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BUN SOSIT PREȘEDINTELUI
IOSIP BROZ TITO !

La invitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, astăzi sosește în Capitală 
președintele R. S. F. Iugoslavia, secretar general 
al U.C.I., tovarășul Iosip Broz Tito, împreună cu 
soția, pentru a face o vizită oficială în Republica 
Socialistă România.

împreună cu tovarășul I. B. Tito sosesc Țvietin 
Miatovici, secretarul Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia 
al Comitetului Executiv 
Nikezici, secretar de stat

și Herțegovina, membru 
al C.C. " ‘
pentru

al U.C.I., Marko 
afacerile externe,

membru al C.C. al U.C.I., Alexandar Grlicikov, 
membru al Vecei executive federale, membru al C.C. 
al U.C.I., Giurița Ioikici, secretarul Comitetului re
gional al Uniunii Comuniștilor din regiunea autono
mă Voivodina, membru al C.C. al U.C.I., Bogdan 
Țrnobrnia, secretar general al președintelui repu
blicii, membru al C.C. al U.C.I., Iakșa Petrici, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al R. S. F. 
Iugoslavia la București, Milorad Peșici, șeful di
recției pentru Europa de răsărit din Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Externe.

astăziPoporul român întîmpină 
oaspeți dragi. în persoana pre
ședintelui Iosip Broz Tito, ca și a 
celorlalți soli ai Iugoslaviei care 
sosesc astăzi în Capitală, oamenii 
muncii din țara noastră salută cu 
căldură întregul popor al Iugoslavi
ei — stat socialist, vecin și prieten.

Vechi tradiții de prietenie leagă 
Popoarele român și iugoslav care, 
de-a lungul timpurilor au luptat 
adeseori cot la cot, animate de a- 
celeași aspirații spre libertate și 
independență. Aceste relații s-au 
dezvoltat și mai mult în anii celui 
de-al doilea război mondial în lup
ta dusă de popoarele noastre pentru 
eliberarea de sub jugul fascist, 
pentru înfrîngerea dușmanului co
mun — Germania hitleristă.

în perioada care a trecut de la 
eliberare și de la instaurarea în cele 
două țări a puterii populare, rela
țiile româno-iugoslave s-au ridicat 
pe o treaptă mai înaltă, au dobîn- 
dit un nou fundament: lupta pen
tru țelul comun al făuririi societă
ții socialiste, năzuința comună de 
a-și aduce contribuția la promova
rea păcii și progresului în lume.

Cu viu interes și sinceră bucu
rie urmăresc oamenii muncii din 
țara noastră activitatea creatoare 
a popoarelor Iugoslaviei, succesele 
pe care le obțin sub conducerea 
U.C.I. în dezvoltarea economiei și 
culturii, în înflorirea continuă a 
patriei lor pe drumul socialismu
lui. într-o perioadă istorică scurtă, 
oamenii muncii din Iugoslavia au 
obținut importante succese : pro
ducția industrială a țării a crescut 
continuu, au fost create noi ra
muri industriale, s-au construit 
mari întreprinderi dotate cu tehni
ca modernă. Un șir de ramuri de 
bază ale industriei, ca cea siderur
gică, de prelucrare a metalelor, 
chimică, energetică etc. s-au dez
voltat an de an, iar regiuni ră
mase odinioară în urmă pe plan 
economic și social pășesc pe calea 
progresului. Realizări însemnate au 
fost dobîndite în agricultură, în do
meniul învățămîntului și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al 
maselor. Planul mediu de dezvol
tare economică a Iugoslaviei pe 
perioada 1966—1970 prevede noi 
măsuri pentru creșterea puterii 
economice a țării. Poporul român 
urează din toată inima poporului- 
frate iugoslav să îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce-i stau în față, 
să obțină noi și mari succese în 
activitatea dedicată construirii so
cietății socialiste.

Aflîndu-se în țara noastră, dis
tinșii oaspeți iugoslavi vor putea 
cunoaște, la rîndul lor, realizările 
obținute de poporul român în ope
ra de construcție socialistă, însu
flețirea cu care muncește pentru 
înfăptuirea programului trasat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
țării.

Relațiile frățești dintre Republi-

ca Socialistă România 
Socialistă Federativă 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia cunosc o continuă dez
voltare. Se desfășoară cu suc
ces colaborarea româno-iugosla- 
vă în cele mai variate domenii 
— economic, politic, cultural, teh- 
nico-științific — pe baza trainică 
a prieteniei, încrederii și respec
tului reciproc, a internaționalis
mului socialist. Pe tărîmul legătu
rilor economice, cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte româno- 
iugoslave, întrunită toamna trecu
tă, a stabilit noi posibilități pentru 
dezvoltarea și adîncirea în conți 
nuare a colaborării bilaterale î: 
diferite sectoare ale industriei - 
siderurgie, metalurgie neferoasă, 
industria electrotehnică, construc
ții navale, industria producătoare 
de mașini-unelte, mașini agricole 
și tractoare, de utilaj și instalații 
pentru industria chimică, a petro
lului și gazelor, de mijloace de 
transport etc.

O expresie elocventă a relațiilor 
româno-iugoslave o constituie 
construirea în comun de către cele 
două țări a importantului sistem 
hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, lucrare gran
dioasă care reprezintă un exem
plu de colaborare rodnică, crea
toare.

Exprimînd 
fundamentale ale popoarelor 
Republica Socialistă România 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia promovează pe plan ex
tern o politică de apărare a păcii, 
militează pentru zădărnicirea ac
țiunilor agresive ale imperialiști
lor, slăbirea încordării internațio
nale, dezvoltarea colaborării 
prieteniei între popoare.

Salutînd cu căldură sosirea 
România a președintelui 
Broz Tito, ca și a celorlalți soli ai 
Iugoslaviei, poporul român își ex
primă convingerea că această vizi
tă, convorbirile care vor avea loc 
între conducătorii celor două țări 
vor aduce o nouă contribuție la 
întărirea legăturilor frățești ro
mâno-iugoslave, spre binele ambe
lor popoare. în interesul cauzei so
cialismului și păcii.

Dragi oaspeți iugoslavi — fiți 
bineveniți în patria noastră 1
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Cu secole sau cu decenii în 
urmă, dificultatea de a-ți întregi 
un bagaj științific era sporită toc
mai de „distanța" la care se afla 
informația științifică, distanță ma
terială care, nu rareori,
o receptare alterată a ei. O hartă 
defectuoasă prlmejduia existența

Șerban
CIOCULESCU

provoca
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și Republica 
Iugoslavia,

Uzina „Republica" din Capitalâ. Pe paiul de bituminare este pregătit pentru livrare un nou lot de țevi

voința și interesele 
lor, 

Și

irigate 
prin conducte
îngropate

Și

în 
Iosip

Luni 18 aprilie, în jurul 
orei 16, posturile noastre 
de radio și televiziune vor 
transmite sosirea în Capi
tală a președintelui Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovară
șul Iosip Broz Tito.

La gospodăria de stat Lița, 
regiunea București, se cons
truiește o instalație pentru 
uscarea și granularea furaje
lor. Materia primă folosită va 
fi lucerna. în scopul obținerii 
unei producții mari la hectar 
se amenajează un sistem mo
dern de irigație. Aici, aduc- 
țiunea și distribuirea apei se 
fac cu ajutorul conductelor 
îngropate în pămînt. Este pri
ma lucrare de acest gen din 
țara noastră. Suprafața ame
najată va cuprinde peste 5 200 
hectare, din care circa 200 ha 
vor fi date în folosință în se
mestrul doi al acestui an. 
Conductele principale prin 
care apa va circula sub pre
siune sînt din tuburi de beton 
precomprimat, iar cele secun
dare și terțiare din azboci
ment și oțel. Acest sistem este 
deosebit de avantajos. Se eli
mină risipa pe teren, determi
nată de canalele deschise în 
sistemele clasice, apa nu se 
pierde deloc și poate fi con
dusă cu ușurință la locul de 
udare. Pînă acum a fost insta
lată conducta magistrală.

CEASORNICUL ERELOR
.._____________________ ___ ". ... .J.- ’ ’ 'I' *, '* < >

„Atențiune I Aici nu se bea, nu se 
mănîncă, nu se fumează, 
dează”.

Chiar dacă ai pătruns 
fîmplător în încăperea unde 
află acest afiș, curiozitatea te 
tuiește în loc. De ce acest veto 
fegoric, care transformă patru obiș
nuințe firești în fot afîtea... păcate 
capitale? Fiindcă aici se lucrează 
cu substanțe radioactive. Teritoriu 
al fizicii moderne, laboratorul de 
geologie nucleară este locul unde 
rocile sînt supuse unor rafinate tor
turi (treceri de la + 1 300 la — 170 
grade), pentru a li se smulge una 
dintre cele mai prețioase mărturi
siri : vîrstă lor absolută. Spre deo
sebire de vîrstă relativă, destul de 
aproximativă, la care conduc meto
dele geologice tradiționale.

— Cum puteți avea certitudinea 
unei anume trepte, cînd scara 
timpului se pierde în ceață ?

— Utilizăm un ceasornic geologic 
de mare precizie — răspunde Ma
ria Lemnei, șefa laboratorului — și 
anume dezintegrarea radioactivă. E 
de mare precizie, nefiind influen
țat de factorii externi. In decursul 
perioadelor geologice, indiferent de

nu se

numai

far-

In
se 

fin
ea-

ceea ce s-a înfîmplat, dezintegrarea 
și-a urmat cursul ; ceasornicul n-a 
stat o clipă pe loc, nu s-a încetinit, 
nici nu s-a grăbit,

— Care este mecanismul acestui 
ceasornic ?

— Noi am ales metoda argon-po- 
tasiu, dat fiind că potasiul este un 
element larg răspîndit în scoarja te
restră. Ce se întîmplă ? Unul dintre 
izotopii săi are însușirea de a fi ra
dioactiv, trecînd prin dezintegrare 
în argon. Luăm o rocă și determi
năm cantitățile de argon și de pota
siu, raportul dintre ele. Apoi, folo
sind legea dezintegrării radioactive, 
aflăm exact timpul care s-a scurs de 
cînd s-a format respectiva rocă.

— înțeleg, totuși ce însemnătate 
prezintă cunoașterea vîrstei abso
lute ? Că o rocă are, să zic, 50 de 
milioane de ani și nu 500 de mili
oane ?

— A, o întrebare tipică I surîde 
interlocutoarea. Singurii care n-o 
pun sînt geologii... Bizuindu-se pe 
determinarea precisă de vîrsfă, ei 
deduc cam ce se află în depozitul 
din adîncuri, știu la ce s-ar putea 
aștepta.

— Cînd afi ghicit prima vîrstă ?

— E o exprimare foarte... liberă 
față de tehnica determinărilor noas
tre — sună cu reproș răspunsul. Pri
ma determinare, în urmă cu aproape 
un an, am verificat-o cu ajutorul 
unei probe-efalon a cărei vîrstă ab
solută a coincis cu rezultatul obținut 
în douăzeci de laboratoare din 
lume : 250 de milioane de ani.

Momentul însă n-a fost, cum s-ar 
presupune, spectaculos. Emoțiile se 
consumaseră mult înainte, în febra 
de căutări a pionieratului, a săptă- 
mînilor și lunilor de îndîrjifă cerce
tare, de treptată construire a apara
turii (fiecare buton a fost precedat 
de zile și nopți de studiu) și de 
cristalizare a metodei. Teren abso
lut nou pentru toți. Pînă atunci, Ma
ria Lemnei făcuse geofizică gene
rală. Magdalena loncică, terminînd 
facultatea, se visase la Institutul de 
fizică atomică (apartenența ei „nu
cleară” o sugerează — gest de de
licată cochetărie — pînă și amă
nuntul că și-a brodat pe buzunarul 
halatului alb însemnul unui atom...). 
Sau ar fi bănuit Șerban Anastase,

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. a III-a)

Luduș, la putere

La Luduș, centrală termo-electrică 
de prim rang, s-a petrecut cel mai 
important eveniment al anului din 
viafa întreprinderii. In înfîmpinarea 
celei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, colec
tivul Ludușului — montorii și ener- 
geticienii — devansînd termenul de 
plan și propriul angajament, a conec
tat la sistenjul energetic national cel 
mai mare grup de pînă acum al ter
mocentralei. Puterea instalată a aces
tui singur grup este aproape egală cu 
a hidrocentralei V. I. Lenin de la Bi
caz. Comparafia sugerează îndeajuns 
de bine imaginea volumului uriaș de 
lucrări, de construcții și montaje reali
zat într-un timp scurt la centrala ter
moelectrică de pe Mureș.

Succesul de acum nu-i un fapt izo
lat. Să ne întoarcem la momentele de 
început. Din 1963, cînd a intrat în 
funcțiune prima turbină a Ludușului 
și pînă acum, montorii și energeticie- 
nii au luptat pentru o cît mai mare 
eficientă economică a investițiilor. 
Fiecare grup al termocentralei a fost 
dat în funcție înainte de termen ; ni
velul calitativ înalt al lucrărilor de 
montaj a creat condiții ca încă din 
prima lună la fiecare grup să se rea
lizeze parametrii și indicii tehnico- 
economici prevăzuți în proiect. Co
nectat la sistemul energetic național 
cu o lună mai devreme, marele grup 
al termocentralei Luduș va produce 
peste prevederi o cantitate de ener
gie echivalentă cu consumul pe un 
întreg trimestru al combinatului chi
mic de la Tîrnăveni (o sută de mili
oane kWh) sau cu consumul de ener
gie electrică necesar pentru obținerea 
a 130 000 tone de oțel electric sau 
7 000 tone aluminiu, lată deci semni
ficația reală a succesului de la Lu
duș.

