mecanisme nereproduc- 
fibile, ca agregarea primitivă a ma
teriei, fofochimia atmosferelor izo
late, reacții termice, de catalizare 
anorganică și reacții spontane ale 
compușilor formați anterior.

Biogenia — reproducerea unui po
limer cu o ordine specifică, ADN 
(acidul dezoxiribonucleic — n.r.) care 
specifică succesiunea compușilor săi, 
și reproducerea ARN (acizilor ribonu- 
cleici) și a proteinelor din care iau 
naștere celule și organisme. Erorile 
întîmplătoare în reproducere și se
lecția naturală a consecințelor lor au 
avut ca rezulfaf actuala paletă a for
melor vieții terestre.

Cognogenia — evoluția mecanis
melor de percepție, înțelegere com
plexă și expresie simbolică — con
diții obligatorii ale comunicării înfre 
ființe raționale.

Cu toată varietatea aspectelor, 
componenții principali ai tuturor or
ganismelor sînl aceiași : materialul 
lor genetic constă din acizi nucleici, 
iar structura lor este constituită, în 
cea mai mare parte, din proteine. 
Abia acum noi începem să înțelegem

ale

LECTOR
REMUS LUCA CELLA SERGHI

„Cu ce se șlefuiesc „CARTEA MIRONEI"
AV

diamantele"
încă de la debutul literar cu 

„Ana Nucului' și de la apariția vo
lumului de „Povestiri", proza lui 
Remus Luca se remarca printr-o 
constantă tematică majoră și prin
tr-o 
Eroul 
torită 
litate 
noua 
ție sufletească fundamentală, 
în ultima sa carte, ~ 
fuiesc diamantele", Remus Luca își 
concentrează atenția asupra unor 
probleme etice de actualitate.

Cartea este, de fapt, o cule
gere de nuvele, variate ca sub
stanță, unite printr-o broderie de 
comentarii. Autolul na urmărește 
un fir epic unitar, ci meandrele, 
adeseori hazardate și inconsecven
te, ale unei discuții libere între 
cinci bărbați, obligați de o ploaie 
monotonă și dezolantă să-și petrea
că concediul într-o casă de odihnă 
din Borsec. Pretextul liantului este 
iacii și nerealizat, chiar dacă 
amintește într-un fel procedeele de 
construcții ale unor modele clasi- 

eterogen prin 
și intelectuală,

susținută unitate tipologică, 
său, puternic interiorizat da
unei izolări impuse de o rea- 
sordidă, trăia, conștient de 
lui condiție socială, o muta

și 
„Cu ce se șle-

ce. Grupul este 
constituție morală

vieții cu ajutorul semnalelor radiofo
nice transmise de instalațiile ce ar fi 
lansate pe Marte. Dată fiind limitarea 
greutății utile a rachetelor, care ne 
lasă un spațiu mult prea mic pentru 
a putea instala „capcane de mate
riale”, va trebui să ne mulțumim șl 
cu examinarea unui fir de praf, care 
ar putea conține microorganisme. Tn 
cazul cînd pe Marte există în genere 
viață, este de presupus că vom găsi 
microorganisme, căci pe Pămînt cel 
puțin microbi se găsesc pretutindeni, 
în aer, în apă sau în sol.

Ce categorii de Informații ne In
teresează ? Vrem să aflăm nu numai 
dacă pe Marte a existat sau există 
viață, ci șl dacă a evoluat la fel ca 
și a noastră, cît de repede a evoluat 
și la ce etapă s-a putut abate de la 
modul nostru de evoluție. Putem pre
zice aproape cu siguranță că Marfe 
a atins stadiul chimiogeniei. Legile 
chimiei și fizicii ne îndreptățesc să 
vedem în prezența unor anumite a- 
gregări de atomi un indiciu în sen
sul că pe Marfe există carbon. Nu 
putem ști însă dacă a fost atins și 
stadiul biogeniei. De fapt, însăși cer
cetarea științifică nu și-a format un 
tablou suficient de clar asupra evo
luției terestre, pentru a putea afirma 
că Pămînful ar fi trecut de la chimio- 
genie la biogenie acum două miliar
de de ani, or cu o jumătate de miliard 
de ani mai devreme sau mai tîrziu. 
Și, evident, nu putem fi siguri că pe 
Marfe viața ar fi ajuns la stadiul de 
cognogenie.

Tn laboratorul nostru acordăm o 
deosebită importantă detectării acizi
lor nucleici și proteinelor, ale căror 
molecule atît de complexe sînt pre
zente în toate formele de viață te
restră. Avem convingerea că aspec
tul cel mai important al Studierii vieții 
extraterestre este posibilitatea de a 
afla în cîfe feluri poale evolua viața, 

va găsi poate răspuns la una din- 
cele mai fundamentale întrebări 
teoriei biologice : dacă

în ce fel proprietățile chimice 
acestor substanțe determină funcțiile 
lor în celulă. în urmă cu 30 de ani 
modul cum au apărut la început pe 
Pămînt anumite proteine și 
cleici era considerat ca o 
de nerezolvaf.

Astăzi această problemă 
spre teze fundamentale ale 
giei. Oare acizii nucleici sînt 
stanțe capabile să transmită eredita
tea sau ei sînt doar substanțele pe 
care viața le-a întîlnit pe Pămînt ? 
Oare proteinele sînt singurul mate
rial de constituire a structurilor celu
lare sau ele sînt doar rezultatul în- 
tîmplător al evoluției chimice inițiale 
pe Pămînt?

La aceste întrebări se poate răs
punde în două feluri. Omul ar putea 
reconstitui viața primitivă imitînd na
tura sau, mai modest, el ar putea cere 
de la natură rezultatul experiențelor 
ei proprii asupra vieții, căutîndu-le 
pe alte planete ale sistemului solar. 
Dintre toate condițiile, abundența 
apei poate fi considerată ca elemen
tul esențial pe o planetă pentru răs- 
pîndirea vieții, așa cum o găsim pe 
Pămînt.

Luna, Venus, Marfe și Jupiter sînt 
corpurile cerești cele mai apropiate 
de Pămînt și se vor găsi, aproape cu 
siguranfă, în deceniul următor, pe iti
nerarul zborurilor cosmice. Mercur 
este prea apropiat de Soare, iar Sa
turn, Uranus, Nepfun șl Pluton sînt 
prea depărtate de el pentru a putea 
ii încadrate înfr-un program de cer
cetări de viitor mai apropiat.

De un interes excepțional pentru 
biologia cosmică ar fi să aflăm dacă 
meteoriții pot constitui o legătură în
tre planetele despărțite prin vidul 
cosmic. Suprafața Lunii este aproape 
singurul loc unde s-ar putea găsi do
vezi ale unui aflux de meteoriți din
spre Pămînt. Dacă se va putea do
vedi existența lor pe suprafața Lunii, 
vom putea presupune că toate pla
netele au făcut schimb de particule 
între ele sau chiar că aceste schim
buri au avut loc între sisteme plane
tare diferite.

Luna, Venus, Marte și Jupiter alcă
tuiesc „curtea din față" a Pămînfului 
în sistemul nostru solar. Dintre aceste 
planele, Marte prezintă cea mai mare 
probabilitate de a întreține forme de 
viață oarecum comparabile cu cele 
pe care te cunoaștem pe Pămînt, 
constituind de aceea ținta primară a 
cercetărilor noastre exobiologice.

Desigur, în viitorul apropiat exo- 
biologul, sau vreun reprezentant al 
lui nu-și va putea deplasa prea de
parte de Pămînt organismul său ome
nesc, — atît de fragil și exigent. Dar 
vehiculele fără echipaj pot îndeplini 
cel puțin trei sarcini importante : ele 
pot transporta felescoape pe orbite 
spațiale, pot transporta pe alte pla
nete aparate care să transmită comu
nicații radiofonice înapoi spre Pă- 
mînf și pot aduce pe pămînt „mos
tre" ale altor planete, particule care 
să fie studiate în laboratoarele teres
tre — deși s-ar putea să mai dureze 
încă un deceniu pînă cînd se 
realiza rachetele cu rampe de 
sare intermediare, absolut

acizii nu- 
problemă

conduce 
exobiolo- 

sub-

Se 
fre 
ale 
de viață pot sau nu 
doar acizi nucleici, proteine și sub- 
sfanfe analoge înrudite cu ele.

Expedițiile în afara Pămînfului se 
numără printre cele mai costisitoare 
experimente din cîte s-au efectuat 
pînă acum, dar efortul apare justifi
cat prin însuși faptul că dezvoltarea 
cunoașterii reprezintă una dintre țin
tele existenței umane.

formei©
avea la bază

T

ȘTIRI CULTURALE
—_ In cinstea aniversării a 45 de 
M ani de la crearea partidului. 
Comitetul de cultură și artă al 
orașului București organizează. în 
Capitală între 1 și S mai „Săptă
mâna dramaturgiei românești". In 
cadrul ei, teatrele bucureștene vor 
prezenta o serie de spectacole cu 
piese aparținînd dramaturgiei o- 
riginale, clasice și contemporane.

