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CU CĂLDURĂ PE PREȘEDINTELE TITO

Cum se cristalizează
stilul de muncă

Capitala țării — împodobită în 
vestminte sărbătorești, îngemănate 
cu decorul multicolor al anotimpu
lui înfloririi — a făcut ieri, cu tra
diționala sa ospitalitate, o caldă 
primire tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretarul 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, împreună cu 
soția, face o vizită oficială în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Drapelele românești și iugoslave 
flutură în adierea vîntului, iar cu
lorile lor se răsfrîng parcă în miile 
de stegulețe, în mulțimea buchete
lor de flori, fluturate de bucu- 
reștenii veniți pe aeroportul Bă- 
neasa în întîmpinarea oaspeților.

Pe fațada clădirii aeroportului 
se află portretele tovarășilor Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu ; 
urările de salut înscrise pe mari 
pancarte în limbile română și sîr- 
bo-croată : Trăiască prietenia ro- 
mâno-iugoslavă ! Zivelo Rumuns- 
ko-Jugoslovensko prijateljstvo !, 
Bine ați venit, tovarășe Iosip Broz 
Tito !, Dobro nam dosii druze 
Josipe Broz Tito !, exprimă senti
mentele frățești pe care poporul 
nostru le nutrește față de poporul 
■ugoslav vecin și prieten.

In întîmpinare, pe aeroport se 
aflau tovarășii: Nicolae Ceaușescu. 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules
cu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Maxim Berghianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, 
Manea Mănescu, Vasile Patilineț, 
Virgil Trofin, Constanța Crăciun, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston 
Marin și Roman Moldovan.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști români și 
iugoslavi, corespondenți ai unor a- 
genții de presă și ziare de peste 
hotare.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă Ro
mânia.

Pe cer se profilează nava aeria
nă a președintelui, escortată de la 
frontieră de 4 avioane cu reacție 
ale forțelor noastre armate.

La ora 10,00 aterizează avionul 
oficial purtînd pavilioanele româ
nesc și iugoslav.

In aplauzele puternice și acla
mațiile mulțimii coboară tovară
șul Iosip Broz Tito cu soția, Io- 
vanka Broz. Ei sînt întimpinați cor
dial de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
cu soția, Chivu Stoica și Ion 
Gheorghe Maurer cu soția.

Președintele Tito prezintă con
ducătorilor de partid și de stat ro
mâni persoanele care îl însoțesc : 
Țvietin Miatovici, secretarul Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Herțego
vina, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afacerile externe, 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Vecei Executive Federale, 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Giurița Ioikici, secretarul 
Comitetului Regional al Uniunii 
Comuniștilor din Regiunea Auto
nomă Voivodina, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Bogdan 
Țrnobrnia, secretar general al pre
ședintelui Republicii, membru al 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iakșa Pe
trici, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la Bucu
rești, și Milorad Peșici, șeful Di
recției pentru Europa de răsărit din 
Secretariatul de Stat pentru aface
rile externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă pe membrii conducerii de 
partid și de stat veniți în întîm
pinare.

Pe aeroport este aliniată o gar
dă de onoare; comandantul gărzii 
dă raportul. Se intonează imnuri
le de stat ale Iugoslaviei și Româ
niei; în semn de salut răsună 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Iosip Broz Tito și

La sosire, pe aeroportul Bănoasa

VIZITE PROTOCOLARE

La Comitetul Central al
Partidului Comunist Român
Tovarășul Iosip Broz Tito, pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, secre
tar general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a făcut luni la 
amiază o vizită protocolară to

varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

La sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o 
gardă militară a prezentat onorul.

La întrevedere au luat parte to
varășii : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv și secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Ma
nea Mănescu, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Aurel Mălnășan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în R.S.F. Iugoslavia.

înaltul oaspete a venit însoțit 
de tovarășii Țvietin Miatovici, se
cretarul Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, membru 
al C.C. al U.C.I., Bogdan Țrnobrnia, 
secretar general al președintelui 
Republicii, membru al C.C. al 
U.C.I., Iakșa Petrici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Conducătorii români și iugoslavi 
s-au întreținut într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Uniunile cooperatiste au fost 
constituite de puțin timp. Este 
greu deci să vorbim despre reali
zările dobindite și cu atit mai pu
țin despre experiența și stilul lor 
de muncă. Totuși, la Deta, într-un 
raion bănățean, se pot confrunta 
prevederile cuprinse în documen
tele Congresului cooperativelor 
agricole cu realitățile, sarcinile 
stabilite cu măsurile practice care 
asigură înfăptuirea lor.