S-au înfîlnit aici oameni din pafru 
colțuri de țară, constructori și mon- 
iori care au lăsat în urma lor, la
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ridicată
vadul apelor curgătoare sau al căr
bunelui, hidro și termocentrale pu
ternice. Unii au lucrat la Bicaz sau la 
Doicești, alfii la Paroșeni, Borzești sau 
alte locuri. Ștefan Kemeneș, maistru 
principal, a lucrat la Bicaz. S-a spe
cializat în montarea camerelor de co
menzi electrice și stafii electrice de 
înaltă tensiune. A venit la Luduș cînd 
s-au început lucrările. Lîngă aseme
nea oameni cu experienfa șantierelor 
noastre au crescut noi cadre de mon-

Ștefan ZIDARIȚA

unui echipaj, lipsa unui tom lăsa 
fără încununare o gîndire bine 
orientată ș.a.m.d. Circulația încea
tă a informațiilor scurta viețile, 
cîteodată le mutila, neîngăduin- 
du-le să se împlinească. Circulația 
intensă și foarte rapidă de astăzi, 
cu marile ei avantaje, naște riscul 
contrariu al „înecului" 
mâții. Acum se pune 
dacă mai ai timp să-ți 
înaintea informațiilor, un 
trivit de învățare a lor — și, desi
gur, problema nu este simplă.

Pentru tineri, problema este sim
plă și complicată. Simplă, în mă
sura în care școala își asumă o- 
bligația metodei de învățămînt, 
complicată în ce privește alegerea 
și frecventarea unei științe, a unei 
ramuri tehnice.

Minunată în toate privințele, ca 
orice perioadă de creștere, tinere
țea este o vîrstă de mari încercări, 
o vîrstă-cheie, hotărîtoare în for
marea și evoluția ulterioară. Dacă 
maturitatea este, sau trebuie să fie, 
o vîrstă înaltă, tinerețea este mai 
adesea și fără obligații, o vîrstă 
patetică. Sporului ei de putere îi 
lipsește echilibrul maturității și, cu 
excepția firilor foarte dotate, apor
tul experienței. Nerăbdarea, im
pulsul, imprudența, cu alte cuvinte 
reflectările în psihic ale unor stări 
fiziologice tipice, pot să apese ne
gativ în talger. Desigur, educația 
rămîne un element fundamental, 
însă în socialism ea se exercită 
prin multe medii și în cele mai di
verse împrejurări. Factorul la care 
ne gîndim este autoeducația. Matu
rizarea rapidă a noilor generații nu 
poate fi numai un mit, și dacă are 
un fond de adevăr, atunci se 
naște, fără cruzime, problema auto- 
educării la cei care, atît de timpu
riu doresc privilegiul (și privile
giile I) maturității. A avea este, în 
socialism, corolarul lui a ști, după 
cum a ști se conjugă, ca să zicem 
așa, cu a putea și cu a face. In 
acest sens, unele limpeziri sînt fo
lositoare, chiar cu întoarceri. Dacă, 
de exemplu, școala oferă metoda, 
niciodată definitivă, și materialul 
de învățat, el însuși oscilant, 
căci viața este dialectică, ea nu 
dispune totuși de mijloace automa
te,. infailibile de a transmite infor
mațiile celor în cauză. Efor
tul profesorului și al elevu
lui se împletesc și, ce să-i faci, 
acela al elevului trebuie să fie mai 
mare, deși elevul este mai nefor
mat, mai tînăr. Soarta profesorului 
— de toate gradele, care nu dis
pune de autoritate și nu convin
ge — este amară, însă nu mai rea 
decît a elevului care urmărește 
sistematic numai promovarea. Pro- 
cedînd astfel, el se antrenează, 
dacă se poate spune așa, să facă 
față minimal tuturor celorlalte exa
mene ale vieții, cum ar fi : pro
movarea profesională, dragostea, 
întemeierea unei familii, creșterea 
copiilor, cultivarea unor prietenii 
etc., etc. Bărbatul sau femeia, omul 
care renunță la o viață de perfor
manțe este trist, și are de 
Eroismul poate lipsi vîrstei de 
clin, cu toate că atunci chiar 
mai pofta de a fi folositor e 
eroism. Celui care n-a cunoscut 
eroismul în tinerețe i se poate spu
ne, în cele mai puține cuvinte, că 
în realitate n-a fost niciodată tî-
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(Continuare în pag. a III-a)

?54 v -4s.- •SSw& •:
In serele didactice ale Institutului agronomic „N. Bâlcescu" din Capitalâ

Prezența activă a științei
In centrul atenției 

Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a 
Skupșcinei federale 
și a organelor sale se 
află în prezent pro
bleme deosebit de 
importante pentru 
dezvoltarea continuă, 
economică și socială, 
a țării. Printre aces
tea, pe prim plan se 
situează măsurile 
care vor fi întreprin
se în vederea crește
rii producției și pro
ductivității muncii, 
printr-o mai bună fo
losire a capacități
lor de producție exis
tente și prin moder
nizarea utilajelor. Pe

ordinea de zi a comi
tetelor Skupșcinei fe
derale se află pro
iectul planului de 
dezvoltare a econo
miei naționale pe pe
rioada 1966—1970.
După cum s-a anun
țat, acest plan ur
mează să fie adoptat 
luna viitoare. Pentru 
zilele de 21 și 22 a- 
prilie au fost convo
cate ședințele Vecei 
economice și Vecei 
federale ale Skup
șcinei, care vor exa
mina problemele dez
voltării economice a 
R.S.F. Iugoslavia. In 
acest cadru, o preo
cupare de seamă a

conducerii iugoslave 
de partid și de stat o 
constituie dezvolta
rea activităților ști
ințifice și legarea lor 
cit mai strînsă de

activității de cer
cetare proprie. în a- 
cest sens, Vecea Exe
cutivă Federală a a- 
doptat un program pe 
următorii cinci ani —

CORESPONDENȚA
DIN BELGRAD- - ____ ____ _______ ______ :____ :_ ____ i__ A

necesitățile produc
ției.

In ultima vreme a 
sporit apreciabil pre
ocuparea organizații
lor și întreprinderilor 
economice iugoslave 
pentru dezvoltarea

document ce urmează 
a fi supus discuțiilor 
în Skupșcina federală 
și apoi inclus în pla
nul de dezvoltare a 
economiei naționale 
pe perioada 1966 — 
1970.

năr. Există un eroism individual 
de variate Burse și împrejurări — 
literatura e pe urmele lui — și unul 
social.

S-a remarcat că, global, noile 
generații sînt mai pretențioase de- 
cît cele înaintașe lor, mai orientate 
în ceea ce-și propun să posede, 
mai îndrăznețe. Lor le lipsește, fără 
ipocrizie, povara tiparelor de-a 
gata, ele nu moștenesc, în societa
tea fără clase sau, mai precis, cu 
o singură mare clasă, destine în
cărcate. însă aceste generații nu 
se nasc spontan, ci moștenesc ceva 
foarte important : truda multor alte 
generații, inclusiv a părinților. Le 
moștenesc cultura și, trebuie spus, 
anumite diformități care, însă, în 
nici un caz nu se pot combate prin 
lungirea pletelor și strîmtarea man
șetelor. De fapt, marele capital al 
vieții îl constituie tinerețea. Impre
siile de neuitat ale unei copilării 
agere și simțitoare fac zestrea ar
tistului, pentru tot restul vieții lui,

(Continuare în pag. a II-a)

SERELE
DE LA

La 5 km. 
de centură 
construiește 
plex de sere din țară. Pentru a 
afla amănunte în legătură cu a- 
cest important obiectiv, ne-am 
adresat tov. Gheorghe Popescu, 
inginer șef al complexului.

de Ploiești, pe linia 
București-Buzău se 
cel mai mare corn-

fi ex-

cîteva 
com- 
mare

— Suprafața sub sticlă a sere
lor în construcție — a arătat in
ginerul șef — va fi de 51 ha, 
depășind cu mult pe cea a com
plexului din Arad. Alături vor fi 
amplasate dependințele comple
xului : magazii, stații de sortare 
și ambalare, clădiri administra
tive, locuințe pentru muncitori, 
alei și drumuri asfaltate. Se
rele vor produce anual circa 
10 000 tone tomate, castraveți, 
ardei grași etc. O parte din pro
ducție va fi desfăcută pe piața 
internă, contribuind la îmbună
tățirea aprovizionării populației 
cu legume proaspete în sezonul 
rece, iar cealaltă parte va 
portată.

Aș vrea să menționez 
din caracteristicile noului 
plex. Lucrările vor fi în
parte mecanizate și automatiza
te. Astfel, stropitul culturilor și 
ventilația în sere se vor face au
tomat, iar sortarea se va realiza 
cu mașini moderne. De asemenea 
ambalatul și transportul vor fi 
complet mecanizate.

Aci se va construi, pentru pri
ma dată în țară, o seră care va fi 
luminată cu tuburi fluorescente, 
ceea ce va permite- obținerea 
răsadurilor cu mult mai repede 
decit în condiții normale. Pe lîn
gă încălzirea aerului, ca un ele
ment nou, se va face și încălzirea 
pămîntului prin conducte subte
rane. Lungimea conductelor de 
încălzire atinge circa 140 km, la 
care se mai adaugă 22 km de con
ducte din mase plastice pentru 
irigat. Serele au fost amplasate 
în acest loc pentru a se folosi 
avantajul creat de faptul că ter
mocentrala de la Brazi poate fur
niza, la un preț foarte ieftin, apă 
caldă și abur.

Lucrările de construcție a se
relor decurg mulțumitor, lucră
torii grupului de șantiere 103 
Ploiești angajîndu-se să scur
teze cu 15—20 zile termenele 
prevăzute în grafice. In acest an, 
prin luna noiembrie, se va culege 
prima recoltă din aceste sere pe o 
suprafață de 18 ha.

Interviu realizat de 
Constantin CAPRARU 
coresp. „Scîriteii"

in producție
Una din sarcinile 

principale ale perioa
dei următoare, așa 
cum s-a arătat într-o 
conferință de presă 
ținută recent la Bel
grad, este ridicarea 
productivității muncii 
și mărirea eficacității 
producției. Or, acest 
lucru nu se poate 
concepe fără cunoș
tințe tehnologice și o 
mai bună organizare 
a procesului de pro
ducție. Programul a- 
doptat prevede asi
gurarea cadrelor ne
cesare și stabilește 
creșterea fondurilor 
destinate acestui scop.

In cadrul progra
mului de dezvoltare 
a activității științi
fice, o importanță 
deosebită se acordă 
orientării muncii u- 
nor institute de cer
cetări, pentru ca re
zultatele obținute să 
fie în cit mai strînsă 
legătură cu cerințele 
economiei. Acest as
pect al problemei a 
format tema unei 
convorbiri pe care am 
avut-o cu inginerul

Nicolas PLOPEANU

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Motocicletă
sau televizor?

Ancheta noastră ar fi pu
tut începe și cu alte între
bări : „Radio sau frigider I". 
„Mobilă sau excursii!" etc. 
Ele nu reprezintă altceva 
decît concretizările unui 
chestionar cu patru capi
tole :

1. Căror cumpărături le-ați 
dat prioritate în primii ani 
de căsnicie ? 2. Ce plănuiți 
să vă luați de acum înain
te ? 3. Cine și ce hotărăște 
sau determină cumpărarea 
unui obiect ? 4. Cine ține fi
nanțele familiei ?

L-am înmînat, mai mult 
la înfîmplare, primilor ti
neri înfîlnifi în diferite lo
curi ; cînd am ajuns la o 
sută, m-am oprif. Totalul a 
cuprins 6 arhitecți, 42 mun
citori și tehnicieni, 8 medici, 
12 cooperatori, 14 funcțio
nari, 9 gospodine, 3 juriști, 
2 actori și 4 meseriași din 
cooperafia meșteșugărească. 
Dintre cei chestionați, 69 
sînt bărbați și 31 sînt femei.

Vîrstă, poezie 
și.,, frigider

semn de— Nu este un 
îmbătrînire ?

In fața noastră 
Ionel Pafraulea, 
pe un șantier de 
ții. Are 27 de 
cam de aceeași vîrstă. S-au 
căsătorit în 1963. Discuția 
are loc în magazinul de 
mobilă din Piața Amzei și 
se poartă în jurul primelor 
obiecte luate după căsăto
rie : nu e oare atîta mobilă 
în dauna... mobilității, ex
cursiilor, dinamismului, trăi
rii din plin a tinereții ?

— Semn de... îmbătrî- 
nire? Nu cred I răspunde 
țesătoarea Mariana Patrau- 
lea. Obiectele trădează 
vîrsfa doar cînd ești sclavul 
lor, cînd devin ideal în 
sine.

Avocatul Tănase Mitrol :
— Dacă-i vorba să ne so

cotim bătrîni pentru că nu

se află 
tehnician 
construc- 

ani. Sofia,

ne cumpărăm 
înfîmplare și 
vem un cămin cît mai plă
cut, eu, care mi-am vîndut 
motocicleta ca să-mi iau 
mobilă pentru bucătărie, în
seamnă să fiu... străbunic I

De fapt, întrebarea des
pre vîrstă pare puțin nela
locul ei și trebuie să ne ex
plicăm. Ea a apărut o dată 
cu argumentul pe care ni 
l-a adus proaspătul căsăto
rit N. 0., de la uzinele 
„Vulcan*, ca să-și justifice 
poziția și micile catastrofe 
financiare în care s-a lăsat 
antrenat.