La Baia Mare a avut loc o 
consfătuire pe.țară a lucrăto

rilor din. rețeaua cinematografică, 
în cadrul căreia' aLfost .analizată 
activitatea depusă îjr 1.9(55. Cu acest 
prilej au fost premiate întreprin
derile și -unitățile cinemalografice 
evidențiate cu ocazia concursului 
anual pentru creșterea toiului fil
mului în munca cultural-educati- 
vă de masă, inițiat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
_ Luni, 11 aprilie, în Sala Stu- 
ws dio a Teatrului Național „I. 
L. Caragiale" a avut loc închide
rea cursurilor de teatru ale Uni
versității populare București, cu 
care prilej au avut loc discuții 
pe marginea spectacolelor prezen
tate în cursul anului de învăță- 
mînt.

unei călătorii de la 
București la Craiova în 
plin război, cînd reface 
spectacolul înspăimântă
tor al bombardamente
lor sau evocă atmosfera 
unică a străzilor bucu- 
reșfene în primele cea
suri după anunțarea în
toarcerii armelor. Pagi
nile acestea se caracte
rizează printr-un dra
matism plin de semnifi
cații pentru destinul Mi
ronei care traversează o 
epocă de dislocări în 
toate planurile existen
ței sale. Aspirația su
premă este să scrie o 
carte a generației ei și 
tot ce i se înfîmplă e 
însumare de experiențe 
în vederea acestui țel. 
Evadată din citadela 
burgheză a familiei, Mi
rona parcurge un drum 
dificil cățre dobîndirea 
echilibrului interior, un 
drum la capătul căruia 
o aflăm însă îmbogățită 
sufletește, matură, pre
gătită de a-și asuma 
răspunderi în planurile 
majore ale vieții. Fina
lul — e vorba de pri
mele luni după elibera
rea patriei — transmite 
un sentiment de forță și 
plenitudine, edificator 
pentru procesul adine 
prin care eroina a tre
cut de-a 
zece ani 
câți în

înalte, oameni frămîntați 
de problemele politice 
ale zilei, militanfi an
tifasciști pe fronturile 
războiului civil din Spa
nia. O cu totul altfel de 
lume decîf aceea din 
care venea Mirona și 
acest contact provoacă 
în conștiința eroinei o 
seamă de clarificări ho- 
tărîtoare pentru evolu
ția ei ulterioară. Literar, 
secvențele acestea, deși 
transmit o vibrație reală, 
suferă sub raportul crea
ției ; personajele anga
jate în dezbatere (Jac- 
quot, Gian, Lis etc), mai 
mult niște abstracții, nu 
prea au consistență ca 
prezențe umane.

O dată cu readucerea 
acțiunii în cadrul autoh
ton, romanul își recîștigă 
însă dimensiunea epică. 
Mirona este prinsă da 
viitoarea marilor eve
nimente, trăiește drama 
războiului cu o intensi
tate sporită de șirul 
nefericirilor personale: 
pe de o parte ruperea 
de familie, pe de alta 
prăbușirea treptată a ilu
ziilor făurite în legătură 
cu bărbatul pe care îl 
iubea 
cență 
nărie 
ieșfe 
foarea se simte în lar
gul ei mai 
tunci cînd 
comentarii, 
povestește

Acest roman-confe- 
siune înfățișează pro
cesul de închegare a 
personalității unei tine
re intelectuale în anii 
din preajma și din 
timpul ultimului război. 
Cartea trăiește, înainte 
de toate, prin persona
jul principal—Mirona— 
care aparține fipolqgiei 
eroinelor neliniștite, 
conștiință sensibilă și lu
cidă, spirit febril, nă
zuind să dea tuturor ac
telor sale un rost ome
nesc superior. Primul 
moment de afirmare a 
personalității este des
facerea din spațiul mo
ral al casei Cșțian, unde 
copilărise, din mediul 
burghez sufocant, ostil 
oricărei manifestări de 
viață autentică, ilustrat 
de corul hilar al băfrî- 
nelor măfuși bigote. 
Imaginea acestei lumi e 
reconstituită în pagini 
de evocare realistă, în 
chip deosebit impunîn- 
du-se portretul străbuni
cii despotice, teribila 
Catrina Cațian, stăpîna 
absolută a clanului chiar 
și după săvîrșirea ei din 
viață.

Urmează. în existența 
Mironei episodul pari
zian. Trimisă la studii 
in Franța ea pătrunde 
înfr-un cerc studențesc 
animaf de idei umani
tare și democratice. Aici 
cunoaște tineri care în
țeleg să-și închine for
țele unei cauze sociale

prin vîrstâ și profesie pentru ca 
discuția să poată ti și contradic
torie. Se vehiculează cu generozi
tate idei interesante, unele rămase 
în stadiul aforistic. Materialul pro- 
priu-zis al cărții îl constituie insă 
povestirile pe care personajele și 
le istorisesc reciproc pentru a-și 
susține una sau alta din păreri. Ma
niera narațiunii este în esență cea 
reportericească ; de la observația 
faptului cotidian autorul pornește 
la bogate reflecții etice și filozo
fice. Doctorul Sergiu, din nuvela pe 
care scriitorul Sintescu o citește 
celorlalți, trăiește o derută psihică. 
Zguduit de moartea accidentală a 
unui pacient nu se mai poate aco
moda vieții șale liniștite. Zbuciumul 
lui este însă confuz și de un dra
matism teatral, pe alocuri.

Toate personajele antrenate de 
Remus Luca în ampla dezbatere de 
idei au dorința de a-și defini per
sonalitatea și de aici nevoia unei 
confesiuni directe sau camuflate 
pe care o manifestă. Inves
tigația fiind redusă, faptele nu 
au transparență caracterologică și 
autorul trebuie să intervină direct 
in portretizare Cu excepția lui 
Glogovețan, înzestrat cu o biogra
fie mai subtilă, chiar impresionan
tă, ceilalți — Proca, inginerul agro
nom, Sintescu, Ciobanu și reporte
rul — nu rămîn în memoria citito
rului cu un profil clar.

Deși inegală, cartea evidențiază 
adînca emoție cu care Remus Luca 
întîmpină problematica etică a 
omului nou.

vor 
lan- 

necesare 
pentru soluționarea acestei probleme. 

Interesul laboratorului de cerce
tări exobiologice din Stanford este 
îndreptat mai ales spre detectarea

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară ; informații și reportaje filmate din țară 
și de peste hotare • 19,15 — Pentru cei mici : filmul „CALUL FURY" • 
19,30 — Pentru școlari — SPORT LA... MICROSCOP-FLORETĂ • 20,00 
— Pentru noi, femeile. Subiectele discutate de participantele la această 
emisiune : „Copiii noștri" ; „Accidente din neglijența părinților" „Cos
metica și anotimpurile" ; „Moda" e 20,45 — Ciclul „Cenușăresele ecra
nului" ; Se vor prezenta filmele de scurt-metraj : „PLOAIA" de Joris 
Ivens, „ROMANȚA SENTIMENTALĂ de Eisenștejn și Aleksandrov, „VI
SUL CAILOR SĂLBATICI" de Denis Colomb de Daunant, „MEMORIA 
TRANDAFIRULUI" de Sergiu Nicolaescu • 22,00 — „VIORILE LUI
GEORGE ENESCU" — film documentar realizat cu concursul violoniști
lor Ion Voicu, Mihai Constantinescu, Ștefan Gheorghiu, Ștefan Ruha, al 
pianistului Valentin Gheorghiu, acompaniați de orchestrele simfonice ale 
Filarmonicii de stat „George Enescu“ și Radiodifuziunii • 22,30 — Tele
jurnalul de noapte • 22,40 — Buletinul meteorologic.

Dana DUMITRIU DIMISIANU
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CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria —
13; 16; 18,45; 21,15, București — 9,30; 12,15; 

18,15; 20,45, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16;
9,30;

• Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TI
NEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

de operă și balet : FAUST — 19,30.
de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 

19,30
Național „I. L. Caragiale* (sala Come- 
jale se Întrupează electra — 19,

Obeliscul lui Horia, Cloșca și Ciișan de la Alba lulia
(Foto : Agerpres)

• Sala Palatului : Concert SARITA MONTIEL 
19,45.
• Teatrul
• Teatrul 
LUNĂ —
• Teatrul
dia) : DIN ....... ........
(sala Studia) ; ÎNTlLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROII.US ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAU
NELE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE CAUTĂ UN 
MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE COINCIDENȚE — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" ; 104 PAGINI DE DRA
GOSTE — 19,30.
® Studioul Institutului de artă. teatrală si cinema
tografică „I. L. Caragiale" : VARĂ ȘI FUM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) :
AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy): 
PROFESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria): 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.

10;
15,30;
18,45; 21,15, Aurora (completare Geologii)
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• HAJ, FRANȚA 1 : Republica (completare Orizont
științific nr. 1) - 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, 
Grjvița (completare Cu apul și ața) — 9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Luceafărul 
— 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Flamura — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Cu 
acul și ața).
• CASA MULT VISATĂ : Cinemateca — 10; 12; 14.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Capitol — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Modern (completare Orizont știin
țific nr. 1) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Festi
val — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Volga — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.

• DESENE SECRETE s Victoria (completare Știință 
și tehnică nr. 7/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Dacia (completare Lucrările primei constătuiri 
țară a lucrătorilor din construcții) — 9—14,30 
continuare ; 16,30; 18,45; 21.
• RĂSCOALA — cinemascop : Central — 10; 
15,15; 18; 20,45, Tomis — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 2 
(la ambele completarea Țara Hațegului).
• CHEILE CERULUI : Lumina (completare Secretul 
trecutului) — 9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CE S-A INTÎMPIAT CU BABY JANE ? : Union 
— 15; 17,45; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: Doina — 10.
• WINNETOU (seria I-a) : Doina (completare Geo
logii) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 — COCENEL — 
SCULPTORUL IVAN FUNEV — STAȚIA DE PRE
LUCRARE A BALENELOR — POVESTE ROMANTI
CĂ — PRIVELIȘTI CARPATINE, „CERBUL" — 
TRANDAFIRUL CU PETALE DE AUR : Timpuri Noi 
10—21 în continuare.
• TRANZIT — cinemascop : Giulești (completare 
Stația de prelucrare a balenelor) — 16; 18,15; 20,30. 
© LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Ex
celsior — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45. Miorița — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18 30; 20,45 (la ambele comple
tarea Un bloc neobișnuit).
O A FOST CÎNDVA HOȚ —- cinemascop : Buzeștl 
(completare Rășinari) — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, 
Drumul Sării (completare Ptrvu Mutu-Zugravul — 
11; 15; 17;30; 20.
e PROCESUL ALB — cinemascop : Bucegi — 9,30i 
12,15; 15| 17,45; 20,30, Moșilor — 15,15; 18; 20,45.