„Primii pași în activitatea noas
tră practică i-am făcut în colabo
rare cu consiliul agricol. împreună 
am conturat sarcinile care țin de 
specificul fiecăreia din cele două 
organisme de conducere a agricul
turii și, în primul rind, relațiile 
de colaborare pe problemele care 
trebuie rezolvate în ansamblul ra
ionului și în diferite unități. Pla
nul nostru de măsuri, adoptat la 
conferința de con
stituire a uniunii 
raionale, cuprinde 
sarcini precise în- 
cepînd de la or
ganizarea și retri
buirea muncii, de 
la viața internă a 
fiecărei coopera
tive agricole și 
pînă la organiza
rea acțiunilor co
mune, de întraju
torare între uni
tăți, organizarea 
producției".

Amintind despre acest început, 
tov. Mihai Mișcov, președintele 
uniunii cooperatiste raionale, pre
cizează că ceea ce caracteri
zează activitatea uniunii este preo
cuparea pentru a rezolva proble
mele practic. Ia fața locului, direct 
în cooperativele agricole, in bri
găzile de cîmp și zootehnice, acolo 
unde de fapt se hotărăște soarta 
producției. Aproape toți membrii 
uniunii raionale lucrează de 
mulți ani în agricultura raionu
lui Deta, au experiență pre
țioasă, dar și o anume obiș
nuință de a încerca rezolvarea 
treburilor oprindu-se la nivelul 
președintelui sau inginerilor din 
cooperativa agricolă. „Ne-am dat 
seama că trebuie schimbat ceva în 
stilul nostru de muncă — continuă 
președintele uniunii raionale co
operatiste.
dintre 
tiv al 
grup 
ne-am 
treabă de primă urgență: punerea 
la punct a problemelor în zooteh
nie. Acolo, „pe linia grajdului", 
cum se spune la noi, discuțiile cu 
brigadierii, mulgătorii și îngriji
torii de viței, purtate pe concret, 
au lămurit și, în bună parte, au 
rezolvat probleme mari, ca și mul-

Însemnări

Nicolae Ceaușescu trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice aflați pe aero
port, precum și persoane oficiale 
române.

Adresindu-se oaspeților, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
rostit cuvîntul de bun sosit:

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka Broz, 
Dragi oaspeți,
Tovarăși,
îmi revine plăcuta misiune de a 

vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, al întregu
lui nostru popor, un călduros „bine 
ați venit în Capitala României so
cialiste !“.

Vizita pe care o faceți în țara 
noastră constituie o nouă mani
festare a relațiilor de colaborare 
tovărășească dintre România și Iu
goslavia, relații întemeiate pe vechi 
tradiții de prietenie și bună veci
nătate între popoarele noastre, pe 
telurile comune ale construirii o- 
rinduirii socialiste, ale luptei pen
tru apărarea cauzei păcii în lume.

Ne exprimăm satisfacția că vom 
avea prilejul de a face schimb de 
păreri asupra problemelor de in
teres comun, cit și asupra celor 
privitoare la 
contemporană.

Preocuparea 
nelor noastre 
continuă și multilaterală a colabo
rării politice, economice, culturale 
și științifice dintre cele două țări 
corespunde, fără îndoială, intere
selor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii. 
Sîntem convinși că întîlnirile pe 
care le veți avea cu populația, 
convorbirile pe care le vom purta 
împreună, întreaga vizită în țara 
noastră vor contribui la dezvolta
rea prieteniei și colaborării fră
țești între țările, popoarele șl par
tidele noastre.

Dorim din toată inima să vă 
simțiți cit mai bine în mijlocul po
porului român.

Trăiască și să se întărească prie
tenia frățească dintre popoarele 
României și Iugoslaviei !