— Cînd voi avea copil, 
o să stau destul acasă I

N. D. a renunțat la con
cediu, a vîndut aparatul de 
radio, s-a împrumutat de 
2 000 de lei, totul ca să-și 
cumpere motocicletă. La 
urma urmei, poate că are și 
el dreptate, și-a făcut omul 
pofta : numai că am vrut să 
aflăm și părerea soției. El 
însă ne-a spus că soția 
este plecată la părinți. 
Strict temporar : ne-a încre
dințat că nu-i supărată, 
chiar dacă n-a plecat pe 
motocicletă.

Indicînd ordinea în care 
și-au cumpărat obiectele, 
85 la sută din interlocutorii 
noștri au ținut să arate că 
n-au procedat la înfîmplare 
și doar 15 la sută ne-au 
mărturisit că nu le place să 
facă planuri cu multă vre
me înainte.

Lista priorităților arată în 
primul rînd că a crescut 
vertiginos prestigiul frigide
rului. între cei anchetați, în 
4 din 10 familii, acest obiect 
ocupă locul al treilea (după 
mobilă și îmbrăcăminte). Nu 
cumva interesul pentru latu
ra practică a vieții de fami
lie este unilateral, nu cum
va arată o subapreciere, de 
către soții mai ales, a con
certelor, spectacolelor, plim
bărilor prelungite, a tot ce 
alcătuia farmecul legăturilor 
dinainte de căsătorie ?

— Nu I este de părere 
Marcela Comănescu, dacti
lografă la Uzinele „Semănă
toarea*.

Argumentele ei :
— Frigiderul înseamnă 

pentru mine putința de a 
face cumpărături mal rar și

lucrurile la 
căutăm să a-

a cîșfiga timp în multe pri- 
vinfe. După părerea mea, 
cultură adevărată, tinerețe, 
poezie — toate astea, dacă 
nu vrem să fie vorbe goale, 
trebuie să însemne posibi
lități concrete : am calculat 
că mie frigiderul îmi oferă 
zilnic un plus de 2 ore, mu
tate de la bucătărie spre 
bibliotecă.

Pusă de gospodină în e- 
cuație — B de la bibliotecă 
în raport invers cu B de la 
bucătărie — formula te 
țează să reexaminezi și 
chea noțiune a strictului 
cesar. Ani de zile am 
cut prin dreptul unei uși pe 
care scria „Strictul necesar” 
mulțumindu-ne să obser
văm firma, fără să mai des
chidem. îndărătul ușii însă 
s-au petrecut schimbări im
portante : o mînă nevăzută 
a adus televizorul. Acum 
strictul necesar cuprinde 
cultură, amuzament, instruc
țiune și nu numai mîncare 
sau haine ; din suta de ti
neri, 28 au indicat televi
zorul printre cumpărăturile 
cele mai grabnice.

„Problema 
puterii”

for- 
ve- 
ne- 
tre-

bu- 
da- 
in- 
de

Scurtul nostru raid confir
mă obișnuința ca, în marea 
majoritate a familiilor, mi
nistrul de finanțe să fie so
ția. Deși aportul financiar al 
bărbaților este în general 
mai mare, soției i-a revenit 
sarcina să administreze 
getul casei. Indiferent 
că-l întrebăm pe soț și 
diferent de profesia
bază a soției (gospodină, 
ingineră, farmacistă sau țe
sătoare) răspunsul a fost a- 
celași. De ce ? Și cum de a 
cedat capul familiei „pu
terea” ?

Din răspunsurile tinerilor 
rezultă în primul rînd că așa 
este obiceiul, apoi că e vor
ba de un întreg „bucluc* 
pentru care sofia ar fi mult 
mai calificată, 
vorbit despre 
încrederea pe 
față de soție, 
pentru amatorii de glume 
sceptice : majoritatea aces
tor răspunsuri NU erau dale 
în prezența consoartei. De 
altfel, nu uitați că e vorba 
de... căsnicji noi). Douăzeci 
și șapte de bărbați ne-au 
spus (fără ca partenera de 
viață să fie de față) : 
„M-am convins în cîteva 
luni că ea cunoaște mai 
bine necesitățile gospodă- 

Există însă și cazuri 
căsătorită tre

să depună eforturi 
posesia

Mulți mi-au 
respectul și 
care o au 
(Paranteză

riei”.
cînd tînăra 
buie 
pentru a Intra în posesia 
bugetului, lată cazul anec
dotic al lui Doina și Pavel I.

în fața legii nu era el 
„capul familiei* ? Prestigiul

Comerțul
cu răcoritoare

ț
H■K 1 s■&'zz

în sezonul
lui de bărbat îi dicfa că 
trebuie să umble cu leafa 
în buzunar. După un an, a 
constatat că nu și-au făcut 
mai nimic în casă, că tre
buie să se împrumute lu
nar de cîteva sute de lei : 
prestigiul subțire cu cheltu
ială se ține. A hotărît să 
facă reducere : a decis să 
se pună banii într-un loc 
comun în șifonier, de unde 
lua fiecare cîf credea de 
cuviință.

— Era ca o pușculiță fără 
cheie, spune laboranta Doi
na I. Eu i-am propus să 
planificăm lefurile, să ne 
sfătuim asupra necesităților 
la cumpărarea unui obiect, 
cum fac cunoscuții noștri.

Ziua de 18 septembrie 
1965 a însemnat marea co
titură din familia I. Soții 
s-au întîlnit în casă, fieca
re... cu cîte un aparat de 
radio tocmai cumpărat. De 
atunci, dualitatea puterii a 
fost lichidată.

Desigur, cele de mai sus 
nu au vreo valoare de re
țetă sau recomandare. Exis
tă soți al căror talent gos
podăresc și financiar e mai 
mare decît al soției. Nu 
contestăm. S-a întîmplat 
numai să nu dăm peste ei 
între acești 100. Nu cine 
ține finanțele interesează, 
la urma urmei, cît prepon
derența chibzuinței, spiritu
lui practic.

— Ceea ce îmi face plă
cere, mi-a spus acum labo
ranta I., nu este atît ținerea 
„finanțelor* — e într-ade- 
văr un efort — cît încrede
rea dintre noi. Sigur că îmi 
face plăcere cînd văd că 
în cutare lună am scos-o la 
capăt mai bine decît în 
cealaltă. Dar răsplata mea 
adevărată este în înțelege
rea dintre noi, în dragoste. 
N-o să le dăm voie cîtorva 
fîșii de hîrfie să se interpu- 
nă între mine și Pavel.

Nu putem decît să le 
urăm s-o ție tot așa.

— Cine hotărăște însă a- 
supra a ceea ce este ne
cesar de cumpărat ?

La această întrebare am 
obținut 100 de rezultate 
exacte : „ambii soți*. De 
fapt, însă, cîțiva interlocu
tori au adăugat : „Ultimul 
cuvînt îl are sofia, ea se 
pricepe mai bine, e la cu
rent cu tot ce apare*.

Stînd de vorbă cu atîția 
tineri căsătoriți, am văzut 
că cei mai mulți dintre ei 
nu-și cheltuiesc veniturile 
la înfîmplare.

Îndărătul preferinței pen
tru anumite articole se stră
vede o concepție despre 
viață : frigiderul și șifonie
rul nu sînt zeități la care 
să te închini, ci pur și sim
plu unelte, mijloace, calea 
spre confort ; iar aceasta nu 
înseamnă sărăcire pe plan 
spiritual, ci, dimpotrivă, eli
berarea de sub diferite 
mici corvezi și neplăceri 
casnice în favoarea timpu
lui închinat cultivării, con
centrării asupra unei vieți 
pline, multilaterale. Cămi
nul, pentru tinerii căsătoriți, 
nu este punctul terminus al 
pretențiilor lor față de via
ță, un mic țarc în care să-și 
limiteze preocupările, idea
lurile și chiar distracțiile, ci 
numai „baza de operațiuni* 
a unei perechi de oameni 
tineri, setoși de viață, pu
ternic ancorați în munca 
țării și în viața spirituală a 
societății noastre. Dar o 
„bază de operațiuni* pre
tențioasă, în care să te poți 
odihni, recrea și care să 
satisfacă pretențiile fale ele
mentare pentru o ambianță 
plăcută, să satisfacă simțul 
estetic al omului confempo-

In laboratorul de zgomot și 
vibrații al Institutului de igienă 

din Capitala
Foto : Emil Cojocaru

^-y-xecent, un colectiv 
f S S de specialiști alcătuit 
1 din inițiativa Minis-

terului 
lui a 

elaboreze „Istoria 
mîntului, științei și tehnicii1 
din tara noastră, 
amplă lucrare de perspectivă 
se înscrie pe linia importan
telor indicații date de partid 
cercetătorilor din diferite do
menii de a întocmi studii și 
lucrări de sinteză menite să 
prezinte publicului din tară și 
de peste hotare contribuția 
României la dezvoltarea știin
ței și culturii universale, rea
lizările poporului nostru în do
meniul științelor, tehnicii, dez
voltării învățămîntului de toate 
gradele, valorificării tradițiilor 
sale progresiste.

La alcătuirea celor trei volu
me vor colabora cadre din di
ferite ramuri ale științei și teh
nicii, din toate centrele univer
sitare și de cultură din țară, 
înainte de a se trece la elabo
rarea lucrării de sinteză — ca 
o pregătire a acesteia — se 
vor alcătui numeroase studii 
monografice (5—6 pe an) asu
pra unor aspecte ale istoriei

Învățămîntu- 
început să 

învăță-

Această

ISTORIA

ȘCOLII
ROMANEȘTI

călduros
Se apropie zilele călduroase, cînd 

cerințele de băuturi răcoritoare vor 
fi tot mai mari. Cum se pregătește 
comerțul pentru a satisface, le nivel 
corespunzător, cerințele consumato
rilor ? în legătură cu aceasta, ne 
informează fov. Vadin Aroneanu, 
director al Direcției alimentației pu
blice din Ministerul Comerțului In-

CALITATEA PROIECȚIEI
CINEMATOGRAFICE

blice din 
terior.

Echipe
M.C.I. și

mixte de control ale 
M.I.A. au urmărit mo

dul în care s-a desfășurat apro
vizionarea populației cu răcori
toare și înghețată în vara anului 
trecut. Pe baza celor constatate, 
la contractările pentru anul a- 
cesta reprezentanții comerțului 
au stabilit mai realist necesarul 
de produse specifice anotimpu
lui călduros. Iată cîteva cifre 
privind cantitățile care vor fi 
puse la dispoziția consumatorilor 
din toată țara în vara anului cu
rent : 24 500 000 litri suc de 
fructe, aproape 1 500 000 litri suc 
de roșii, peste 400 tone nectar de 
fructe, aproape 69 milioane litri 
de ape minerale, 3 925 tone de 
sirop etc. — adică atît cît s-a 
calculat a fi necesar pentru sa
tisfacerea tuturor cerințelor. în, 
ce privește înghețata, în Capi
tală se vor pune în vînzare peste 
2 000 tone, cu aproximativ 20 la 
sută mai mult decît în 1965. rea
lizată în cea mai mare parte de 
Fabrica de produse lactate — 
București. Pe litoral se vor 
desface 17 sortimente dintre caK.' 
două noi — casata și parfeul „To
mis'* (din fructe). De asemenea, 
vor fi puse la dispoziția consu
matorilor și unele băuturi răco
ritoare noi. reconfortante, ca de 
exemplu „Mențină" (făcută din 
mentă) și sucurile de mere si 
struguri, în sticle de 0,250 1. Mi
nisterul Comerțului Interior a so
licitat industriei să producă si 
alte sortimente noi de băuturi 
tonice, plăcute la gust, care au 
și fost experimentate, ca de 
exemplu „Mara“ și „Flora", din 
măceș. Direcția generală indus
trială băuturi-tutun din M.I.A. 
a răspuns însă că întreprinderea 
„Zarea" nu are asigurate mate
riile prime necesare.

— Ce se întreprinde pentru 
îmbunătățirea condițiilor de des
facere ?

— în primul rînd o mai bună 
amplasare a chioșcurilor și a con
servatoarelor, urmărindu-se sa
tisfacerea cererii în locurile aglo
merate. în diferite cartiere noi 
ale Capitalei, de exemplu, se voi 
monta 10 conservatoare electrice 
de înghețată ; în cartierele Balta 
Albă și Drumul Taberei se pre
vede deschiderea unor centre de 
răcoritoare. încă șapte terase de 
vară vor fi amenajate pe lîngă 
diverse cofetării. în Capitală, pe 
litoral și în unele stațiuni bal- 
neo-climatice de la munte, re
țeaua comercială va fi dotată cu 
utilaje moderne de produs și 
desfăcut înghețată, Anul acesta 
continuă și acțiunea de înzes
trare a rețelei din întreaga țară 
cu noi chioșcuri din metal, sticlă 
și mase plastice.

și de o întreținere corespunzătoare 
pentru a da maximum de randa
ment și a-și prelungi durata de 
funcționare. Dar unele secții raio
nale de cinematografie, concepute 
pentru a executa reparații, nu sînt 
încadrate de către sfaturile popu
lare cu numărul necesar de tehni
cieni. „în regiunea noastră — ne 
spune Vasile Lanqa, directorul în
treprinderii cinematografice Clu) — 
există un tehnician de întreținere 
pentru 13—15 cinematografe sătești 
în loc de maximum 8—10 unități. 
De aceea, tehnicienii nu reușesc să 
facă toate reparațiile la timp. La 
Tarpiu-Bistrița, Neagra-Cîmpeni, 
Dioșod-Zalău și alte localități se 
întîmplă ca cinematografele să-și 
suspende cîte 2—3 zile reprezenta
țiile, pînă se repară defecțiunile, 
în unele locuri, aparatele de pro
iecție, care nu funcționează bine, 
distrug copiile de film, cum s-a 
întîmplat la Bonțida cu „Pădurea 
spînzuraților” Atelierele secțiilor 
raionale de cinematografie nu dis
pun de toate sculele și utilajele ne
cesare, le lipsesc unele piese de 
schimb".