• BARCAGIUL — cinemascop : Gloria (completare 
Știință și tehnică nr. 5/1965) — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30, Lira (completare Energia) — 15,30; 18; 20,30. 
® LUMINA VERDE — cinemascop : Unirea (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Banat) — 16; 18,15; 20,30.
• DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16; 18,15; 20,30.
• BEATA : Vitan (completare Pirvu Mutu-Zugravul)
— 16; 18,15; 20,30.
• PINGUINUL : Munca (completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 
15,30; 18; 20,30.
• SAȘA : Popular (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Crișana) — 15,30; 
18; 20,30.
® FIFI ÎNARIPATUL : Arta (completare Tlrgurl și 
iarmaroace) — 10- 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Floreas- 
ca (completare Pasiuni) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
® GUSTUL MIERII : Crîngași — 15,45; 18; 20,15.
• ANI CLOCOTITORI : Viitorul (completare Poli
tețe) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Colentina
— 15,30; 18; 20,30.
• 1N PUSTIUL PATAGONIEI: Rahova (completare 
Tîrguri și Iarmaroace) — 16; 18,15; 20,30.
• VIZITA — cinemascop : Progresui — 15; 17;
19; 21.
• FATA DIN JUNGLA r Ferentari — 16; 18 1’5;
20.30.
• VANINA VANINT : Cotroceni — 15,3iî; 18; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Pa 
cea — 16; 19,15,
• TOM JONES : Cosmos — 15; W,30; 20.
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VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST 

DIN SPANIA
în cursul zilei de miercuri, mem

brii delegației Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu tovară
șul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania, împreună 
cu tovarășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., însoțiți de 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Cluj al P.C.R., au con
tinuat să viziteze regiunea Cluj.

Dimineața, membrii delegației 
au avut o întîlnire cu cadre de 
conducere a Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole de produc
ție. Președintele Uniunii, Alexan
dru Penea, a vorbit oaspeților des
pre dezvoltarea agriculturii în re
giunea Cluj și despre preocupările 
actuale ale țăranilor cooperatori 
din această parte a țării, pentru 
sporirea continuă a producției la 
cereale și plante tehnice, precum 
și în zootehnie.

Membrii delegației s-au interesat 
îndeaproape de experiența acumu
lată în regiune în organizarea și 
dezvoltarea agriculturii coopera
tiste. Explicațiile au fost date de 
Ion Mureșan. președintele con
siliului agricol regional, Vasile 
Sărmășan, președintele cooperati
vei agricole de producție Frata, 
raionul Turda, și prof. univ. Eîmil 
Negruțiu, rectorul Institutului a- 
gronomic din Cluj.

în continuare, oaspeții spanioli 
au vizitat uzinele „Industria sîr- 
mii“ din Cîmpia Turzii, unde un 
mare număr de muncitori, tehni
cieni și ingineri le-au făcut o cal
dă manifestație de prietenie. Au 
fost vizitate secțiile oțelărie și ca
bluri electrice, laminorul de pro
file, fabrica de electrozi și alte sec
ții ale uzinei.

Membrii delegației au primit

explicații amănunțite de la Ion 
Stanatiev, directorul general al 
uzinelor, Carol Hertl, directorul 
tehnic, Iuliu Racz, secretarul co
mitetului de partid, și inginerii șefi 
Sergiu Stoleru și Ion Fărcășan.

Delegația Partidului Comunist 
din Spania s-a interesat de pro
filul actual și perspectivele de 
dezvoltare ale întreprinderii, orga
nizarea producției in raport cu 
cerințele progresului tehnic, mo
dul de retribuție a lucrătorilor și 
de stimulare a spiritului lor de 
inițiativă, precum și de activitatea 
desfășurată de organizația de par
tid a întreprinderii.

La amiază. Conducerea uzinei a 
oferit o masă în cinstea delegației 
Partidului Comunist din Spania.

în cursul după-arniezii, oaspeții 
spanioli au vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție „Arieșul" din 
comuna Mihai Viteazu, raionul 
Turda, unde au fost irttithpinafi cu 
tradiționala pîine și sare și în
conjurați cu Căldură de țăranii 
cooperatori. La sediul cooperativei 
agricole. Paul Kereki, președintele 
cooperativei, a făcut o expunere 
despre rezultatele obținute în 
munca de întărite econotnico-orga- 
nizatorică a cooperativei, în spori
rea producției vegetale și animale. 
Membrii delegației au vizitat apoi 
fermele cooperativei, interesîn- 
du-se de problemele dezvoltării 
zootehniei în cooperativă.

în cursul celor două zile petre
cute în regiune, oamenii muncii 
și-au exprimat sentimente de fră
țească solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului spaniol pentru liber
tate. democrație și progres social.

Seara, delegația Partidului Co
munist din Spania a părăsit re
giunea Cluj, înapoindu-se în Ca
pitală.

(Agerptes)

Vizite ale ministrului afacerilor externe 
al Danemarcei

Miercuri dimineața, ministrul a- 
facerilor externe al Danemarcei, 
Per Haekkerup, împreună eu per
soanele care-1 însoțesc, au plecat 
spre BrașOv.

în drum, oaspeții danezi au vi
zitat rafinăria Brazi.

La Brașov, în cursul după-a- 
miezii au fost vizitate principalele 
sectoare de fabricație ale Uzinelor 
de tractoare. Asistînd la o de
monstrație a calităților ultimelor 
modele de tfactoare, oaspeții au 
apreciat caracteristicile tehnico-e- 
conomice ale acestora. A fost vi
zitat, de asemenea, complexul tu
ristic de la Poiăhâ Brașov.

în timpul călătoriei ministrul 
danez a fost însoțit de Vasile Pun- 
gan, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, Petru Mânu, am
basadorul Republicii Socialiste

România la Copenhaga, precum și 
de Joachim Henrik-Georg baron 
Zytphen-Adeler. ambasadorul Da
nemarcei la București.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Italia
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Cornel Burtică a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Italia, în locul tovarășului 
Marin Mihai, care a primit o altă 
însărcinare. (Agerpres)

Sosirea unei delegații
de activiști ai C. C. al P. C. Bulgar
La invitația C.C. al P.C.R., 

miercuri a sosit în Capitală în 
schimb de experiență o delegație de 
activiști ai C.C. al P. C. Bulgar 
condusă de tov. Anghel Todorov, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful Secției organizatorice 
a C.C. al P.C.B.

La aeroportul Băneasa, delega

ția a fost salutată de tovarășii Du
mitru Ivanovici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Cervencovici, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Au fost, de față Ivan Mangov, 
consilier al ambasadei R.P. Bul
garia la București, și alți membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Actualitatea
în regiunea Brașov
Festivalul filmului

în îrtfîmpihateâ celei de-a 45-a 
aniversări a creării P.C.R., întreprin
derea cinematografică regională 
Brașov organizează în peste 130 de 
cinematografe sătești și orășenești 
un festival al filmului românesc. Vor 
rula producțiile cinematografice 
„Răscoala", „Haiducii”, „La por(ile 
pămîntului”, „Calea Victoriei" și al
tele. în același timp, în alte 100 Ci
nematografe sătești se va prezenta 
un ciclu de filme documentare ro
mânești. Cu acest prilej vor avea loc 
simpozioane, concursuri, medalioa
ne cinematografice etc.

Centru de rodaj 
al autocamioanelor

Lingă Dîrste, constructorii între
prinderii de construcții și mon
taje iridusfriale Brașov lucrează, în 
prezent, la un nou obiectiv in
dustrial — Centrul pentru ro
darea și livrarea autocamioanelor 
produse de colectivul uzinei „Stea
gul roșu". Noul centru e prevăzut 
cu o hală, o pistă de rodaj în lun
gime de circa 3 km și alte anexe 
pentru verificare șl remedierea e- 
ventualelor mici defecțiuni înainte 
ca autocamioanele să fie livrate be
neficiarilor. Prin construirea acestei 
piste se va descongestiona șoseaua 
nafionâlă Brașov — Tîrgu Secuiesc 
— Onești, pe care se face acum ro
dajul autocamioanelor.

Muzeu in aer liber
th cunoscutul parc „Dumbrava*  

din marginea Sibiului s-a deschis 
de curînd Secfia etnografică a Mu
zeului Brukenthal. Printre exponate 
se numără trei mori achiziționate din 
regiunile Olteriia, Hunedoara și 
Mureș-AUtonomă Maghiară, un pod 
plutitor provenit de la Porcești, o 
pivă de ulei cu ciocane găsită la 
Tîlmăcel. Pînă în toamnă, colecfia 
muzeului se va îmbogăți cu încă

30 dO obiecte. Pe frumosul lac din 
Dumbrava vor începe în curînd lu
crările pentru montarea a două 
mori plutitoare, provenite de pe Olt 
și Someș.

Fondul forestier 
comunal

în ultima vreme, în multe loca
lități din regiunea Brașov au avut 
loc adunări cetățenești în cadtul 
cărora s-a analizat felul cum este 
gospodărit fondul forestier comu
nal. Cu atest prilej, s-a stabilit mo
dul de exploatare și repartizare a 
lemnului de foc și construcții soli
citat de locuitorii satelor respective. 
Pentru a înlesni accesul spre par
chete s-au amenajat drumuri fores
tiere, s-au reparat podurile și po
dețele. în scopul refacerii patrimo
niului forestier comUnal, sfaturile 
populare raionale au contractat cu 
organele silvice materialul necesar 
pentru plantările ce se vor tace în 
următorii 5 ani. în această perioadă 
va fi sădită cu puieți de tei, paltin, 
frasin, molid, brad ele. o suprafață 
de peste 600 hectare, improprie a- 
griăulfurii.