A răspuns tovarășul IOSIP BROZ 
TITO.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Stoica, 
Tovarășe și tovarăși,
Doresc înainte de toate ca, 

numele nostru al tuturor care 
sosit în țara dumneavoastră, 
mulțumesc pentru această întîm
pinare prietenească și pentru cu
vintele calde de bun sosit. Folosesc 
în același timp ocazia ca, în nu
mele popoarelor Iugoslaviei și al 
meu personal, să transmit cele mai 
calde saluturi și cele mai bune 
urări poporului Republicii Socia
liste România. Sîntem foarte mul
țumiți pentru faptul că s-a reali
zat dorința noastră de a vizita 
România prietenă, de a cunoaște 
realizările dumneavoastră și de a

a

viata internaționalii

partidelor și guver- 
pentru dezvoltarea

In pagina a III-a
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La Consiliul de Stat
în

Broz 
care îl însoțesc au făcut o vizită 
protocolară tovarășului Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent, 
al C.C. al P.C.R., ' președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La palatul Consiliului de Stat o 
gardă militară a prezentat onorul.

La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, prim-vice

aceeași zi, tovarășul Iosip 
Tito și persoanele oficiale

președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Constanța Crăciun și Ilie Mur
gulescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Conciliului de Stat, 
Gheorghe Stoica, membru al Con
siliului de Stat, Aurel 
ambasadorul Republicii 
România la Belgrad.

întrevederea a decurs
mosferă de caldă cordialitate.

Mălnășan, 
Socialiste

într-o at-

noas- 
nefo- 

conti-

face un schimb de păreri referi
tor Ia toate problemele care inte
resează cele două țări ale noastre. 
Această vizită trebuia să aibă loc 
încă acum jumătate de an, însă 
împrejurările ne-au împiedicat a- 
tunci să o realizăm.

Sînt vii în amintirea noastră 
ospitalitatea și primirea cordială cu 
care am fost întimpinați cu ocazia 
vizitelor anterioare în România. 
Deși soarta istorică diferită a des
părțit uneori cele două țări ale 
noastre, prietenia tradițională a 
popoarelor noastre nu a fost zdrun
cinată, deoarece ea s-a întemeiat 
pe năzuințele comune de libertate 
și progres social. Astăzi, cînd ne 
leagă idealuri comune ale con
strucției socialismului, este natural 
ca înțelegerea și încrederea re
ciprocă să fie și mai puternice. 
Acest lucru este confirmat și de 
dezvoltarea rodnică a relațiilor 
noastre, de întărirea colaborării 
reciproc avantajoasă în multe do
menii. Sînt ferm convins că între 
cele două țări socialiste ale 
tre există multe posibilități 
losite încă pentru întărirea 
nuă a relațiilor bilaterale.

în convorbirile pe care le vom 
avea, noi vom acorda atenție de
plină și situației internaționale 
actuale, care este astăzi îngrijoră
toare, din cauza amenințărilor pe
riculoase la adresa păcii, indepen
denței și libertății popoarelor in 
diferite părți ale lumii. Credem că 
schimbul nostru de păreri, tovă
rășesc și deschis, va fi folositor, va 
da un nou impuls cunoașterii re
ciproce și mai bune, iar prin a- 
ceasta și întăririi prieteniei noastre 
și colaborării frățești.

Ne bucură în mod deosebit fap
tul că vom putea cu această oca
zie să ne întîlnim direct cu oa
menii muncii ai României socia
liste, care, prin munca lor crea
toare în construcția țării, au ob
ținut rezultate atît de vaste și im
portante.

Aș dori în încheiere să transmit 
încă o dată cetățenilor acestui oraș 
frumos, ai Bucureștiului ospitalier, 
precum și tuturor oamenilor mun
cii din România, saluturile noastre 
prietenești și cele mai bune urări.

Trăiască prietenia dintre po
poarele României și Iugoslaviei!

Cuvîntările au fost subliniate cu 
aplauze îndelungi, puternice.

te mărunte, care țin de activitatea 
curentă, dar vizează saltul calita
tiv în tot cursul anului. Tematica 
stabilită de noi ca bază a discuții
lor este axată pe aplicarea retri
buției după producție, înlăturarea 
pe loc a unor lipsuri, crearea unor 
premise cit mai sigure pentru li
chidarea grabnică și deplină a al
tora în viitor. Cu acest prilej pre
ședinții cooperativelor agricole din 
Ceacova, Gera, Toager și altele au 
fost ajutați să rezolve unele pro
bleme privind alimentarea cu apă a 
fermelor, asigurarea furajelor și 
crearea condițiilor de preparare a 
acestora, îmbunătățirea evidențelor 
zootehnice etc. Caracterul concret 
al analizelor și discuțiilor purtate 
pînă acum în mai mult de jumă
tate din cele 36 de cooperative a- 
gricole ale raionului ne-a dat con
vingerea că acest stil de muncă 

merită să fie în
cetățenit. Avem 
intenția să luăm 
la rind și alte sec
toare de produc
ție, să pătrundem 
cit mai adine în 
viața internă a 
cooperativelor a- 
gricole".