Nu de puține ori însă, proiecția 
este necorespunzătoare și din ne
glijența operatorilor „Am găsit 
operatori — la cinematografele 
„Arta"-Tg. Mureș, „Victoria’-Sibiu, 
„Popular”-Satu Mare — care nu-și 
reglează aparatele ceea ce duce 
la o proiecție slabă și la deterio
rarea copiilor de filme — ne spune 
Emil Mărculescu, directorul Oficiu
lui de difuzare a filmelor din Cluj. 
Alții nu știu să facă o lipitură la 
peliculă”. Cum se vede, unii ope
ratori nu au nici cunoștințele nece
sare. în regiunile Galați, Brașov, 
Maramureș. Argeș, Bacău, Hune
doara, întreprinderile cinematogra
fice nu se îngrijesc serios de aceas
tă problemă ; peste 40 la sută din
tre oamenii care mînuiesc aparate
le sînt necalificați. în acest sens, 
este binevenită inițiativa Direcției 
rețelei cinematografice și difuzării 
filmelor de a organiza, pe 
central, cursuri de cîte șase 
pentru lucrătorii din rețea, pe 
cialități. E una din măsurile — 
s-ar cere însă intensificate —
tru îmbunătățirea calității proiecției 
cinematografice.

Avem multe cinematografe în 
care filmele pot fi văzute în con
diții excelente Dar cine n-a avut 
parte cel puțin o dată de un spec
tacol ratat din pricina proiecției 
defectuoase ? Cauze care duc la 
această situație au fost arătate și 
într-o recentă consfătuire a lucră
torilor din rețeaua difuzării filmelor

S-a semnalat, printre altele, că 
intră în spectacol copii de film ne
corespunzătoare normelor de pro
iecție. Vinovate sînt oficiile de di
fuzare, care programează filmele 
fără a ține seama de uzura peli
culei. Această practică depă
șește uneori cu mult limitele în 
care se poate obține o proiecție 
acceptabilă O copie după „Cava
lerul Pardaillan", provenită de la 
Oficiul București, a ajuns la 1 613 
rulări ; alta, după „Elena din 
Troia", (Oficiul Timișoara) a fost 
proiectată de 1 550 de ori ; Oficiul 
din Iași a reluat o copie după 
„Sheherezada” de peste 1 330 de 
ori ; iar o copie după „Plaja”, de 
la Oficiul Cluj, a fost prezentată de 
1 330 de ori. Dacă reținem că după 
circa 400 de rulări pelicula nu mai 
oferă o proiecție clară, ne imagi
năm cum poate să arate un spec
tacol cînd această limită a fost de
pășită de 3—4 ori Mulți lucrători 
din rețeaua de difuzare arată că la 
unele filme copiile ies prost sono
rizate din laborator.

Calitatea proiecției suferă, în 
mare măsură, și din cauza apara
telor necorespunzătoare cu care se 
lucrează uneori în sălile de spec
tacole. în timp ce numărul cinema
tografelor a sporit rapid în ultimii 
ani, mai ales la sate. înzestrarea 
lor cu tehnica modernă a rămas în 
urmă. „Procesul de modernizare 
tehnică ar putea fi mult accelerat 
— este de părere tov. Ovidiu An
drei, director adjunct al Direcției 
rețelei cinematografice și difuzări! 
filmelor — dacă fondurile care se 
acordă sfaturilor populare pentru 
înzestrarea cinematografelor ar ii 
centralizate la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă" Ce se în
tîmplă în prezent ? Avem în țară 
întreprinderi care pot fabrica apa
rate de proiecție, redresori, difu
zoare, piese de schimb etc. Dar ca 
să le producă în anul următor, în
treprinderile au nevoie de comenzi 
ferme, pe la mijlocul anului în 
curs. Sfaturile populare nu se pot 
însă angaja decît după ce li s-a 
aprobat și lor bugetul, ceea ce se 
întîmplă la sfîrșitul anului în curs, 
adică după ce întreprinderile și-au 
acoperit capacitățile de producție. 
Anul acesta, spre exemplu, nu se 
pot realiza redresori la „Electro
magnetica", deoarece întreprinde
rea este angajată în alte comenzi. 
Pe de altă parte, ing. N. Niculescu, 
director adjunct al D.R.C.D.F., e de 
părere că : „în prezent, procesul de 
asimilare a unor produse noi — 
cum este aparatul de proiecție 
T 16.III, mult îmbunătățit în compa
rație cu cel vechi, sau instalațiile 
pentru reproducerea sunetului în 
cinematografe, ce se fabrică la 
I.O.R. — este prea îndelungat. So
norizarea nu este bună în multe 
săli, pentru că „Electronica* ne dă 
difuzoare proaste*.

Aparatele de proiecție au nevoie

învățămîntului și istoriei știin
țelor din România. Printre a- 
cestea vor fi : „Istoria învăță- 
mîntului superior în România”, 
„Din istoria învățămîntului oral 
al tehnicii vechi românești”, 
„Contribuția^ la istoria științei 
și tehnologiei chimice la noi”, 
„Școala și gîndirea progre
sistă din România între anii 
1944—1947” „Istoricul învăță
mîntului rural din România 
între 1864—1900", „Invățămîn- 
tul în Muscel, Vîlcea, Dîmbo
vița în secolele XVII—XIX* 
ș.a. De asemenea, vor fi pu
blicate studii speciale de isto
rie a învățămîntului în reviste
le de specialitate. Concomitent 
va fi alcătuită o sinteză asu
pra dezvoltării învățămîntului 
științelor și tehnicii în Ro
mânia.

în prezent, colectivul de re
dacție — din care fac parte 
cunoscute personalități ale 
vieții culturale și științifice din 
țara noastră, cadre didactice 
cu experiență, pedagogi și 
istorici — se întîlnește săptă- 
mînal și dezbate tematica și . 
conținutul unora dintre studiile 
pregătite, analizează docu
mentele inedite achiziționate.Valentin HOSSU

TINEREȚEA

(Urmare din pag. I)

trece prin în-

căile de lumină

Urmărind pluta undiței Foto : Gh. Vințlia

lor științific, 
moral și pa-

VÎRSTĂ-CHEIE

lată prima gri- 
mecanică, cu .

aurățenla adolescenței salvează 
ceasurile de cumpănă ale maturi
tății ; elementele simple învățate 
în primele clase, însușite temeinic 
și aparent uitate, stau la baza ce
lor mal dezvoltate cunoștințe. Cul
tura, cultura adînc pătrunsă în 
mase și la îndemîna oricui, în gra
dul cel mai înalt, iată cucerirea 
din care descind 
și prosperitate.

A ști să înveți, 
Jă. Asimilarea
jaful de date memorizate, de care 
creierul se descotorosește instan
taneu, este o antiasimilare, o crimă 
împotriva inteligenței, un curios 
simptom al lipsei de autorespect. 
Orice materie trebuie analizată, 
gîndită, abordată afectiv, aș spu
ne. De aici și importanța alegerii 
el. învățătura pretinde sinceritate, 
iar sinceritatea degajează ingenio
zitate și pasiune, adică eliberează 
toate forțele necesare stăpînlrii 
unei materii, punînd la dispoziție 
un timp activ. Legată de proble
mele proprii, situată într-un con
text nu numai obiectiv, ci și con
cret, învățătura nu se mai șterge 
din minte și nu mai riscă să devi
nă, chiar reținută, un balast pe
dant, nesusținut de convingeri.

La urma urmei, giganticul salt 
informativ este o reacție la curio
zitatea universală a omului, la ten
dința sa firească de a găsi soluții 
în fiecare problemă, de a acționa 
eficace și oportun, de a-și exerci
ta imaginația, de a socoti cele mai 
temerare realizări doar un pre
ambul. Cînd cercetezi, însă, istori
cul oricărei descoperiri însemnate, 
invenții sau îniăptuiri, rămîi uimit 
luînd cunoștință de ce risipă de 
energie, de cîte căutări necurmate 
a fost nevoie, cîte ocolișuri, 
eșecuri, izbeliști au pus la încerca-

re răbdarea și chiar viața realiza
torilor. Și mai aflăm ceva: că 
multe din cele mal severe obsta
cole au fost biruite datorită tocmai 
multilateralității eroilor respectivi, 
datorită avansului 
antrenamentului lor 
siunii.

Știința vieții, care _
vățătură, propune, așadar, conco
mitent, lecția multilateralității. în 
măsura în care un geniu, bunăoa
ră, poate fi explicat, cauzal sau 
descriptiv, analiza pune mai tot
deauna în evidentă multilateralita
tea lui, dobîndită prin multiple ac
tivități. Poet genial, Eminescu a 
mal fost și un filosof, cu solide cu
noștințe de economie politică, isto
ria culturilor, matematici etc. Toate 
acestea îl ajutau să înțeleagă via
ta, pe care a cîntaf-o în poezie cu 
un înalt tragism. Pentru un om al 
societății noastre, multilateralitatea 
este necesară ca higiena, deoa
rece, producător de anvergură și 
consumator inițiat, el este mai pre
sus de toate un strateg, un pros
pector și un om de prognoze. El 
știe că trebuie să învețe în adînci- 
me și să armonizeze domeniile în 
care se instruiește. Generației ti
nere de astăzi îi revine sarcina de 
a înzestra în continuare, în toate 

o țară bogată, de a 
omo- 
toate

domeniile, 
întări puterea unui stat 
gen, înlăuntrul căruia 
potențele să se dezvolte energic
și eficient. O misiune tot atît de 
frumoasă, tot atît de grea, căreia 
1 se înfățișează norocul unei plat
forme pe care alte generații n-au 
avut-o, și al unor acumulări de pe 
acum remarcabile. Sacrificiului de 
sudoare și sînge al generațiilor 
trecute de luptători trebuie să-i 
răspundă astăzi munca tenace și 
luminată a celor încă plăpînzi ca 
mugurul și, pentru aceasta, atît 
de iubiți.

plan 
luni 
spe- 
care 
pen-

Interviu realizat de 
Dumitru MINCULESCU

Ion CIUCHI

• Sala Palatului Concert SARITA MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu orele 20) : CONCERT DE MA
DRIGALE.
• Teatrul
• Teatrul
SFÎNTUL
• Teatrul
FELINE — 20, (sala Teatrului evreiesc) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la sala Studio a Teatrului National „I. L. Ca- 
ragiale) : BILLY MINCINOSUL — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20, (în sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : DOI PE UN BALANSOAR — 20.
• Studioul institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
VARĂ ȘI FUM — 20.

de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
MITICA BLAJINU — 19,30.
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATA... DOUĂ OR-

... 1 CINEMA |
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria, București, 
Modern, Tomis (la ultimul cinematograf 
Geologii).
• NU PLINGE, PETER — cinemascop : 
(completare Cartiere noi tn București).
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : 
(completare Cu acul și ața), Rahova.
• TĂCEREA E DE AUR : Cinemateca — 10; 12; 14.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Orașul 
care iubește). Feroviar (completare Cabinetul de 
stampe).
• HAI, FRANȚA I : Festiva), Melodia (la ambele com
pletarea Cabinetul de stampe), Excelsior (completare 
Orizont științific nr. 1).
• FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (completare Pasiuni), 
Popular (completare Tîrguri și iarmaroace).
• LUMINA VERDE — cinemascop : Central (comple
tare Acolo unde Carpațti întîlnesc Dunărea).
• TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN : Lumina (com
pletare Lenin în Samara).
O REGINA CINTECELOR : Union.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
• STEAUA BALETULUI : Doina (completare Plasma).
• LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚA ȘI TEHNICA nr. 8 — 
ȚARA HAȚEGULUI — BALETUL NEGRU DIN SENE
GAL — CARTIERE NOI 1N BUCUREȘTI : Timpuri Noi. 
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Giulești 
(completare Un bloc neobișnuit). Arta (completare Co- 
cenel).
• DESENE SECRETE : înfrățirea între popoare (comple
tare Ivan Funev).

completarea

Republica

Luceafărul

• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Dacia.
• RĂSCOALA — cinemascop : Buzești, Gloria (la ul
timul cinematograf completarea Țara Hațegului).
• SAȘA : Crîngași (completare Secretul trecutului).
• FINALA BUCLUCAȘĂ ; Grivița.
• BARCAGIUL — cinemascop : Bucegi (completare 
Energia)
•

și

MUNCILE LUI HERCULE : Unirea.
WINNETOU (seria I) : Flacăra (completare Cu acul 
ața).
TOM JONES : Vitan.
WINNETOU — cinemascop (seria II-a) : Miorița•

(completare Orizont științific nr. 1), Drumul Sării (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn re
giunea Crișana).
• DIVORȚ ITALIAN : Munca.
• DUPĂ MINE, CANALII I : Popular (completare Ori
zont științific nr. 1), Flamura (completare Cabinetul de 
stampe).
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop s 
Moșilor.
• ARȘIȚA — cinemascop : Cosmos (completare In 
costum de scafandru deasupra planetei).
• BEATA : Viitorul (completare Pîrvu Mut'irZugravul).
• VANINA VANINI : Colentina.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop t 
Volga- (completare Orizont științific nr. 1).
• CHEILE CERULUI : Floreasca (completare Cu acul 
și ața).
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Vizita ministrului afacerilor externe Luduș, la
5 7

putere ridicată
al Danemarcei, Per Haekkerup,

(Urmare din pag. I)

în Republica Socialistă România
La invitația guvernului român, 

în perioada 11—16 aprilie 1966, 
ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Per Haekkerup, a făcut 
o vizită oficială în Republica So
cialistă România.

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei a fost primit de Gheor- 
ghe Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Per 
Haekkerup a avut, de asemenea, 
întrevederi cu Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și cu 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior.