„Snagovui“ 
brașovenilor

La poalele masivului Măgura 
Codlei a fost creată o bază nautică 
de agrement. Alături de vechiul ba
zin, reamenajat și el, a fost format 
recent un nou lac. Interesant este 
faptul că apa lacului are aceeași tem
peratură, aproximativ 18 grade, atît 
vara cît și iarna. S-a amenajat un 
debarcader, iar în curînd vor fi adu
se numeroase ambarcațiuni. Pe lac 
se vor putea organiza întreceri de 
canotaj. în prezent, se fac pregătiri 
pentru popularea lacului cu pește, 
în vederea pescuitului sportiv.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"
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In pas cu progresul
întregii țări

Debul victorios al echipelor românești 
la „europenele11 de tenis de masă

In sala de la stadionul Wembley din Londra au început campio
natele euiopene de tenis de masă, la care participă 24 de formații 
feminine și 30 masculine. în primele meciuri ale competițiilor pe echipe, 
selecționată feminină a României a învins cu 3—0 echipa Luxemburgu
lui (Maria Alexandru—Wivines 2—0 ; Ella Constanfinescu—Reinert 2—0 ; 
Alfexandlu, Mihalca—Wivines, Reinert 2—0). La masculin, reprezenta
tiva română (GiurgiUcă, NegulesCu, Reti) a întrecut cu 5—0 echipa 
Spaniei.

Alte rezultate : masculin : Suedia—Bulgaria 5—0 ; lugo-lavia—Italia 
5—0 ; Ungaria—Portugalia 5—0 ; Anglia—Irlanda 5—0 ; Polonia—Nor
vegia 5—0 ; R. D. Germană—Malta 5—0 ; feminin : Anglia—Grecia 
3—0 ; U.R.S.S.—Austria 3-—1 ; Polonia—Spania 3—0 ; Ungaria—Norve
gia 3—0.

Meciul de șah 
Petrosian-Spasski

Cea de a doua partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Tigran 
Petrosian și Boris Spasski s-a între
rupt la mutarea 41. Petrosian, care 
a jucat cu albele, are la întreru
pere un pion în plus Și, potrivit 
aprecierii comentatorului agenției 
TASS, șarise de victorie. Partida va 
fi continuată astăzi. Scorul este 
deocamdată egal : 0,5—0,5 puncte. 

(Agerpres)

Perspective noi 
în sportul universitar

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURJ

Viaja pasionantă și tu
multuoasă a universități
lor patriei noastre a fre- 
mătat și mai puternic în 
ultimele săptămini : s-au 
organizat cluburile spor
tive studențești. Consti
tuirea noilor cluburi spor
tive reprezintă doar Una 
din măsurile comune ale 
Ministerului învătămin- 
tului, Consiliului General 
al U.C.F.S. și Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., prin 
care se pun în aplicare 
indicațiile de partid pri
vitoare la organizarea ac
tivității cultural-educa
tive a studenților, la dez
voltarea continuă a cul
turii fizice și sportului în 
patria noastră.

Denumirile, emblema și 
culorile cluburilor au re
actualizat cu sensuri largi, 
socialiste, tradițiile noas
tre sportive universitare. 
Au reapărut „Universita
tea" — Cluj, „Politeh
nica" — Timișoara, I.C.F., 
„Arhitectura" ș.a. Bine 
cunoscutelor încurajări 
din tribună : „Haide-U !“, 
„Haide-Poly 1“ și „I.C.F.- 
ura !“ li se vor adăuga 
denumirile celorlalte clu
buri universitare aflate 
acum la început de tradi
ție sportivă.

Constituirea acestor 
cluburi reprezintă o etapă 
superioară, și totodată ne
cesară, nu numai a spor
tului universitar, ci a

Prof univ. Leon TEODORESCU
rectorul Institutului de cultură fizică

-<>

sportului românesc în ge
neral. Vechea structură 
organizatorică — cu un 
accentuat caracter cen
tralizat — nu mai putea 
face față nici dezvoltării 
impetuoase și nici sarci
nilor ce revin culturii fi
zice în învățămîntul su
perior, atît pe linia spor
tului de masă cît Și a ce
lui de performanță.

Pentru personalitatea 
studentului de azi — in
telectualul de mîine — 
întărirea sănătății și re
creația activă prin inter
mediul exercițiilor fizice 
au devenit o necesitate.

Clasicul „mens sana in 
corpore sano" face parte 
integrantă din conceptul 
de viață al studenților; 
de aici necesitatea de a se 
asigura, la nivelul fiecă
rui institut prin formele 
sportului de masă, această 
componentă a regimului 
de viață al studenților. 
Prin noua organizare, în 
cadrul cluburilor sportive 
studențești se creează po
sibilități pentru cuprin
derea fiecărui student în- 
tr-o forma de practicare 
sistematică a exercițiului 
fizic.

Dar tot atît de impor

tante, de mare Cinste și 
răspundere, sînt așteptă
rile pe linia sportului de 
performanță. Capacitățile, 
ca specialiști într-o ra
mură de sport, ale profe
sorilor de educație fizică 
— capacități a căror va
lorificare a fost mult în
grădită de vechea formă 
de organizare a sportului 
universitar — au în pre
zent un cîmp larg de ro
dire. Universitățile și 
institutele cuprind un 
număr considerabil de ti
nere talente ; practica 
mondială arată că sportul 
universitar este acela 
care furnizează cei mai 
mulți campioni olimpici, 
mondiali și continentali.

Avem condiții, avem 
cadru organizatoric, avem 
talente numeroase în rîn- 
durile studenților. Prin e- 
forturile și prin calitatea 
muncii specialiștilor din 
învățămîntul superior se 
poate ajunge într-un timp 
scurt ca noile cluburi 
sportive studențești să 
devină o sursă bogată de 
nume noi, necesare lo
turilor reprezentative ale 
țării. înființarea serii
lor studențești cu drept 
de promovare în pri

ma categorie a cam
pionatelor republicane 
creează toate condițiile ca 
sportivii și echipele a- 
cestor cluburi să repre
zinte partea cea mai im
portantă a ceea ce denu
mim baza de masă a spor
tului de performanță.

Pe linia aceleiași valo
rificări a condițiilor crea
te prin organizarea clu
burilor sportive studen
țești mai trebuie subli
niată și o altă sarcină im
portantă câre revine ca
drelor de specialitate șl 
sportivilor acestor clu
buri. Prin specificul acti
vității lor, fiecare stu
dent poate și trebuie să 
devină un activist și me
todist sportiv. Studenții 
au capacități depline de 
a-și însuși cunoștințele 
teoretice și practice ne
cesare ca, după absolvirea 
institutelor de învățămînt 
superior, să contribuie 
nemijlocit la extinderea 
practicării sportului în 
unitățile de producție de 
pe întinsul patriei noas
tre și mai ales la sate, 
unde numărul specialiști
lor este încă mic. Pentru 
realizarea acestui dezide
rat este necesar ca preo
cuparea catedrelor de e- 
ducație fizică să fie pe 
măsura interesului pentru 
sport ce caracterizează 
studențimea noastră.

• Aseară la Madrid, în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal, 
Real Madrid a învins cu 1—0 (1—0) pe 
Internazionale Milano. Returul se va 
disputa la Milano, la 20 aprilie.

• Peste 50 000 de spectatori au urmă
rit ieri la Belgrad primul meci dintre 
echipele Partizan Belgrad și Manchester 
United (Anglia), contînd pentru semifi
nalele Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. Îritîlnirea s-a încheiat cu rezulta
tul de 2—0 (0—0) în favoarea fotbaliști
lor iugoslavi.

I 
I
8
8
I
I
I
I 
I
I
I
8 
I

• Sîmbătă, la Timișoara începe un ■ 
turneu internațional de lupte greco-ro- I 
mane la care participă selecționatele I 
orașelor Sala (Suedia), Varșovia, Timi- _ 
șoara și București.

• Duminică dimineața, pe baza hipi- "
că din calea Plevnei se va desfășura ■ 
primul concurs de călărie al sezonului. I 
Concursul, care cuprinde numai probe B 
de obstacole, începe la ora 10. H

• Meciul de fotbal Universitatea Cluj- I 
Dinamo București, din etapa a 5-a a re
turului campionatului categoriei A, se ■ 
va desfășura sîmbătă la Cluj. Celelalte I 
partide ale etapei se dispută duminică. ■

• Meciul retur contînd pentru califi- ■ 
carea în turneul final U.E.F.A., dintre | 
echipele de fotbal (juniori) ale Poloniei 
și Cehoslovaciei, a luat sfîrșit.cu un re- I 
zultal de egalitate 1 — 1. învingători cu R 
1—0 în primul joc, tinerii fotbaliști ce- " 
hoslovaci au obținut calificarea. u

• în zilele de 15, 16 și 17 aprilie la ■
Heidenheim (R.F.G.) se vor desfășura
întrecerile „Cupei campionilor europeni" I 
la spadă (echipe). Printre favoritele B
competiției se numără echipele O.S.C.- 
Budapesta, deținătoarea trofeului, Lcgia- Q 
Varșovia, ,.Masque de fer"-Lyon și al- B 
tele. La „Cupa campionilor europeni" » 
și-a anunțat participarea și echipa « 
Steaua București.