In cadrul întrevederilor, care

★

Duminică dimineață a părăsit 
Capitala ministrul afacerilor exter
ne al Danemarcei, Per Haekkerup, 
cu soția, care la invitația guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia a făcut o vizită în țara noastră. 
Ministrul danez a fost însoțit de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe al Dane
marcei.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Cor
neliu Mănescu, ministru al afaceri
lor externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Joachim Henrik- 
Georg baron Zytphen Adeler, am
basadorul Danemarcei la Bucu
rești.

★

înainte de a părăsi Bucureștiul, 
ministrul danez Per Haekkerup a 
împărtășit impresiile sale redacto
rului Agenției Române de Presă 
,,Agerpres“ — S. Lucian.

„Vizita mea în România a fost 
foarte interesantă, am avut convor
biri fructuoase cu reprezentanții 
guvernului român cu care am dis
cutat probleme politice generale, 
precum și de interes bilateral care 
privesc cele două țări. Discuțiile a- 
vute cu prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe A- 
postol, cu Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și cu 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, au fost foarte utile. 
Apreciez că țările noastre au inte
rese comune. Sînt convins că, pe 
terenul favorabil al intereselor co
mune, această vizită va duce la 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre țările noastre.

In domeniile economic, cultural 
și politic există posibilități de dez
voltare a cooperării și schimburi-

s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au avut loc schimburi de 
păreri cu privire la probleme de 
interes comun.

Cu ocazia vizitei s-a semnat noul 
acord comercial româno-danez pe 
termen lung (1966—1970).

în timpul șederii sale în țara 
noastră, ministrul afacerilor exter
ne al Danemarcei, împreună cu 
persoanele care l-au însoțit, a vi
zitat Capitala, unele obiective 
economice și instituții social-cultu- 
rale, localitățile de pe Valea Pra
hovei și stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre.

★

lor noastre. Semnînd acordul co
mercial de lungă durată între Da
nemarca și România sînt convins 
că în cadrul lui vor spori schim
burile comerciale dintre țările 
noastre. Dv. aveți foarte multe pro
duse care interesează Danemarca. 
Menționez în special ultimele ti
puri de tractoare produse la Bra
șov și pe care Danemarca ar fi in
teresată să le cumpere. La rîndul 
ei, România este interesată să im
porte mărfuri din țara mea. Cred, 
de asemenea, că ar fi foarte util să 
facem schimburi între specialiști 
din diferite domenii din țările 
noastre.

Cu toate că avem sisteme social- 
politice diferite, dorim ca relațiile 
dintre statele noastre să se dezvol
te multilateral și consider că există 
multe posibilități de a le realiza. 
Totodată, am constatat că în cali
tate de state membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite avem interese 
comune. Problema păcii pe care o 
promovează țările noastre ne uneș
te, de asemenea.

Vizitînd stațiunile balneo-clima- 
tice de pe litoralul românesc care 
mi-au plăcut foarte mult sînt con
vins că condițiile create aici vor 
duce la creșterea numărului turiș
tilor danezi în minunatele dv. sta
țiuni. Am constatat, cu acest prilej, 
că bazele turistice și condițiile de 
cazare pot atrage cît mai mulți 
compatrioți în frumoasa dv. țară. 
Venind în România, ei vor găsi 
multe lucruri și obiceiuri asemănă
toare cu cele ale poporului danez.

Am fost foarte impresionat, a 
spus în încheiere interlocutorul, de 
tradițiile culturale ale poporului 
român, de întreaga dezvoltare mul
tilaterală a țării dv. care are multe 
aspecte asemănătoare cu cele din 
Danemarca".

(Agerpres)

fori energeficieni. Aproximativ 30 la 
sută din montori sînt oameni din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară ; 
mulfi s-au calificat pe șantier.

Secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ion Albu, povestea despre 
oamenii a căror contribuție la monta
rea grupului nou și la exploatarea 
celorlalte este cu totul deosebită. Re
gretăm că nu i-am putut găsi pe toți ; 
pentru prima dată după săptămîni 
de-a rîndul au și ei, în sfîrșit, zi li
beră.

Acum, momentul de răgaz și des
tindere după maxima concentrare a 
trecut. L-am întrebat pe directorul 
general — tovarășul inginer M. Kraft 
ce lucrări de bază se mai fac și în ce 
stadiu se găsesc.

— Se află în plină desfășurare mon
tajul unui grup de 100 MW care va 
intra în funcțiune potrivit angajamen
tului nostru la sfîrșitul anului acesta. 
De asemenea, continuăm pe un front 
larg montajul altui mare grup de 
200 MW asemănător acestuia care a 
fost acum conectat. Vor intra curînd 
în exploatare noi linii electrice de 
înaltă și foarte înaltă tensiune spre 
uzina de aluminiu din Slatina, . spre 
Tg. Mureș și alte orașe.

— Cu acest grup, care a fost acum 
conectat la refea, la cît se ridică pu
terea instalată actuală a Ludușului ?

— Să facem mai curînd o compa

rație — a fost de părere directorul 
general ; este cred mai sugestiv. Lu
dușul produce azi — singur — de 1,5 
ori mai multă energie electrică decît 
întreaga producjie anuală a României 
în 1938. Este, cum se vede, centrala 
de bază a sistemului energetic natio
nal. Produce energia electrică cea mai 
ieftină din toate termocentralele de 
condensafie.

...în camera de comandă centrală, 
inginerii de serviciu își predau schim
bul. A preluat comanda o ingineră 
fînără — Dana Bordan. Tablouri elec
trice privesc magic, fulgeră semnali
zatoare. în biroul său, inginerul șef 
întocmește raportul : „s-a menfinuf 
puterea la dispoziția dispecerului na
tional"... Pe masa directorului general 
se vede copia telegramei trimise Co
mitetului Central al partidului prin 
care se raportează că în înfîmpinarea 
celei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, colectivul 
statornic în hărnicie de la Luduș a 
conectat la sistemul energetic natio
nal cel mai mare grup al centralei ter
moelectrice.

Și, în final, o perspectivă demnă 
de acest colectiv : „Ne angajăm să 
depunem în continuare eforturi sus
ținute pentru realizarea înainte de 
termen a celorlalte obiective ale cen
tralei termoelectrice".

Așadar, la Luduș mai flutură încă 
steagul de șantier.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru 10, 20 și 21 

aprilie. In tară : Vreme schimbătoare 
cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale mai ales sub formă de 
averse. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse în

tre 3 și 13 grade, iar maximele în
tre 14 și 24 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi trecă
toare. Vînt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura staționară.

CEASORNICUL ERELOR
(Urmare din pag. I)

după ani de chimie, că se va apuca 
să studieze știința pămînfului 1

E o anumită cutezanță pe traiecto
ria acestor destine, și ale altora, de a 
lua pieptiș necunoscutul, de a dez
lega enigme ferecate de-o veșnicie în 
pămîntul fării. Există și un fior al cu
noașterii, de a plonja cu certitudine 
într-un miliard de ani și de a scoate 
la lumină o astfel de vîrstă, cu ener
gia celor 25—30 de ani ai tăi...

Mai sînt și peripețiile extra-știinfi- 
fice, acea oră 58 (din cele 60 de in
tensă concentrare, clipă de clipă) — 
cînd neprevăzutul, schimbarea fazei 
de curent, te reîntoarce la start. Sau 
prezenfa unui soț care deschide îngri
jorat și nervos, în Z’oti, ușa laborato
rului — cînd ești căsătorită abia de 
trei zile și, cufundată în absolutul 
vîrstei pămînteșli, ai uitat de relativ.

Dar acest laborator nu este decît o 
părticică din teritoriul cucerit cu pași 
repezi, pașii secolului XX, de geofi
zică. Soră mai tînără a geologiei, o 
însofește pe aceasta pretutindeni, 
deschizîndu-i nebănuife poteci de 
cercetare, devenite adesea noi ma
gistrale de valorificare a bogățiilor 
subpămîntene. Este un pasionant su
biect de discuție, oferii de academi
cianul Sabba Ștefănescu, unul dintre 
pionierii geofizicii românești, ale că
rei începuturi se află după primul 
război mondial.

— ...a apărut din nevoia de a pă
trunde la mari adîncimi. Clasicul cio
can al geologului, de altfel oricînd 
indispensabil, operează asupra rocilor

aflate la suprafafă. Ce se află, de pil
dă, sub flișul carpatin ? Structurile de 
mare adîncime prezintă un interes 
deosebit, o lume care așteaptă abia 
să fie descoperită. Ce izvoare de bo
găție vor mai putea fi scoase la .su
prafață ? lată de ce geofizica e astăzi 
din plin solicitată și se bucură de o 
mare aten(ie în contextul material al 
cercetărilor științifice prevăzute în 
cincinal.

— Care este cîmpul propriu al 
geofizicii ?

— înseși cîmpurile naturale ale pă- 
mîntului — gravitic, magnetic, elec
tric. Dar folosim și cîmpuri fizice ar
tificiale, prin provocarea de către noi 
a unor fenomene fizice. Producem 
mici cutremure și „curentăm” pămîn
tul. Datele ob(inute prin observarea 
unor astfel de fenomene, măsurate cu 
o aparatură extrem de fină și preten
țioasă, le punem la dispoziția geolo
gilor. Ei le interpretează și trag im
portante concluzii asupra componen
tei subsolului, adică asupra formei 
straturilor și tipurilor de roci.

— Ce garantează precizia acestei 
investigații ?

— Faptul că geofizica, încă de la 
naștere, beneficiază de darurile mai 
multor științe — fizică, matematică, 
geologie. Iar asta îi permite, la rîn
dul ei, să dăruiască geologiei un ma
terial infinit mai complex. E o colabo
rare și o continuitate de mare frumu
sețe. N-aș vrea să pară că pledez pro 
domo. Bănuiafi însă că mulfi dintre 
geofizicieni sînt fii de geologi ? Eu 
însumi...

Imagini ale muncii constructive
din Iugoslavia socialistă

CIFRE SI FAPTE
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Producția industrială globală a R.S.F. Iugoslavia la sfîrșitul 
anului 1965 a fost de aproape 8 ori mai mare decît în 1939. în
tre diverse ramuri se detașează industria chimică cu o creștere 
de 17 ori, industria energiei electrice, de 13 ori, industria me
talurgică, de 8 ori. In prezent industria dă 50 la sută din veni
tul național.

Tn cei 21 de ani care au trecut de la eliberare s-au obținut 
însemnate succese în dezvoltarea științei, culturii, învățămîntului. 
Față de 26 facultăți cu 17 000 de studenți cît erau în 1939, acum 
funcționează 250 de facultăți și alte școli de învățămînt supe
rior cu peste 160 000 de studenți.

Consumul de energie electrică a crescut de 22 de ori.
R.S.F. Iugoslavia are 19 500 000 de locuitori. Dintre aceștia 

circa 10 milioane sînt cuprinși în agricultură.

Prezențe romanești 

peste hotare
NATAȚ1E. — Concursul interna

țional de natație de la Rijeka (Iu
goslavia) a prilejuit o frumoasă 
victorie înotătorului român Angel 
Șoptereanu, clasat primul la 100 m 
bras (1'11"), înaintea sportivilor 
Kaiser (R.D.G.) și Balaszi (Ungaria), 
în proba de 200 m fluture, cîștigată 
de italianul Marchesini (2T7''3/10), 
românul Vladimir Moraru a ocu
pat locul doi (2'23"3/10).

BASCHET. — La Pekin a început 
un turneu masculin de baschet la 
care participă șapte echipe de 
club, printre care și Dinamo Bucu
rești. în primele meciuri Dinamo 
București a întrecut cu 72—68 
(43—38) echipa Sport Phenian 
(R.P.D. Coreeană), iar Dinamo Ti
rana a dispus de Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) cu 68—56 (30—30).

ȘAH.— în runda a 4-a a turneului 
de la Bognor Regis (Anglia), maes
trul român Victor Ciocîltea a re
mizat cu olandezul Bouwmeester, 
iar marele maestru iugoslav Kara- 
klajici l-a învins pe Jones. Ka- 
raklajici este singurul care a acu
mulat 4 puncte. Ciocîltea are 3,5 
puncte.

TENIS. — Ieri s-a încheiat tur
neul internațional de la Catania 
(Italia), la care a luat parte și 
sportivul român Ion Țiriac. Pînă la 
închiderea ediției ne-au parvenit 
următoarele rezultate ale finalelor : 
simplu bărbați : Riessen (S.U.A.)- 
Țiriaa (România) 6—4, 6—8, 6—2 ; 
6—4 ; dublu bărbați : Riessen, 
McManus (S.U.A.)-Țiriac (România), 
Di Masso (Italia) 6—4, 4—2 (apoi 
meciul s-a întrerupt din cauza în
tunericului).

FOTBAL

AVANSUL LIDERULUI S-A MICȘORAT
CATEGORIA A

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—1 (1-1) 
Au marcat: Adam (min. 14), 
Marcu (min. 71) pentru clujeni ; 
Varga (min. 15) pentru bucu- 
reșteni — meciul a avut loc sîm- 
bătă. .

STEAUA — POLITEHNICA 
4—0 (3—0) Au marcat: Pavlo- 
vici (minutele 13, 17 și 27), Sorin 
Avram (min. 80).

RAPID — C.S.M.S. 2—0 (0—0) 
A marcat: Ion Ionescu (minutele 
47 și 82).

ȘTIINȚA CRAIOVA — PE
TROLUL 0—0.

U.T.A. — STEAGUL ROȘU 
0—1 (0—0) A înscris Năftănăilă 
(min. 75).

CRIȘUL — FARUL 1—0 (1—0)
A iriarcat Mureșan III (min. 11).