• Selecționata de fotbal a orașului
Budapesta a întrecut cu 3—1 (3—1) for- ■ 
mafia Panathinaikos, într-un meci de B 
verificare disputat ieri la Atena. B

Unul din principalele capitole ale 
proiectului de plan pe termen me
diu (1966—1970), aflat în prezent în 
faza de definitivare, se referă la a- 
cordarea de credite necesare pentru 
o rhai bUriă repartizare a forțelot de 
producție pe întregul teriioriu al 
R.S.F. Iugoslavia. Se are astfel în 
vedere stimularea dezvoltării armo
nioase a tuturor regiunilor țării. Un 
accent deosebit se pune pe republi
cile socialiste Bosnia și Herțegovina, 
Muntenegru, Macedonia, precum și 
pe regiunea autonomă Kosovo și 
Metohia. Pentru ca lucrările în cUrs 
de execuție în aceste părți ale țării, 
să nu sufere din lipsă de investiții, 
pînă la adoptarea planului (în Iurta 
mai) s-a hotărî! să se acorde siirnâ 
de 600 milioane dinari noi republi
cilor amintite.

Ca Șl celelalte țări socialiste, R.S.F. 
Iugoslavia a moșteiilf o situație grea 
din punctul de vedere ăl repartiției 
tefitoriale a forțelor de producție. îh 
acest sens, se deosebeau două zone 
diferite : pe de O parte tepublî- 
cile din tlbrd — Slovenia, Croația și 
Serbia, care cunoșteau o anumită dez
voltare ecdnomică, iar pe de âllă 
pâfte regiunile din sud, unde In
dustria era aproape rtecUrtOscdtă. Iti 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale nici nu putea fi vorba de 
vreo intenție a claselot sfăpîhitoâre 
de a ăcOrda atenție regiUhilot dih 
sud. Exponenfii capitalului autohton 
și Străin fiu erâU interesați îri ridicâreâ 
regiunilor rămase îri Urma, deoarece 
acestea le furnizau mîriă de luctU la 
prețuri derizorii.

In cei 21 de arti care ari trecut 
de lâ eliberarea țării de sub jugul 
fascist s-aU depUs rhari eforturi pen
tru ridicarea regiunilor măi puțin dez
voltate. Fiind vorba de zone care 
dispun de însemnate rezerve de ma
terii prime — cărbune, minereu de 
fier, bauxită, Safe, nichel, plumb,

zinc și de resurse energetice — 
paralel cu industria extractivă 
s-a dezvoltat și industria prelucră
toare, s-au construit puternice centra
le hidro și termoelectrice. Prin ex
tinderea rețelei de șosele și căi fe
rate, aceste regiuni au fost legate de 
principalele centre ale țării. S-au în
registrat, de asemenea, succese și pe 
fărîmul dezvoltării îrivățămîntului, 
cultufii, ridicării nivelului de trai al 
maselor.

în Bosnia și Herțegovina s-a con
struit marele combinat metalurgic de

Corespondență 
din Belgrad

lâ Zeftița, care dă cea măi măre par
te diri prodUcfia de oțel â jăfll, șl s-a 
exfihs capacitatea de producție a mi- 
nelof de cărbUril, fier și bauxită. Pro
ducția industrială a acestei republici 
â cfeSCul de șapte ori față de cei măi 
fidleaf Hivel de dinainte de tăzbdi, 
iar cea de energie electfică a sporit 
de 17 Oti — prin construirea hidro- 
cenfralelor lablariițâ, lâife I Și laițe ll 
și ă tefrhocenlralei de ia Lukavaț.

. Față de perioada antebelică, îri Re
publica Socialistă Macedonia peisa
jul economic este radical diferit. Aici 
S-âu construit marea hidrocentrală Ma- 
vrovo, o Uzină chimică și o Uzirtă de 
aliaje terbase la Jegunovce, O fabrică 
de textile la Știp, o uzină chimică 
șl o uzină metalogică prelucrătoare 
la Skoplje, în capitala republicii 
Sâ află îri construcție uri combinat 
mefalutgîc cafe îri 1970 va da, po
trivit prevedefilof, 500 000 tone oțel.

S-a dezvoltat, de asemenea, regiu
nea autonomă Kosovo și Metohia, 
cunoscută în trecut ca uhul din cele 
mâi înapoiate ținuturi ale țării. Aii

fost deschise noi mine pentru extrac
ția minereurilor de plumb, tine, iar 
la Trepcea s-a construit o mare to
pitorie de plumb.

Ca film de creștere, Republica 
Socialistă Muntenegru a înregistrat 
cea mai apreciabilă dezvoltare in
dustrială. Aici volumul producției in
dustriale a crescut de 22 ofi față de 
nivelul de dinainte de război. La 
Nikșici s-a construit o uzină metalur
gică și s-a realizat parțial Sistemul hi
droenergetic de pe fiul Zela. La 
Titograd începe construcția unui 
mare combinat de aluminiu. în 19*70,  
cînd acesta va Intra ÎH funcțiune, 
producția de aluminiu a Iugoslaviei 
urmează a se dubla, ăjuncJÎHd la 
100 000 forte. Pîflă îfi prezefil, con
struirea Unui asemenea combinat a 
fost împiedicată de faptul că lipsea 
energia electfică riăcdsătă. Această 
problemă va fi rezolvată prin insta
larea unUi agregat (cel de-«l patru
lea) cu o capacitate de circa 153 mi
lioane kllowați-ore la hidrocentrala 
de la Băiria Baștâ Și prin construirea 
Unei hidfOcehtfale la Mâffirtie, cu o 
capacitate de 800 milioane kilovVați- 
ore pe an. Paralel cU construcția com
binatului de aluminiu se lărgesc mi
nele de bauxită de la Țrvena Kiti, 
Baievo, Kuțko Bîrdo șl Djurako Dole, 
situate în apropiere. Potrivit aprecie
rii specialiștilor, îrt aceâstă regiune 
se află rezeive de peste 200 milioa
ne tone bauxită.

Cu toate rezultatele obținute pînă 
acum în repaffizateâ mai rațională 
a forțelor de prodUtție pe întreg te- 
fitorlul țării, mai există încă diferen
țe sensibile între unele regiuni în ce 
privește dezvoltarea economică. Toc
mai în vederea lichidării decalajului 
existent, statul acordă o atenție spo
rită dezvoltării republicilor din sud 
în pas cU progresul întfegii țări.

Nicolae PLOPEANU

Frangois d'Orcival, auto
rul unei cărți despre Rho
desia ce urmează să apară 
în curînd, scrie In ziarul 
„LE MONDE" :

„Embargoul asupra tutu
ror produselor petroliere 
destinate Rhodesiei a fost 
pus în vigoare de către 
Marea firitanie la începu
tul lunii decembrie 1965. 
Royal Navy a întors a- 
tunci dih drum succesiv 
trei petroliere: două nor
vegiene și unul liberian. 
De atunci nici un alt pe
trolier n-a mai fost „inter
ceptat" de autoritățile en
gleze. Or, la mijlocul lui 
februarie, apoi, la 6 și 7 
martie, trei mari petrolie
re au intrat în portul 
Beira (din Mozambic — 
n.r.) cu petrol destinat con
ductei ce alimentează rafi
năria rhodesiană diil Fe- 
ruka.

Pe de altă parte, Portu
galia a construit, de vreo 
două luni, importante in
stalații pentru stocarea 
benzinei la Beira i pare 
însă îndoielnică necesitatea 
subită a acestor instalații 
pentru Mozambic, unde in

dustrializarea este încă 
foarte lentă, dacă ele nu 
sînt făcute pentru susține
rea Rhoddsiei.

în ce privește conducta 
de petrol de 315 kilometri, 
care leagă instalațiile por-

bargoul. Prima dată a re
fuzat să închidă conducta 
petrolieră ce urma să blo
cheze rafinăria, cu toate 
presiunile Londrei. După 
cea de-a doua întrunire 
s-a hotărît să devanseze

„PLĂMlNII 
PETROLIERI" 

Al RHODESIEI
tuare cu rafinăria rhodesia- 
hă de Ia Ferdka, situată la 
frontiera dintre Mozambic 
și Rhodesia, ea este de fapt 
administrată de o societate 
anglo-portugheză. Consiliul 
de administrație al acesteia 
s-a întrunit de tnai multe 
ori de cind s-a hotărît era-

din luna aprilie în februa
rie închiderea, pentru re
parații, a rafinăriei de la 
Feruka. De la sosirea noilor 
încărcături de petrol la 
Beira, funcționarea- rafină
riei a reînceput.

Dar Beira nu este unicul 
plămin petrolier al Rhode

siei supus embargoului. Un 
alt post de frontieră esen
țial este Beit-Bridge, pod 
ce traversează fluviul 
Limpopo, frontiera comună 
a Africii de sud cu Rho
desia. încărcăturile ce trec 
pe la Beit-Bridge sînt mai 
mici deoarece sînt trans
portate cu camioane-cisfer- 
nă. în același timp, con
voaiele rutiere ce traver
sează continuu acest pod 
aduc zilnic Rhodesiei cir
ca 160 000 litri de ben
zină — și nu petrol brut 
— în timp Ce consumul co
tidian al țării este de circa 
240 000 de litri.

Mai trebuie semnalate și 
trenurile petroliere ce 
vin de la Lourențo Mar
ques, în Mozambic, alimen
tate de rafinăriile sud-afri- 
cane, respectiv cea din 
Durban. E bine să nu ui
tăm că consumul rhodesian 
de petrol reprezintă 4--6 
la sută din totalul consu
mului Sud-african. Fără un 
embargo general împotriva 
Africii de sud — cont hide 
autorul — e greu de între
văzut ca Rhodesia să tis 
împiedicată în a se apro
viziona".

Revista vest-germană 
„DER SPIEGEL" publi
că amănunte inedite des
pre baza militară aeriană 
a Bundeswehr-ului de la 
Beja (Portugalia).

„Zi de zi, teleimprimato
rul ambasadei R. F. Germa
ne de la Madrid recepțio
nează comunicarea transmi
să de ministerul apărării din 
Bonn. Ea este destinată ata
șatului militar al ambasadei, 
în acest fel, forțele aeriene 
preavizează fiecare avion 
militar vest-german ce ur
mează să freacă pe deasu
pra teritoriului spaniol. A- 
tașaiul militar din Madrid 
înștiințează ministerul spa
niol al apărării, primește a- 
poi prin poștă consimfămîn- 
tu! și îl comunică la Bonn.