DINAMO PITEȘTI — SIDE
RURGISTUL 3—1 (1—1) Au mar
cat : Naghi (minutele 22 — din 
11 m și 65), Țurcan (min. 75) pen
tru învingători; Adam (min. 13).

CLASAMENTUL
Petrolul 18 11 5 2 37—14 27
Rapid 18 12 2 4 33—15 26
C.S.M.S. 18 9 3 6 24—24 21
Dinamo Pitești 18 8 3 7 35—30 19
Steaua 18 5 8 5 25—16 16
Steagul roșu 18 8 2 8 30—23 18
Dinamo Buc. 18 7 4 7 27—24 18
Universitatea 18 5 8 5 17—23 18
Știința Craiova 18 6 5 7 16—23 17
U.T.A. 18 5 6 7 22—29 16
Farul 18 6 3 9 20—27 15
Politehnica 18 6 3 9 15—27 15
Crișul 18 4 6 8 19—29 14
Siderurgistul 18 3 4 11 25—41 10

CATEGORIA B
SERIA I: C.F.R. Roșiori—C.F.R. Pașcani 3—2 ; Flacăra Moreni— 

Dinamo Bacău 0—1 ; Politehnica București—Progresul 1—1 ; Oltul Rîm- 
nicu Vîlcea—Metalul Tîrgoviște 4—0 ; Progresul Brăila—Poiana Cîmpina 
0—2 ; Metalurgistul București—Dinamo Victoria București 2—0 ; O(elul 
Gala(i—Ceahlăul Piatra Neamț 1—1-

SERIA A II-A : C.S.M. Reșifa—Recolta Cărei 2—0 ; Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii—Minerul Baia Mare 0—0 ; Gaz metan Mediaș— 
C.F.R. Arad 3—0 ; Minerul Lupeni—C.S.M. Sibiu 2—0 ; Vagonul Arad— 
Jiul Petrila 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureș—Arieșul Turda 1—0 ; A. S. Cugir— 
Clujeana 3—1.

Corespondentă 

din Moscova DUELUL PETROSIAN-SPASSKI
Din istoria campiona

tului mondial se știe 
că într-un număr de 13 
meciuri victoria a reve
nit acelui mare maestru 
care a cîștigat prima 
întîlnire I

Și atunci, este oare 
de mirare că Petrosian 
și Spasski, care cedează 
o partidă numai la zile 
mari, au ținut cu orice 
preț să nu piardă în 
prima rundă din cele 
24?

Campionul lumii, e a- 
devărat, a avut la un 
moment dat posibilita
tea să speculeze o mu
tare imprecisă a preten
dentului la titlu, dar a 
lăsat să-i scape o ase
menea ocazie. Și astfel 
premiera de la Teatrul

de estradă a luat sfîrșit 
la egalitate.

Pentru jocul său din 
a doua și a treia parti
dă, Spasski merită să 
fie dojenit, dar... și lău
dat. Dojenit pentru tac
tica greșită : el i-a ofe
rit lui Petrosian niște 
pozifii pe care campio
nul mondial le „cîntă” 
ca pe note. însă, pe de 
altă parte, Spasski a de
monstrat prezenfa sa de 
spirit și dîrzenia în a- 
părare. Cum se face to
tuși că un asemenea 
tehnician, un virtuoz ca 
Petrosian nu și-a fructi
ficat șansele ? De data 
aceasta totul poate fi 
pus pe seama nervilor, 
în al doilea rînd, tre
buie notat că deocam
dată campionul mon

dial nu s-a dezlănțuit... 
Unul din oaspe(ii noș
tri remarcabili, ex-cam- 
pionul mondial prof. M. 
Euwe (Olanda), a fost 
prezent la primele două 
partide. El are 65 de 
ani, adică atît cît au 
Petrosian și Spasski la 
un loc. Prof. M. Euwe 
consideră, ca și alți mari 
maeștri, că Petrosian și 
Spasski au șanse egale.

Nădăjduim totuși că, 
după startul de egali
tate, cei doi mari maeș
tri vor intra în cea mai 
bună formă sportivă și 
vor reuși să stopeze 
seria remizelor.

Luni, în cea de-a pa
tra partidă, prima muta
re o va face Petrosian.

S. FLOHR 
maestru de șah

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

La Londra s-au încheiat sîmbătă sea
ra competițiile pe echipe din cadrul 
campionatelor europene de tenis de 
masă. La feminin titlul european a re
venit selecționatei Ungariei, care a în
trecut în finală cu 3—1 echipa U.R.S.S. 
în competiția masculină, pe primul loc 
s-a clasat selecționata Suediei, învingă
toare cu 5—2 în finala susținută cu 
echipa U.R.S.S. După cum am anunțat 
ieri, echipele României au ocupat lo
cul 4 la masculin și locul 6 la feminin.

Duminică a fost zi de repaus. Cam
pionatele continuă astăzi cu probele in
dividuale.

Cea de-a 64-a ediție a cursei cicliste 
Paris—Roubaix a fost cîștigată de tînă- 
rul rutier italian Felice Gimondi. Evadat 
singur din pluton, Gimondi a sosit cu un 
avans de peste 4 minute față de ceilalți 
concurenți, fiind cronometrat pe distan
ta de 262,5 km în 6h 59' 27" (medie ora
ră : 37,546 km).

Meciul internațional de fotbal dintre 
echipele Olandei și Belgiei, disputat la 
Rotterdam, s-a terminat cu scorul de 
3—1 (2—0) în favoarea jucătorilor olan
dezi.

La Kiev, în meci retur pentru semi
finalele ,,Cupei Europei" la box, selec
ționata U.R.S.S. a învins cu scorul de 
8—2 echipa Iugoslaviei. Boxerii sovie
tici s-au calificat în finală, urmînd să 
întîlnească echipa Poloniei.

Cu prilejul concursului de la Lese- 
lidze,. atletul sovietic Romuald Klim, 
campion olimpic la aruncarea ciocanu
lui, a realizat cea mai bună performanță 
a anului la această probă cu rezultatul 
de 69,29 m.

La Heidenheim (R.F.G.), echipa Hon- 
ved Budapesta a cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv „Cupa campionilor eu
ropeni" la spadă. în finaJă, scrimerii 
maghiari au învins cu 8—2 echipa 
I.F.F. Stockholm.

PRONOSPORT
Concursul din 17 aprilie

Știința Craiova — Petrolul x
Dinamo Pitești — Siderurgistul 1
Crișul — Farul 1
Rapid — C.S.M.S. 1
Steaua — Politehnica 1
U.T.A. — Steagul roșu 2
Flacăra Moreni — Dinamo Bacău 2
Industria sîrmei — Minerul B. M. x
Vagonul Arad — Jiul 1
Fiorentina — Internazionale (0—0) x
Varese — Napoli (0—2) 2
Milan — Bologna (1—1) x
Cagliari — Juventus (2—1) 1

Șantierul naval „Split"

0 NOUĂ HIDROCENTRALA 
PE DRAVA

Pe cursul rîului Drava, în
tre Dravograd și Maribor, înain
tează rapid lucrările de construc
ție a celei de-a 7-a hidrocentrale 
din această zonă. Se prevede ca 
noul obiectiv energetic să intre 
în funcțiune cu întreaga sa capa
citate încă în 1966, asigurînd o 
producție de aproape 700 milioa
ne kWh pe an. Se apropie tot
odată de sfîrșit construcția hidro
centralei „Seni" din Lika (Croa
ția). în sala mașinilor, care se 
află în subteran, două generatoa
re au și fost montate, iar al trei
lea urmează să fie montat curînd. 
De asemenea, s-au construit aici 
38 km de tuneluri prin muntele 
Velebit, un canal lung de 700 
metri pentru aducerea apei la 
turbine. Hidrocentrala de pe Lika 
va fi una din cele mai mari uni
tăți de acest gen din Iugoslavia 
și va produce anual 1,1 miliarde 
kWh energie electrică.

Muzeu etnologic 

la Belgrad
în curînd pe colinele Avala 

din împrejurimile Belgradului va 
începe amenajarea unui parc 
etnologic, care se va întinde pe 
o suprafață de 75 de hectare. 
Potrivit proiectului elaborat de 
Muzeul de etnografie din Bel
grad, parcul va ii amenajat în 
două etape. în prima etapă vor 
fi aduse obiecte ale arhitecturii 
populare din Cîmpia Panonică, 
din bazinul Moraviei și din re
giunea Metohia, urmînd ca în 
etapa a doua să tie aduse case 
țărănești tipice și din celelalte 
regiuni ale țării. în afară de 
case, arhitectura rurală iugoslavă 
va fi reprezentată de mori de vînt 
și de apă, de biserici, școli, stî- 
ne, prisăci etc. Vor fi amenajate 
adevărate sate, mobila caselor 
va fi cea populară originală.

Știri sosite din capitala Iu
goslaviei relatează mereu noi 
aspecte ale muncii constructi
ve desfășurate de poporul ță
rii vecine, noi realizări in cele ■ 
mai variate domenii de activi- - 
tate. Redăm cîteva din știrile 
sosite la redacție în ultimele 
zile. i

• La Uzinele „Djuro Djakovici" 
din Slavonski Brod a început pro
ducția în serie « unui nou tip de 
locomotivă electrică Diesel, cu o 
putere de 1 650 C P. Aceste loco
motive, care vor atinge o viteză" 
maximă de 120 km pe oră, vor j 
înlesni transportul pasagerilor și 
al mărfurilor pe cele mai dificile . 
linii de cale ferată.

• La fabrica de îngrășăminte 
artificiale din Kutina — una din 
cele mai mari întreprinde?' do a- 
cest fel din Iugoslavia — lucră
rile se apropie de sfîrșit : se 
montează instalațiile interioare, 
conductele subterane, stațiile de 
radio și cele de comandă. Lun
gimea totală a căilor ferate din 
interiorul întreprinderii însumea
ză 11 km. După ce va intra în 
funcțiune, noua fabrică va pro
duce zilnic, în medie, 2 000 tone 
de îngrășăminte.

• Pe coasta iugoslavă a Mării. 
Adriatice sînt în curs de desfășu
rare lucrările de construcție a 
unor importante obiective turisti
ce. Anul acesta va fi terminat 
aerodromul turistic din apropie
rea orașului Split, port la Marea 
Adriatică. De asemenea, se pre
vede construirea a 9 campinguri, 
cu o capacitate de 6 000 locuri, 
în orașele Zadar, Split, Șibenik, 
Hvar, Makarska și Dubrovnik, 
toate situate pe litoral. Se voi 
extinde și capacitățile hotelurilor 
și restaurantelor existente în a-' 
ceste orașe, în vederea deservirii 
în condiții optime a turiștilor.

• Specialiștii unei uzine din lo 
calitatea Mostar au proiectat un 
elicopter cu reacție. Acesta are 
nevoie de o suprafață de numai 
cîteva zeci de metri pătrați pen
tru a decola și ateriza. El poate 
transporta o greutate de 600 kg 
și va fi folosit în agricultură.

• Din Rieka se anunță că Șan
tierele navale „3 Mai" au lansat 
Ia apă nava „Lok Sevak”, cea 
de-a doua din seria de patru 
nave construite pentru compania 
indiană de navigație din Bombay 
Nava menționată, cu un deplasa
ment de 13 400 tone, este desti
nată transportului de cărbune ș: 
sare. Dimensiunile și forma ei sînt - 
de așa natură încît poate servi' 
nu numai în transportul maritim, 
ci și în cel fluvial.

Prezența activă a științei în producție
(Urmare din pag. I)

Branco Popovici, director 
adpinct al Institutului 
pentru automatică și te
lecomunicații „Mihailo 
Pupin" din Belgrad. După 
cum. a arătat d-sa, insti
tutul dispune de 600 sa- 
lariați, dintre care 180 
sînt ingineri și peste 300 
sînt tehnicieni și munci
tori cu o bună practică 
în producție; el are legă
turi directe cu o serie de 
întreprinderi care efec
tuează — pe bază de con
tracte — lucrări de cer
cetare.

Vorbind despre activi
tatea diferitelor labora
toare ale institutului, in
ginerul Popovici s-a re
ferit mai întîi la cel din 
domeniul automaticii. „Ne 
orientăm — a spus el — 
spre aplicarea largă a

automatizării în între
prinderi. De exemplu, 
pentru laminorul de la 
Zemun care va intra în 
funcțiune anul acesta, 
institutul nostru a reali
zat un „creier electronic" 
și aparatura necesară 
care dirijează toate pro
cesele de producție. In- 
trucît laminorul nu era 
gata, noi am executat 
prototipul pe baza unei 
machete, asupra căreia 
am efectuat apoi verifi
carea elementelor și echi
pamentelor de automati
zare".

Rezultate bune a obți
nut și laboratorul de ma
șini principale al Institu
tului. Acesta a creat pro
totipuri de calculatoare 
electronice numerice de 
capacitate mică, mijlocie 
și mare. „Pînă în prezent 
— a subliniat inginerul

Popovici — asemenea 
mașini erau aduse din 
import; acum . le cons
truim noi și ele se dove
desc la fel de bune ca și 
cele cumpărate din străi
nătate. îmbucurător este 
faptul că 90 la sută din 
elementele și echipamen
tul calculatoarelor elec
tronice numerice, pe care 
le-am denumit „TER“- 
200, sînt făcute în țară. 
Aceasta ne aduce însem
nate economii de devize".