O înștiințare similară este 
primită și de atașatul militar 
vest-german de la Paris. A- 
cesia nu trebuie însă să ob
țină o aprobare specială, 
întrucît francezii au acordat 
o permisiune globală zboru
rilor de tranzit spre Portu
galia ; trebuie anunțate doar 
centrele de control ale tra
ficului aerian.

Odată îndeplinite aceste 
formalități, de la o bază 
aeriană vest-germană deco
lează un avion militar care 
își ia zborul — via Franța 
și Spania — spre Portugalia. 
Acolo, la Beja, în colțul 
sud-vesfic al Europei, la 150 
km sud-est de Lisabona, se 
construiește cea mai mare 
bază aeriană din străinătate 
a Bundeswehr-ului. Cu o 
cheltuială de 130 milioane 
de mărci, pînă în 1968 aici 
urmează să existe un centru 
de instrucție al principalelor 
tipuri de avioane folosite de 
Bundeswehr : „Starfighter
F-104-G", „Fiaf G 9<" și 
transportoarele „Tranșai!” și 
„Norabas". După terminarea 
lucrărilor de construcție, aici 
vor fi staționați circa 1 500 
de militari vest-germani ; iar 
circa 3 500 de funcționari și

familiile acestora se vor 
mufa în orășelul ce se înalță 
în apropierea bazei.

Bază de la Beja oferă a- 
nurnite avantaje strategica.

zborurile în tranzit ale avi
oanelor vest-germane a fost 
denunțată. In curînd Bonn-ul 
va fi nevoit să ducă trata
tive pentru găsirea unei noi

BUNDESWEHRUL 
SE DEPLASEAZĂ 
SPRE SUD...

Ea este însă de pe acum în 
primejdie de a fi izolată. 
Spania nu intenționează să 
ofere și în viitor teritoriul 
său pentru zborurile de tran
zit ale tuturor avioanelor 
N.A.T.O. Survolul Spaniei a 
fost interzis tuturor avioane
lor N.A.T.O. în drum spre 
Gibraltar, cu excepția a- 
vioanelor britanice. După 
accidentul din 17 ianuarie 
de la Palomares, nici bom
bardierelor americane nu le 
mai este permis zborul dea
supra teritoriului spaniol. 
Iar acum două săplămîni, 
CU prilejul vizitei sale la 
Madrid, ministrului de ex
terne Schroder i s-au făcut 
unele aluzii neechivoce. La 
un banchet în cinstea oas
petelui vest-german, minis
trul de externe al lui Franco, 
Castiella, a avertizat că în 
viitor nici o țară străină, ba- 
zîndu-se pe faptul că este 
membră a N.A.T.O., nu poa
te cere Spaniei servicii sau 
avantaje militare care să de
pășească obligațiile contrac
tuale ale Madridului.

Se pare că practica de 
pînă acum în ce privește

modalități. O înțelegere 
cu Spania nu este însă 
suficientă pentru a eli
mina izolarea ce ame
nință baza de la Beja. în 
fața Spaniei apare de pe a- 
cum o nouă barieră : Franța. 
Acum două săptămîni, în-

tr-un interviu acordat tele
viziunii, primul ministru 
Pompidou a arătat că, după 
ieșirea din comandamentul 
integrat al N.A.T.O., în ca
zul unui conflict Franța ar 
putea rămîne în afara fui. 
în acest caz, spațiul aerian 
al Franței ar fi închis pen
tru avioanele ce se în
dreaptă spre Beja ; avioa
nele vesf-germarle ar tre
bui să facă un ocol — 
peste Belgia și Marea 
Mînecii — ceea ce ar lun
gi drumul de la 1 900 km 
la circă 2 300 km.

Pentru avioanele „Fiaf G 
91 ” și transportoarele „No- 
ratlas", aceasta ar însem
na mai mult decît limita de 
randament pe care-l pot 
da. Numai avioanele „Star- 
fighfer” și cîfeva tipuri ale 
avionului „Transall C-160" 
ar putea atinge pe această 
rufă ocolită baza de la Beja. 
în situații serioase, formula 
Bonn-Beja ar putea func
ționa doar parțial”.
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Dacă Franța și Spania vor interzice în viitor zborurile avioa
nelor forțelor militare vest-germane deasupra teritoriilor lor, 
ruta spre noua bază de la Beja (Portugalia) se va lungi cu 

400 km.
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VIENA 13 (Agerpres). — Vineri 
începe la Viena Congresul extraor
dinar al Partidului socialist, la 
care aproape 500 delegați vor exa
mina condițiile puse de Partidul 
populist pentru participarea Par
tidului socialist la formarea noului 
guvern. Posturile de radio austriece 
au difuzat o declarație a cancela-

■ BEIRA. Vasul pirat „Ma-
*BS nuela", după ce a fost împie
dicat de nave ale flotei militare 
britanice să pătrundă în portul 
Beira, s-a îndreptat spre portul 
Durban din Republica Sud-Afri- 
cană. Potrivit unor informații, 
„Manuela" a ancorat deja în por
tul Durban și în timpul nopții 
trecute ar fi descărcat petrolul 
ce-1 transporta pentru Rhodesia.

M TOKIO. In prezența guverna- 
“ torului prefecturii Osaka, Gi- 
sen Sato, și a primarului orașului, 
Kaoru Chuma, a avut loc la 
Osaka deschiderea festivă a tra
diționalului tîrg internațional. 
Republica Socialistă România este 
reprezentată la această manifes
tare economică printr-un oficiu 
comercial cu expunere de mostre 
din sectoarele petrol, chimie, 
lemn-mobilă, industrie ușoară și 
alimentară, artizanat. După festi
vitatea deschiderii, oficialitățile 
japoneze, membri ai corpului di
plomatic și personalități din viața 
economică a Japoniei au vizitat 
oficiul nostru comercial apreciind 
pozitiv calitatea exponatelor și 
modul de prezentare.

■j SOFIA, ta Sofia a sosit o 
" delegație din Marea Britanie 
în frunte cu Austen Albu, mi
nistru de stat pentru probleme 
economice. Potrivit agenției 
B.T.A., în cursul vizitei sale dele
gația se va informa asupra unor 
probleme din domeniul planificării 
economiei în R. P. Bulgaria.

ra NEW YORK. La cimitirul 
radioactiv din Aiken (statul 

Carolina de sud) a început arde
rea celor 1 750 tone de pămînt 
transportat în S.U.A. din re
giunea de la Palomares (Spania) 
unde s-a prăbușit avionul ame
rican de tip „B-52", avînd la bord 
încărcătură nucleară.

M MOSCOVA. Ziarul Izvestia 
™ publică un studiu statistic al 
evoluției populației U.R.S.S. Din 
datele publicate rezultă că în 40 
de ani populația Uniunii Sovieti
ce a crescut cu 85 milioane per
soane, atingînd la începutul anu
lui 1966 232 milioane locuitori. în 
prezent, peste trei sferturi din 
populația U.R.S.S. este formată 
din persoane care s-au născut 
după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie 1917.

M DAMASC. Guvernul Siriei a 
““ adoptat hotărîrea cu privire 
la destituirea unor guvernatori și 
secretari generali ai unor mi
nistere, cunoscuți ca adepți ai ve
chii conduceri.

M MADRID. La 12 aprilie, la 
Tribunalul din Madrid, a în

ceput un nou proces intentat de 
autoritățile spaniole unui grup 
de 27 mineri din Asturia. Munci
torii spanioli au fost arestați în 
1965 în timpul unei manifestații 
de protest Împotriva refuzului au
torităților de a le îmbunătăți con
dițiile de muncă și de trai.

.- — - - - .    ... ... .  -  — — - ——  

Vietnamul de sud

Cea mai importantă bază 
militară atacată de patriot!

SAIGON 13 (Agerpres).
La miezul nopții de mărfi 

spre miercuri, la aeroportul 
Tan Son Nhut, din Saigon, 
palriofil au declanșat unul 
din cele mai îndrăznețe 
atacuri. Timp de aproape 20 
de minute ei au finut sub ti
rul mortierelor întregul aero
drom, unde se află baza cea 
mai importantă din Vietna
mul de sud. Aici se află 
cartierul general al flotei a 
7-a aeriene americane, car
tierul general al forțelor ae
riene sud-vietnameze, circa 
15 000 de militari saigonezi 
și americani. Tot aici se află 
și reședinfa premierului Ky. 
Corespondentul agenției 
France Presse transmite că, 
potrivit unui prim bilanț, 
șapte soldafi americani au 
fost uciși și aproximativ 15S 
de soldafi americani șl sud- 
vietnamezi rănifi, 23 de eli
coptere și șapte avioane de 
diverse tipuri au fost distru
se sau avariate. Clădirea ae
rodromului a fost, de ase
menea, serios avariată, iar o 
serie de depozite de munl- 
fii șl rezervoare tn care se 
găseau cantități însemnate 
de benzină au fost aruncate 
In aer. Corespondentul a- 
genfiei France Presse trans
mitea că miercuri la prînz 
nori groși de fum acopereau 
încă aeroportul unde conti
nuau să ardă rezervoarele 
de carburanți. întreaga zonă 
a aerodromului a fost decla
rată „zonă interzisă". în 
urma atacului, palriofil s-au 
retras, „pierzîndu-li-se com
plet urma".

Interviu acordat 
de Ho Si Min 
televiziunii japoneze

HANOI 13 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat rețelei japoneze 
de televiziune N.D.N., președintele 
R. D. Vietnam, Ho Și Min, a de
clarat că cu cit imperialiștii ame
ricani trimit mai multe trupe în 
Vietnamul de sud, cu cit intensifică 
raidurile aeriene asupra orașelor și 
satelor din R. D. Vietnam, cu atît 
mai grele vor fi înfrîngerile pe 
care le vor avea de suferit.

Răspunzînd la o întrebare cu pri
vire la recenta conferință de la 
Honolulu, la care au participat 
autoritățile americane și adminis
trația Vietnamului de sud, pre
ședintele Ho Și Min a apreciat că 
această conferință „a discutat des
pre intensificarea războiului adevă
rat și a campaniei false de pace în 
Vietnam", constituind sfidarea cea 
mai serioasă la adresa poporului 
vietnamez, a poporului american și 
a omenirii iubitoare de pace.

In legătură cu trimiterea de că
tre cercurile guvernante din S.U.A. 
a unor noi unități militare în ve
derea extinderii războiului în cen
trul și sudul Laosului, precum și cu 
provocările continue la care se de
dau trupele tailandeze și sud-viet
nameze împotriva regatului Cam- 
bodgiei, președintele R. D. Vietnam 
a declarat că toate acestea repre
zintă atentate grosolane la adresa 
independenței, suveranității și neu
tralității popoarelor Laosului și 
Cambodgiei, amenințînd în mod 
grav pacea în Indochina și în Asia 
de sud-est. Dacă imperialiștii ame
ricani transformă țările Indochinei 
într-un unic cîmp de bătălie, po
poarele Indochinei se vor uni și 
mai strîns și vor lupta cu hotărîre 
pînă la victoria finală.

Referindu-se la scrisoarea trimi
să la 24 ianuarie 1966 unor șefi de 
state, președintele R. D. Vietnam a 
arătat că poziția justă exprimată în 
această scrisoare „se bucură de a- 
probarea și sprijinul tot mai mare 
din partea- a numeroși șefi de state, 
de guverne și din partea popoare
lor lumii. Mă folosesc de acest pri
lej pentru a mulțumi în mod sincer 
tuturor prietenilor noștri din cele 
cinci continente pentru acest spri
jin prețios".

Conferința internațională1 « 
asupra folosirii pașnice 
a spațiului cosmic

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Comitetul special al O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice a adoptat recomanda
rea privind organizarea unei con
ferințe internaționale asupra folo
sirii pașnice a spațiului cosmic în 
cea de-a doua jumătate a anului 
viitor. Conferința va coincide cu 
cea de-a 10-a aniversare a lansării 
primului satelit artificial al Pămîn- 
tului — „Sputnik".

Pompierii incercind să stingă incendiul Izbucnit Ia baza Tan Son Nhut in urma 
atacului forțelor patriotice

ATENA

MOTIVELE DEMISIEI IUI TSIRIMOKOS 
SE AFLA IN CENTRUL ATENȚIEI

ATENA 13 (Agerpres). — Marți 
seara, tîrziu, după ședința extraor
dinară a Consiliului de Miniștri al 
Greciei, în care s-a hotărît ca gu
vernul să rămînă în continuare la 
putere după demisia vicepremie- 
rului și ministru al afacerilor ex
terne — Ilias Tsirimokos, urmată 
de cea a ministrului prevederilor 
sociale — Michel Galinos, primul 
ministru Stephanopoulos a făcut o 
vizită regelui Constantin.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în timpul întreve
derii, care a durat o oră și jumă
tate, premierul Stephanopoulos l-a 
informat pe rege despre ultimele 
evenimente intervenite în viața 
politică a Greciei. Stephanopoulos 
a declarat ziariștilor că funcțiile 
miniștrilor demisionați au fost 
preluate, cea de ministru de ex
terne de el, iar cea de ministru al 
prevederilor sociale de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Geoges Athanasiadis-Novas. Pre
mierul grec și-a exprimat spe
ranța că, în ciuda crizei provocate 
de demisia celor doi miniștri, gu
vernul său va reuși, totuși, să ob
țină o majoritate satisfăcătoare în 
parlament. Optimismul manifestat 
de primul ministru este pus în le
gătură cu faptul că anumiți depu- 
tați ai Uniunii de centru (partid 
de opoziție) ar intenționa să vo
teze în favoarea guvernului.

CANBERRA

Sesiunea 
de primăvară 
a Uniunii 
interparlamentare
Intervenția 
reprezentantului român

CANBERRA 13 (Agerpres). — 
Marți după-amiază, lucrările se
siunii de primăvară a Uniunii in
terparlamentare de la Canberra 
s-au desfășurat în comisii.

în Comisia pentru studiul pro
blemelor economice și sociale a 
fost discutată problema metodelor 
de dezvoltare a relațiilor și a co
laborării dintre grupările și siste
mele economice regionale. Repre
zentantul sovietic s-a pronunțat 
pentru înlăturarea oricăror forme 
de discriminare în relațiile econo
mice și comerciale internaționale.

în cadrul Comisiei pentru stu
diul problemelor parlamentare și 
juridice, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, membru al Comitetului de con
ducere al grupului național ro
mân, a prezentat intervenția: „Ro
lul parlamentului în elaborarea și 
controlul planului de dezvoltare 
economică".

Ascuțirea crizei in sinul N.A.T.O. GENEVA

in cadrul dezbaterilor din 
parlament $1 în reuniunea 
Consiliului de Miniștri, gu
vernul Franței și-a reafirmat 
poziția sa față de N.A.T.O.

Agenția „France Presse" amin
tește că motivele pentru care a de
misionat Tsirimokos continuă să 
se afle în centrul atenției vieții 
politice grecești și se așteaptă noi 
evenimente în legătură cu acestea 
de îndată ce președintele Makarios 
al Ciprului va face cunoscută po
ziția sa față de planul propus de 
guvernul grec, vizînd reglementa
rea atribuțiilor militare în insulă 
ale generalului Grivas.

NICOSIA 13 (Agerpres). — Presa 
cipriotă proguvernamentală de 
miercuri critică pe premierul grec 
Stephanopoulos în legătură cu po
ziția adoptată de acesta față de 
divergențele dintre președintele 
Makarios și generalul Grivas, po
ziție pe care fostul vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri grec, 
Ilias Tsirimokos, a respins-o pre- 
zentîndu-și în semn de protest de
misia. Ziarul „Agon" îl acuză pe 
Stephanopoulos pentru faptul că, 
în încercarea sa de a găsi o solu
ție disensiunilor de la Nicosia, a 
dat satisfacție generalului Grivas 
împotriva punctului de vedere al 
președintelui Makarios. Criza grea
că, adaugă ziarul, a urmat unei 
crize între Atena și Nicosia. Alte 
ziare cipriote apreciază favorabil 
hotărîrea lui Tsirimokos de a fi 
demisionat.

Nave ale
R. P. Chineze 
mitraliate
de avioane 
americane

PEKIN 13 (Agerpres). — în ulti
mul timp, relevă agenția China 
Nouă, aviația americană a atacat 
în mai multe rînduri nave chineze 
de pescuit și de transport, aflate 
în largul mării.

în legătură cu aceste acte ale 
aviației americane, un purtător de 
cuvînt chinez a avertizat guvernul
S. U.A. că va trebui să răspundă 
pentru actele sale de agresiune.

★

PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că la 12 aprilie un avion 
militar american de tipul „A-3B", 
care a pătruns în spațiul aerian al 
R. P. Chineze în regiunea de sud- 
est a insulei Hainan, a fost dobo- 
rît de o unitate antiaeriană a Ar
matei populare chineze de elibe
rare. .

De Gaulle:

„DISCUȚIILE ASUPRA HOTĂR1RILOR FRANȚEI

SĂ NU TRENEZE UN TIMP ÎNDELUNGAT"

PARIS 13 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al Franței 
prezidată de generalul de Gaulle. 
La sfîrșitul ședinței, ministrul in
formațiilor, Yvoh Bourges, a decla
rat corespondenților de presă că 
au fost discutate probleme referi
toare la răspunsul guvernului 
S.U.A. la memorandumul guvernu
lui francez din 29 martie.

Ministrul informațiilor a subli

Pompidou:

„SĂ PREDOMINE IN REZOLVAREA PROBLEMELOR 

LUMII RESPECTUL INDEPENDENȚEI

POPOARELOR"

PARIS 13. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Palatul Bourbon, sediul Adu
nării Naționale Franceze, a cunos
cut miercuri după-amiază afluența 
zilelor de mari dezbateri parla
mentare. Premierul Pompidou a 
deschis dezbaterile de politică ge
nerală prin prezentarea unei de
clarații guvernamentale.

Ocupîndu-se de politica econo
mică și financiară a guvernului, 
premierul a arătat că obiectivul 
care domină această politică este 
„independența națională într-o 
lume în concurență pașnică".

Partea principală a declarației 
guvernamentale a fost consacrată 
poziției Franței față de N.A.T.O.

Definind poziția Franței în aceas
tă problemă, Pompidou a reafirmat 
principiile independenței naționale 
care stau la baza politicii franceze. 
„Mai presus de orice, a continuat 
premierul, Franța dorește să aibă 
politica sa, să întrețină cu toți re
lații pașnice și dacă se poate ami
cale, să-și asume răspunderea pro
priei sale apărări, să fie stăpîna an
gajamentelor pe care le subscrie, să 
păstreze în sînul multiplelor orga
nisme din care face parte, fie că e 
vorba îndeosebi de O.N.U., de A- 
lianța atlantică sau de Piața co
mună, propria sa originalitate, po
sibilitatea de a apăra interesele ei 
vitale, de a face să predomine în 
rezolvarea problemelor lumii res
pectul independenței tuturor po
poarelor și voința de a reglemen
ta divergențele prin negocieri".