De curînd, la Belgrad a 
avut loc consfătuirea 
a 150 ingineri și tehni
cieni din întreprinderile 
constructoare de mașini, 
în cadrul consfătuirii s-au 
analizat noile posibilități 
de introducere a tehnolo
giei moderne în procesul 
de producție al întreprin
derilor iugoslave. O mare 
atenție s-a acordat așa-

numitei mici automati
zări. După cum a reieșit 
din referatele prezentate 
și din intervențiile unor 
vorbitori, întrucît în mo
mentul de față nu sînt 
condiții pentru înlocuirea 
completă a parcului dă 
mașini și agregate, este, 
necesar să se însușească’ 
cît mai curînd posibil_ 
tehnica micii automat!-" 
zări, respectiv elementele 
standard de producție 
pentru automatizare și să 
se creeze condiții pentru 
aplicarea ei pe o scară cît 
mai largă.

Legarea cît mai. strînsă 
a științei de necesitățile 
economiei, introducerea 
continuă a tehnicii noi în 
procesele de producție 
sînt preocupări de seamă 
în construcția economică 
a Iugoslaviei socialiste.

/



După hotărîrea Rhodesiei de a rupe relațiile 

diplomatice cu Londra

ANGLIA REFUZĂ SĂ-SI RETRAGĂ
AMBASADA DE LA SALISBURV

LONDRA 17 (Agerpres). — In 
ciuda hotărîrii premierului rasist 
rhodesian, Ian Smith, de a închide 
reprezentanța diplomatică rhode- 
siană de la Londra și a cererii sale 
ca guvernul englez să facă același 
lucru cu ambasada sa de la Salis
bury, din surse britanice autorizate 
se anunță că pentru moment 
Anglia refuză să dea curs a- 
cestei cereri. în eventualita
tea că personalul diplomatic en
glez de la Salisbury va trebui to
tuși să părăsească Rhodesia, 
Humphrey Gibbs, care continuă să 
fie considerat de guvernul britanic 
drept guvernator al Rhodesiei și 
reprezentantul Angliei pe acest te
ritoriu, va rămi'ne ultimul mijloc 
de legătură dintre Marea Britanie 
și colonia „rebelă1-.

★
JOHANNESBURG. Africa de 

sud va continua să permită trimi
terea de petrol rafinăriei rhodesie- 
ne, se indică în anumite cercuri 
sud-africane apropiate de guvern 
— transmite agenția France Presse 
Intr-un mesaj către șeful guvernu
lui britanic, guvernul sud-african, 
fără să se ofere pentru o mediere 
propriu-zisă, încearcă să determine 
Londra să adopte o atitudine mai 
conciliantă față de regimul lui Ian 
Smith.

în cercurile sud-africane se in
sistă asupra faptului că discursul 
lui Smith nu exclude complet orice 
posibilitate de reluare a dialogului 
cu Marea Britanie.

ABDEL RAHMAN AREF 
PREȘEDINTE
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AL IRAKULUI
BAGDAD 17 (Agerpres). — Ge

neralul Abdel Rahman Aref a 
devenit noul președinte al Iraku
lui. El a fost desemnat în această 
funcție în cadrul unei ședințe co
mune a Consiliului de Miniștri și 
a Consiliului Apărării ale Repu
blicii Irak. Noul președinte a de
pus jurămîntul în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică.

Generalul Aref urmează în func
ția de președinte fratelui său Ab
del Salam Aref care și-a pierdut 
viața într-un accident aerian. Pînă 
în prezent, generalul Aref deținea 
funcția de șef ad-interim al Sta
tului Major al armatei irakiene.

CHILE

0 nouă afacere 
„DignidacT*

KENYA

DEMISII
ÎN SERIE

NAIROBI. După demisia lui O- 
ginga Odinga din funcția de vice
președinte al republicii și al parti
dului de guvernămînt, doi colabo
ratori ai săi și-au prezentat sîm
bătă demisia. Este vorba de Munia 
Wayaki, ministru adjunct pe lîngă 
cancelaria vicepreședintelui Ke- 
nyei, și Tom Okello-Odongo, ad
junct al ministrului de finanțe. Demi
siile sînt apreciate ca o manifestare 
a dezacordului cu politica promo
vată de guvern în principalele pro
bleme de ordin politic și economic. ! 
Totodată, a fost anunțată crearea 
unui nou partid politic — Partidul 
african al alegătorilor din Kenya. 
Președinția acestui partid, care-și 
propune să dispute puterea ac
tualului partid de guvernămînt, a 
fost oferită de către liderii săi in
terimari lui Oginga Odinga. Dacă , 
guvernul va refuza să înregistreze 
noul partid, a declarat unul dintre 
lideri, Oginga Odinga va fi procla
mat rege al „Regatului Unit al Ki- 
sumului", acordîndu-i-se depline 
puteri asupra acestei provincii a 
Kenyei, aflată în regiunea lacului 
Victoria. Provincia Kisumu este de 
altfel și circumscripția electorală a 
lui Oginga Odinga.

Un vechi
între Bonn și Luxemburg a re

venit în actualitate un vechi dife
rend. în timpul celui de-al II-lea 
război mondial, cotropitorii naziști 
au înrolat cu forța cetățeni luxem
burghezi în Wehrmacht. Din par
tea Luxemburgului s-au cerut în 
mai multe rînduri despăgubiri 
pentru victimele războiului, dar 
autoritățile vest-germane au refu
zat să ia în considerare aceste ce
reri. Corespondentul ziarului „Le 
Monde" semnalează că zilele tre-

DUPĂ 651 DE ANI

londra

IN PREAJMA DESCHIDERII
NOII SESIUNI A PARLAMENTULUI

LA MADRID ARE LOC

Procesul minerilor
din Asturia

închis. Acest anunț a apârut 
la 16 aprilie pe ușa de la 
intrarea in clădirea misiunii 
britanice din Salisbury in urma 
hotărîrii guvernului rasist al 
lui Smith de a închide repre
zentanța diplomatică engleză 

din Rhodesia
Foto : U.P.I.-Agerpres

SANTIAGO DE CHILE 17 (A- 
gerpres). — Presa chiliană a dez
văluit existența unei alte „colonii 
agricole" unde se află concentrați 
foști naziști, similară cu colonia 
„Dignidad" transformată, după 
cum s-a aflat, într-un veritabil 
lagăr de concentrare nazist. Noua 
„colonie" s-ar afla în provincia 
Osorno din sudul țării, la 600 km 
distanță de Santiago de Chile, pro
prietate aparținînd unui demnitar 
important din timpul regimului 
hitlerist. Ea ar fi fost transformată 
într-un „centru operațional" al na
ziștilor refugiați în Chile.

BONN - WASHINGTON

„Identitate de vederi"...
BONN 17 (Agerpres). — John 

McCloy, consilier special al pre
ședintelui Johnson pentru proble
mele N.A.T.O., care a participat la 
consultările tripartite anglo—ame
ricano—vest-germane de la Bonn, a 
avut duminică o întrevedere cu 
cancelarul Ludwig Erhard. La în- 
tîlnire au participat și alți membri 
ai cabinetului vest-german.

Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul întrevederii subliniază 
identitatea de vederi atît în ce 
privește aprecierile în problemele 
ridicate de hotărîrea președintelui 
de Gaulle de a dezangaja Franța 
din comandamentele integrate ale 
N.A.T.O., cît și asupra modului în 
care aceste probleme au fost a- 
bordate în timpul consultărilor tri
partite.

Agenția France Presse infor
mează că, cu prilejul consultărilor 
tripartite s-a constituit un grup.de 
lucru cu sediul la Bonn, pentru a 
continua consultările în vederea 
elaborării unor propuneri pentru 
Consiliul Ministerial al N.A.T.O. 
în legătură cu staționarea pe vii
tor a trupelor franceze în Germa
nia occidentală. Urmează ca marți 
acest organism să țină prima sa 
ședință.

...și indignare 
mascată

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Herald Tribu
ne" scrie că guvernul Vest-german 
este extrem de indispus că nu a 
fost informat dinainte de hotărîrea 
Washingtonului de a retrage în 
mod provizoriu un număr de 15 000 
de specialiști militari din Europa. 
Bonn-ul ar fi, potrivit ziarului, in
dignat nu numai de modul în care 
a fost tratat, ci și de proporțiile 
retragerii. Deși oficialitățile vest- 
germane evită să-și manifeste sim
țămintele în public, s-a aflat că 
guvernul de la Bonn a dat instruc
țiuni ambasadorului său la Wa
shington să împărtășească autori
tăților americane îngrijorarea sa.

Peste cîfeva zile, pe 
scena parlamentului 
britanic vor reapare 
pitoreșfile costume și 
peruci scoase din gar
deroba secolelor tre
cute, iar un personaj 
decorativ va bate de 
trei ori cu buzduganul 
în ușa Camerei Comu
nelor pentru a-i chema 
pe deputați să par
curgă lungile culoare 
pînă în pragul Came
rei Lorzilor, spre a a- 
sisfa la festivitatea des
chiderii noii sesiuni a 
parlamentului. Pregăti
rile, aflate în faza lor 
finală, au aglomerat în 
ultimele zile mapele 
membrilor guvernului 
în vederea definitivă
rii viitorului program 
legislativ care va rea
nima obișnuitele pole
mici între majoritatea 
laburistă și opoziție. 
Cu aproape o sută de 
voturi mai mult, labu
riștii se văd acum, 
după alegerile din 31 
martie, la adăpost de 
surprize pentru un 
timp.

în cercurile politice 
se așteaptă ca viitoa
rea sesiune să consti
tuie un fel de maraton 
legislativ. Cu alte cu
vinte ea va urma să 
fie prelungită pînă în 
cursul anului viitor, 
fără a fi limitată, po
trivit obișnuitului ca
lendar parlamentar, 
la toamna acestui an. 
Ar urma să fie votate 
astfel o serie de legi 
anunțate și în mani
festul electoral labu
rist. Printre acestea se

află legea — rămasă 
în stare de proiect de 
la trecuta sesiune, — 
privind controlul pre
ventiv al grevelor. Ea 
va fi introdusă în luni
le viitoare, ceea ce a 
făcut să apară de pe 
acum anumite nemul
țumiri în rîndurile sin
dicatelor. Nu se pre
vede deocamdată, 
pentru viitorul apro
piat, inițierea unor 
măsuri legislative care 
să restrîngă prerogati
vele Camerei Lorzilor ; 
se spune că punctul 
respectiv din manifes
tul electoral ar fi fost 
inclus numai ca un a- 
vertisment la adresa 
lorzilor pentru a-i 
convinge că nu este în 
interesul lor să încerce 
a amîna punerea în a- 
plicare a legilor. Pro
iectul de naționaliza
re a industriei metalur
gice — despre care se 
crede că va fi mențio
nat în mesajul de des
chidere a sesiunii — 
se află încă în stare de 
studiu, urmînd ca si
tuația sa să fie clarifi
cată mai tîrziu.

In faza inițială a se
siunii, va căpăta prio
ritate legea bugetară 
pe anul financiar 1966 
—1967. S-a anunțat că 
ea va fi prezentată în 
Camera Comunelor de 
James Callaghan, mi
nistrul finanțelor, la 
3 mai. Data a fost a- 
mînată pînă la punc
tul limită pentru a pu
tea permite autorilor 
să utilizeze ultimele 
cifre și tendințe din e- 
conomia britanică,

considerate ca nece
sare în vederea stabi
lirii măsurii în care 
urmează să fie majo
rate impozitele. Se 
afirmă că va figura in
troducerea unor impo
zite pe loterii și pa
riuri, dar în același 
timp se crede că o re
formă majoră a impozi
telor care să afecteze 
totodată și profiturile 
monopolurilor, ar ur
ma să fie întreprinsă 
abia în cursul anului 
viitor.

Cu mult interes este 
așteptată atitudinea și 
evoluția aripei de stîn- 
ga a grupului parla
mentar laburist, întă
rită în urma recentelor 
alegeri și numărînd a- 
cum circa o sută de 
deputați. Liderii aces
teia intenționează să 
treacă la o mai bună 
organizare a forțelor 
de sfînga, părerea u- 
ngra dintre ei fiind că 
ar fi, poate, preferabil 
ca în noul parlament 
aripa de sfînga să a- 
plice mai mult metoda 
convingerii și insisten
ței evitînd acțiunile 
directe de împotrivire. 
Observatorii politici 
prevăd însă că, în a- 
numite probleme, ca 
naționalizarea oțelului, 
agresiunea americană 
în Vietnam și alte cî- 
teva, stînga laburistă 
ar putea avea un cu- 
vînf greu și deține un 
rol important în dez
baterile Camerei Co
munelor.

Liviu RODESCU

La tribunalul din Madrid conti
nuă procesul intentat de autorită
țile franchiste unui grup de 28 de 
mineri asturieni. Ziarul „Le Monde" 
scrie că acuzații, care se află sub 
stare de arest de peste un an, sînt 
învinuiți de faptul că au organizat 
o manifestație la 12 aprilie 1965. 
Este vorba de manifestația organi
zată la Mieres (Asturia) la care au 
participat mineri din întregul bazin 
asturian pentru a-și exprima pro
testul lor față de concedierile ma
sive efectuate în acea perioadă de 
patronii minelor. Minerii au cerut 
libertate și reprimirea la lucru a 
tovarășilor lor concediați. Poliția — 
amintește ziarul — a intervenit a- 
tunci cu brutalitate împotriva ma-

nifestanților, rănind și arestînd nu
meroase persoane.

Unul din avocații apărării, Ma
riano Robles Romero-Robledo a 
condamnat, în pledoaria sa, măsu
rile represive la care sînt supuși 
muncitorii spanioli din partea au
torităților franchiste, cerînd achi
tarea celor 28 de mineri. El a ară
tat că cercurile patronale continuă 
în mod abuziv să recurgă la con
cedieri în rîndul muncitorilor, și că 
în primul rînd sînt concediați acei 
muncitori care participă la organi
zarea și desfășurarea acțiunilor re
vendicative. Romero Robledo a a- 
firmat că în boxa acuzaților ar tre
bui să stea patronii și nu munci
torii.
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ÎN NICI UN CAZ LINIȘTITOARE...
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diferend
cute unii din foștii militari înro
lați cu forța în acei ani de tristă 
memorie au inițiat o serie de ac
țiuni pentru a protesta împotriva 
atitudinii Bonnului. La toate pos
turile de vamă au fost distribuite 
manifeste care reaminteau, de 
asemenea, crimele naziste din 
timpul războiului. Turiștilor din 
partea locului li s-a cerut să nu se 
ducă în R.F.G. La posturile de 
vamă au avut loc incidente.