Tn ședința plenară de 
închidere a recentei 
reuniuni de la Buenos 
Aires a Consiliului in- 
feramerican economic și 
social, economistul bra
zilian Romulo de Al
meida a anunfat pe 
neașteptate demisia sa 
din funcfia de membru 
al „Comitetului celor 
nouă" (așa-numitul „Co
mitet al înțelepților") al 
„Alianfei pentru pro
gres”. Tn cuvînfarea ex
plicativă ținută cu acel 
prilej în prezenta proas
pătului subsecretar de 
stat al S.U.A. pentru 
problemele latino-ame- 
ricane, Lincoln Gordon, 
economistul Almeida a 
declarat : „Dezvoltarea 
realizată de America 
Latină în ultimii cinci 
ani, de cînd ființează 
«Alianfa pentru pro
gres» a fost mai mică 
decît în cincinalul an
terior, cînd încă nu 
exista un astfel de pro
gram de colaborare cu 
Statele Unite”. Almeida 

a subliniat că „deși A- 
merica Latină este re
giunea subdezvoltată a 
globului care dispune 
de cele mai mari posi
bilități de accelerare a 
progresului, în prezent,

melancolic"
■■■■■MMBBBBaEsaaeB

ea se află sub grava a- 
meninfare a stagnării e- 
volufiei social-politice".

Demisia economistu
lui brazilian, apreciată 
ca „lucrul cel mai no
tabil al întregii reu
niuni", este privită 
ca o răbufnire publică 
a nemulțumirilor exis
tente în rîndurile unor 
largi cercuri ale opiniei 
publice latino-america- 
ne fafă de ceea ce aici 
se numește „bilanțul

niat că în intervenția sa, gene
ralul de Gaulle a arătat că „este 
în interesul celorlalți 14 parte
neri ai Franței din alianța atlan
tică de a nu lăsa să se eternizeze 
nedeterminarea. Există, a preci
zat de Gaulle, un interes comun : 
ca discuțiile asupra hotărîrilor lua
te de către Franța să fie începute 
cit mai rapid, ca ele să nu tre
neze un timp prea îndelungat".

El a criticat sistemul integrării 
militare care, sub influența Sta
telor Unite, „poate să antreneze 
Franța într-un război care nu este 
al ei și care ar putea izbucni în 
afara regiunilor cuprinse de Tra
tatul Atlanticului de nord". Prin
cipiul independenței pe care îl 
apără Franța, a spus el, „nu anu
lează solidaritatea, ci o întărește".

Premierul francez s-a referit 
după aceea la problema germană. 
El a declarat că „guvernul francez 
a arătat limpede conducătorilor 
vest-germani că în problema esen
țială pentru Germania și anume 
reunificarea, singura soluție constă 
în afirmarea unei politici hotărîte 
de pace și în îmbunătățirea rela
țiilor cu Uniunea Sovietică".

Referindu-se apoi la vizita pe 
care o va face generalul de Gaulle 
în Uniunea Sovietică, el a arătat că 
„această călătorie se înscrie în linia 
generală a politicii franceze, favo
rabilă dezvoltării relațiilor cu toate 
țările, indiferent de regimul lor, și 
apropierii între Europa de vest și 
Europa de răsărit. De această apro
piere depinde viitorul păcii în lume 
și în orice caz pe continentul 
nostru".

Pompidou s-a referit, de aseme
nea, la unele probleme ale rela
țiilor din Europa occidentală ară- 
tînd că Franța dorește îmbunătăți
rea situației din Piața comună și 
deschiderea ei eventual pentru ță
rile vecine gata să-i accepte regu
lile șl îndeosebi Marii Britanii.

melancolic*  al „Alian
ței pentru progres*.  A- 
ceste nemulfumiri s-au 
amplificat chiar în 
timpul reuniunii de la 
Buenos Aires, unde 
Lincoln Gordon a ne
gat indirect asistenta 
pentru America Latină, 
afirmînd că în prezent, 
pentru guvernul S.U.A., 
este mult mai important 
să finanfeze războiul 
din Vietnam. La recen
tul simpozion de la San
tiago de Chile, consa
crat problemelor in
dustrializării, s-a arătat 
că America Latină pier
de treptat în competi
ția industrializării în 
comparație cu alte zone 
similare ale lumii, lucru 
care se petrece în cir
cumstanțe agravante, 
cauzate de o mare ne- 
egalifate în distribuirea 
venitului national, de 
un foarte rapid ritm de 
creștere demografică, 
de un spor lent al sec
torului agricol și de 
fluctuafii violente în do
meniul comerfului ex
terior. Sînt constatări 
pe care inițiatorii „A- 
lianfei pentru progres" 
le au de ascultat tot 
mai des în spațiul lafi- 
no-american.

Vasile OROS

ADEN: militari bri
tanici perchezițio
nează pe locuito
rii arabi ai orașu
lui, considerați ca 

suspecți

Situația economică a Europei
IN DEZBATEREA SESIUNII COMISIEI ECONOMICE 0. N. U.

GENEVA 13. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Miercuri s-au deschis lucrările ce
lei de-a 21-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E. — O.N.U.). Comisia numără 
reprezentanți a 31 de țări între 
care și România. Delegația Re
publicii Socialiste România este 
condusă de Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior. 
Ordinea de zi a sesiunii prevede 
examinarea unor rapoarte elabo
rate de comitetele permanente, a- 
tenția principală fiind concentra
tă asupra Studiului despre situa
ția economică în Europa. De ase
menea, se vor lua în discuție ra
poartele asupra dezvoltării rela
țiilor comerciale între Est și Vest, 
cooperarea economică internațio
nală, cooperarea științifică și teh
nică, probleme ale comerțului ță
rilor în curs de dezvoltare, pre
cum și punerea în aplicare a de
clarației asupra afectării în sco
puri pașnice a mijloacelor și re
surselor eliberate prin dezar
mare. <

Secretarul executiv al C.E.E. — 
O.N.U., Velebit, luînd apoi cuvîn- 

CANCELARUL AUSTRIEI:

„Guvernul va fi alcătuit
în cel mai scurt timp"
SOCIALIȘTII EXAMINEAZĂ CONDIȚIILE DE 
PARTICIPARE ÎN VIITORUL CABINET

tul, a început prin a se referi la re
zoluția Adunării Generale a O.N.U. 
din 1965 cu privire la relațiile de 
bună vecinătate și cooperare în 
Europa, rezoluție inițiată de Ro
mânia și prezentată la ultima se
siune a O.N.U. de țara noastră 
împreună cu alte opt state. Esența 
mesajului secretarului general U 
Thant, a spus vorbitorul, este in
spirată din această rezoluție cînd 
apreciază activitatea C.E.E. In
tr-adevăr, „Ideea de bază și sen
sul acestei rezoluții precizează 
exact și sprijină activitatea și o- 
biectivele comisiei noastre. Sper 
că ea va constitui un stimulent 
pentru o colaborare mai largă în 
regiunea noastră prin intermediul 
C.E.E.".

în continuare, a luat cuvîntul 
delegatul sovietic, care a protestat 
împotriva politicii discriminatorii 
practicate față de R.D.G. insis- 
tînd asupra necesității participării 
R.D.G. la lucrările comisiei.

Delegatul Poloniei a sprijinit a- 
ceastă intervenție.

Delegații Franței și Angliei s-au 
opus admiterii R.D.G. • 

rului Klaus, care a promis că gu
vernul va fi alcătuit în cel mai 
scurt , timp posibil. „Partidul popu
list, a spus cancelarul, a invitat din 
nou partidul cu care el a colabo
rat să participe la guvern. Orica
re va fi decizia Partidului socialist, 
Partidul populist va respecta mi
noritatea politică și socială".

Comentînd această declarație, 
unele ziare consideră că ea tinde 
să risipească acele îndoieli existen
te în sînul Partidului socialist cu 
privire la felul cum va fi folosit 
succesul electoral de Partidul 
populist în activitatea guvernului 
și în Parlament.

Etiopia 
îsi reafirmă 
politica 
de neangajare 
PROGRAMUL NOULUI GUVERN

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). 
— Primul ministru al Etiopiei, 
Aklilu Habte Wold, a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a ex
pus politica externă și internă a 
noului guvern etiopian. în dome
niul politicii externe, a spus premi
erul Aklilu Habte Wold, Etiopia 
va sprijini prin toate mijloacele 
cauza unității africane și lupta 
pentru independența popoarelor 
asuprite. Guvernul Etiopiei va 
promova o politică de neanga
jare, va respecta principiile O.N.U. 
și ale Cartei Organizației Unității 
Africane, integritatea teritorială a 
altor țări, principiul neamestecu
lui în treburile lor interne, pro- 
nunțîndu-se, de asemenea, în fa
voarea rezolvării pașnice a liti
giilor pe calea tratativelor.

în domeniul politicii interne, 
premierul etiopian a declarat că 
comitetul pentru reforma agrară 
va fi transformat în minister de 
sine stătător, va fi creat un nou 
minister al planificării și dezvol
tării și vor fi instituite un comitet 
pentru reforma administrativă și 
un comitet pentru învățămînt.

„Regimul Smith 
să fie înlăturat"

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Reprezentanții țărilor africane în 
Comitetul Special O.N.U pentru 
examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale au criticat cu severi
tate lipsa de hotărîre a guvernului 
britanic pentru a înlătura regimul 
ilegal al lui Ian Smith și au afir
mat că sancțiunile economice apli
cate pînă acum au eșuat. Delegatul 
Etiopiei. Tesfaye Gebre-Egzy, a 
declarat că singurul mijloc pentru 
a înlătura regimul lui Ian Smith 
este folosirea forței. El a propus 
Comitetului redactarea unui pro
iect de rezoluție pentru a fi 
înaintat Consiliului de Securitate, 
proiect care să recomande folosi
rea forței în baza capitolului 7 al 
Cartei O.N.U. pentru înlăturarea 
regimului de la Salisbury.
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