Dante Alighieri
„a fost achitat"

La 651 de ani după 
pronunțarea sentinței 
de condamnare la exil 
și moarte a marelui 
poet italian Dante Ali
ghieri, un tribunal 
compus din mai mulți 
juriști de talie interna
țională l-a „achitat” 
sîmbătă. Autorul „Di
vinei comedii" fusese 
condamnat în anul 
1303 pentru pretinse 
crime politice, iar sen
tința definitivă a fost 
confirmată în anul 
1315. Revizuirea pro
cesului, care a durat 
cîtevo zile, s-a desfă
șurat la Arezzo. La 
dezbaterile tribunalu

lui improvizat au par
ticipat ministrul de ex
terne al Italiei, Amin- 
tore Fanfani, și nume
roase personalități lite
rare și artistice din 
diverse țări.

Dr. Antonion Belloc- 
chi, substituit în procu
ror, și care a jucat ro
lul acuzatorului a spus 
că, deși Danfe s-a de
clarat nevinovat în 
timpul epocii respecti
ve, el nu s-a apăral 
niciodată de acuzațiile 
ce i-au fost aduse de 
contemporanii săi.

Apărătorul poetului, 
Dante Ricci, de la ba

roul din Florența, a 
conchis : „întreaga o- 
peră a lui Danfe este 
un strigăt de dispreț 
împotriva acuzatorilor 
săi”.

Cei 11 membri ai 
Curții au hotărît în 
unanimitate că acuza
țiile proferate împotri
va lui Dante au fost 
neîntemeiate.

„Procesul” constituie 
unul din momentele 
importante ale mani
festărilor organizate în 
Italia și în întreaga 
lume cu prilejul ani
versării a 700 ani de 
la nașterea marelui 
poet.

încheierea vizitei in Pakistan 
a președintelui R. P. Chineze

PEKIN 17 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 17 aprilie, pre
ședintele R. P. Chineze, Liu Șao-ți, 
însoțit de Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, și 
de alte persoane oficiale, și-a în
cheiat vizita de prietenie efectuată 
în Pakistanul de est la invitația 
lui Ayub Khan, președintele Pa
kistanului.

în aceeași zi, președintele Liu 
Șao-ți și persoanele care-1 însoțesc 
au sosit la Rangoon, pentru a face 
o vizită oficială în Birmania la in
vitația generalului Ne Win, pre
ședintele Consiliului Revoluționar 
al Birmaniei.

Metropolitan Opera 
abandonată

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Pentru ultima dată au răsunat sîm
bătă seara la Metropolitan Opera 
din New York acordurile sublime 
ale muzicii marilor compozitori ai 
lumii. Prestigioasa contribuție adu
să la viața muzicală americană și 
mondială timp de 63 de ani de ce
lebrul teatru de operă newyorkez, 
pe scena căruia au cîntat cei mai 
mari artiști ai veacului, s-a înche
iat printr-un concert de gală, la 
care au participat personalități ar
tistice proeminente și un numeros 
public.

Vechea sală cu loji, aurite, bal
coane în stil Rococo și lustre enor
me este abandonată. Tradiția ei va 
fi continuată, începînd de la 16 
septembrie, la „Lincoln Center", 
care dispune de un local mai mo
dern și mai spațios.

ATAC AL FORȚELOR 
PATRIOTICE 
asupra aeroportului 
american din Saigon

SAIGON 17 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar ameri
can a declarat la Saigon — potri
vit agenției U.P.I. — că elemente 
ale forțelor patriotice au pătruns 
sîmbătă în perimetrul de apărare 
al aeroportului militar american 
din Saigon, Tan Son Nhut. Acesta 
a fost cel de-al doilea atac al pa- 
trioților, efectuat în ultimele trei 
zile, asupra aeroportului. în atacul 
precedent, militarii americani au 
înregistrat pierderi însemnate, în
deosebi în oameni, avioane și eli
coptere.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Peste 4 500 de persoane au parti
cipat la o demonstrație împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, organizată în plin centrul 
New York-ului. Demonstranții au 
parcurs străzile centrale purtînd 
pancarte în care era condamnată 
politica agresivă a guvernului 
american.

PREGĂTIRI PENTRU 
ALEGERILE IN SOVIETUL 
SUPREM AE U.R.S.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
Uniunea Sovietică se fac pregătiri 
în vederea alegerilor pentru So
vietul Suprem al U.R.S.Ș., care vor 
avea loc la 12 iunie. Au fost con
stituite circumscripții electorale, 
precum și Comisia electorală cen
trală. Aceasta este alcătuită din 27; 
persoane — muncitori și colhoz
nici, oameni de știință și scriitori, 
activiști de partid, de sindicat și 
de comsomol — reprezentanți ai 
tuturor republicilor sovietice.

La actualele alegeri se fac unele 
modificări în normele de reprezen
tare. Din fiecare republică uniona
lă vor fi aleși în Sovietul Naționa
lităților 32 de deputați în loc de 
25 cîți erau aleși pînă acum. în 
felul acesta, în cele două camere 
ale Sovietului Suprem va fi ales 
un număr aproape egal de depu
tați : în Sovietul Uniunii — 767, 
iar în Sovietul Naționalităților — 
750 de deputați.

Deși oficialitățile de 
la baza navală a 
N.A.T.O. din Augusta 
s-.au grăbit să preci
zeze că nu este vorba 
decîf de „niștdv bombe 
nevinovate cu încărcă
tură fumigenă” desti
nate să marcheze pre
cizia tirului în cadrul 
manevrelor, faptele ră- 
mîn fapte, stîrnind pa
nică și îngrijorare pro
fundă în rîndurile 
populației siciliene.
După cum s-a anunțat, 
vineri, un avion pur- 
tînd însemnele S.U.A. 
și care participa la un 
exercițiu combinat al 
forțelor aeronavale 
N.A.T.O., a scăpat din 
greșeală, cum afirmă 
cercurile oficiale, trei 
bombe pe pămînturile 
țăranului Giovanni 
Gradante din zona 
Porto Palo, nu depar
te de antica așezare a 
Siracuzei. înfîmplarea 
face ca, exact în vara 
anului trecut, două in
cidente similare să se 
petreacă tot pe cîmpul 
acoperit cu semănă
turi al sicilianului Gra
dante.

îndată ce s-a aflat 
de bombele plantate 
în lanurile din Porto 
Palo, zeci de carabi
nieri și militari ameri
cani au început o a- 
devărată vînătoare în 
căutarea lor. Totul a 
fost răscolit cu minu
țiozitate și în cel mai 
mare secret pentru a 
nu alarma populația. 
După îndelungi cău
tări, două dintre aces
tea au fost găsite. în 
schimb cea de-a treia 
a intrat parcă în pă- 
mînf și întreaga zonă 
este răscolită în con
tinuare. Din fericire, 
nici una dintre bambe 
nu a provocat daune, 
așa cum s-a întîmplat 
în urmă cu opt luni 
cînd un asemenea 
„dar” picat din cer a 
distrus casa unui țăran 
colon.

Cerul însorit al Sici- 
liei este brăzdat zilnic 
de bombardiere su
personice ale N.A.T.O., 
insula este acoperită 
de o întreagă rețea de 
baze navale și aerie
ne, de depozite de 
muniții convenționale

și nucleare. Pacea de 
sub măslinii Siciliei 
este tulburată de un 
adevărat arsenal de 
război împotriva pre
zenței căruia oameni 
de toate convingerile 
politice și religioase 
își manifestă indig
narea. în această pri
măvară zeci de mii de 
oameni au manifestat la 
porțile bazei N.A.T.O. 
de la Augusta cerînd 
îndepărtarea ei de pe 
pămînturile Italiei, pre
cum și transformarea 
Mediferanei înfr-o zonă 
denuclearizată. Chiar 
dacă bombele pierdu
te la Porto Palo nu 
conțineau explozivi, ci 
doar o simplă încăr
cătură fumigenă — 
cum susțin militarii de 
la baza N.A.T.O. — 
faptul în sine nu 
schimbă cu nimic da
lele problemei. Pentru 
populația Siciliei mun
citoare, iubitoare de 
pace și liniște, pre
zența bombardierelor 
americane nu este în 
nici un caz liniștitoare. 
Ci dimpotrivă.

Ion MARGINEANU

NEW YORK. Manifestație de pzotest împotriva agresiunii americane 
in Vietnam

Festivități la Dublin și măsuri 
de securitate la Belfast

DUBLIN 17 (Agerpres). — In 
Irlanda s-a sărbătorit duminică a 
50-a aniversare a răscoalei care a 
pus capăt subordonării acestei țări 
Marii Britanii. 21 de salve de tun 
au răsunat în capitala țării pentru 
a marca această aniversare.

în același timp, autoritățile bri
tanice au luat măsuri speciale pen
tru a face față tulburărilor care 
ar putea avea loc cu prilejul 
aniversării în Irlanda de nord, in
clusă, după cum se știe, în Rega
tul Unit. De-a lungul celor 290

km de frontieră cu Republica Ir
landa au fost dislocate care blin
date și efective de trupe pentru a 
împiedica eventuala infiltrare a 
unor elemente republicane irlan
deze în Irlanda de nord. La Bel
fast, capitala Irlandei de nord, au 
fost puse în stare de alarmă tru
pele și poliția pentru a fi gata să 
reprime demonstrațiile proiectate 
de republicanii irlandezi. Efectivul 
total al unităților militare și de 
poliție staționate la Belfast se ri
dică la 14 000 oameni.
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NEW YORK 17 (Agerpres). — 
De peste o săptămînă în < 
Atlantic bîhtuie o furtună de o 
intensitate neobișnuită care a pus 
în pericol numeroase nave. Sîm
bătă, cargobotul liberian „Sil" a 
semnalat prin radio că este lovit 
de valuri uriașe și cabina-radio a 
început să se umple de apă. Un 
alt cargobot, „Chuscal", sub pavi
lion britanic, a pierdut cinci mem
bri ai echipajului, care au fost 
smulși de valuri. Petrolierul libe
rian „Rokas" a emis semnale 
„SOS", iar nava „Indian Trader" 
a anunțat că trei marinari au fost 
răniți. Sîmbătă, în portul New 
York a sosit pachebotul italian 
„Michelangelo" pe bordul căruia 
trei persoane au fost ucise și 12 ră
nite în cursul furtunii.

M DAMASC. Siria a sărbătorit ieri 
™ a 20-a aniversare a evacuării 
trupelor coloniale franceze de pe te
ritoriul ei. Cu acest prilej au avut 
loc numeroase festivități.

l££ HELSINKI. Liderul Partidului 
“ Social Democrai din Finlanda, 
Paasio, a acceptat să formeze noul 
guvern finlandez.

că va amîna înapoierea sa în țară, 
în scopul „evitării unor noi perse
cuții și tulburări" pe care le-ar 
provoca sosirea sa în Bolivia. A- 
ceastă amînare a intervenit după 
ce Rene Barrientos, al doilea copre
ședinte al juntei militare, l-a ame
nințat pe fostul președinte că va fi 
deierit justiției.

an RIO DE JANEIRO. Un tribu- 
™ nai militar brazilian a con
damnat patru civili la închisoa
re sub acuzația că ar fi parti
cipat la „activități subversive", 
în favoarea fostului președinte al 
tării, Joao Goulart.

m ROMA. 170 000 de lucrători 
” italieni din serviciile poștale 
an hotărit să declare luni o gre
vă de 24 de ore pentru majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

NEW YORK. Electricienii 
™ centrului de fabricare a car- 
buranțiloi solizi pentru rachetele 
destinate programului spațial al 
S.U.A. au hotărit să declare gre
vă in scopul satisfacerii reven
dicărilor lor. O întărire similară 
a fost luată de către electricienii 
de la instalațiile poligonului de 
lansare a rachetelor spațiale de 
la Cape Kennedy.

1SH LIMA. Fostul președinte boli- 
““ vian, Victor Paz Estenssoro,

a
— vian, 
aflat în prezent în Peru,

LEOPOLDVILLE. în 
regiunea din apro

pierea lacului Tanga- 
nica au avut loc lupte 
intre detașamentele 
de mercenari și lor-

declarat

LONDRA. Sudanul a reluat rela- 
tiile diplomatice cu Anglia, rup- 

protest 
proble-

te la 18 decembrie 1965. ca 
față de politica britanică în 
ma rhodesiană.

țele patriotice congo
leze Mercenarii au 
înregistrat pierderi 
importante. O patrulă 
a torțelor armate gu-

vernamentale
atacată lingă locali
tatea Baraka, din nor
dul orașului Albert
ville.

a fost

EJS BONN. Un cetățean american 
“ care locuiește în R.F.G., Rein
hold Ruppe, a lost arestat de auto
ritățile vest-germane, fiind bănuit 
că ar fi pregătit un atac asupra 
Oficiului central pentru cercetarea 
crimelor naziste de la Ludwigs
burg. La locuința sa s-au descope
rit arme de foc și muniție.

MB PRAGA. între Academia Ceho- 
““ slovacă de Științe și Academia 
de Științe a Republicii Populare 
Mongole a fost semnat un acord 
cu privire la colaborarea științifică 
pe perioada 1966—1967,
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