La sediul uniu
nii raionale un 
grafic ne arată 
ziua și ora cînd 

vor avea loc ședințele de consiliu 
de conducere și adunările generale 
din fiecare cooperativă agricolă, 
iar alături este precizat cine va 
participa, din partea uniunii raio
nale, în primul semestru al anului. 
Și, desigur, că discuțiile directe cu 
cooperatorii, ca și participarea la 
ședințele și adunările generale din 
cooperative sînt absolut necesare. 
Exista în anii trecuți obiceiul uno
ra dintre președinții cooperative
lor agricole ca o dată cu aprobarea 
planului de producție să considere 
acțiunea încheiată. Or, întocmirea 
planului reprezintă numai punctul 
de plecare în activitatea de pro
ducție a cooperativei. Anul acesta 
startul în realizarea planului este 
luat nu numai de la nivelul brigă
zilor ci pornește de la fiecare echi
pă, iar în zootehnie și la unele 
culturi de la fiecare coopera-

C. BORDEIANU

DIN RAIONUL

DETA $

fi valorificarea

Repartizînd fiecăruia 
membrii biroului execu- 
uniunii raionale cite un 

de cooperative agricole, 
apucat cu toții de o

(Continuare în pag. a III-a)

Contribuții
la extinderea

DEJUN OFICIAL
Luni la amiază, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România au oferit un 
dejun oficial la Palatul Republicii 
în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și a tovarășei Iovanka Broz.

La dejun au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, și alți conducători de partid și 
de stat, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, șefi ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali, oameni de știință și cultură.

Au participat persoanele oficiale

care îl însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita pe care o face în 
România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
rostit toasturi.

automatizării

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka Broz,
Dragi oaspeți,

Am deosebita plăcere de a vă saluta în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, de 
a exprima bucuria pe care o simțim primindu-vă ca 
oaspeți dragi ai poporului român.

Căldura și ospitalitatea cu care astăzi v-a întîm- 
pinat populația Bucureștiului sînt expresia sentimen
telor de trainică prietenie pe care poporul român le 
nutrește față de popoarele Iugoslaviei, prietenie cu 
adînci rădăcini în istoria multiseculară de năzuințe și 
lupte comune pentru libertatea națională și socială.

Profundele transformări revoluționare, înfăptuite 
în țările noastre, desfășurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă dau temelii noi și un conținut 
tot mai bogat relațiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două popoare vecine și prietene. Ca urmare 
a politicii partidelor și statelor noastre, între Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se dezvoltă necontenit relații de co
laborare frățească, multilaterală, bazate pe respect 
și avantaj reciproc, pe înaltele principii ale internațio-

Toastul tovarășului
Iosip Broz Tito

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Stoica, 
Tovarășe și tovarăși,

Mulțumesc călduros, în numele 
pentru cuvintele cordiale adresate ____
blicii Socialiste Federative Iugoslavia și nouă celor 
care am venit în țara dv. și doresc să exprim marea 
satisfacție de a ne găsi în mijlocul dv. Permiteți-mi 
ca, în numele meu, al soției mele și al colaboratorilor 
mei, să exprim mulțumiri Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru invitația amabilă 
de a vizita România vecină și frățească.

Ne aflăm încă sub impresia puternică a primirii 
cordiale și prietenești făcute de cetățenii acestui oraș 
frumos și modern. Ca și cu prilejul vizitelor noastre 
anterioare, simțim la fiecare pas simpatia și ospitali
tatea pe care ne-o arată oamenii muncii de la dv. De
sigur, acestea sînt expresia sentimentelor de prietenie 
care leagă popoarele noastre. Este cunoscut că aceste 
legături datează încă din trecutul îndepărtat, din 
năzuințele și lupta înrudite ale popoarelor noastre 
pentru libertate, independență națională și progres 
social. Pe lingă interesele comune pe care le avem

nostru al tuturor, 
popoarelor Repu-

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a III-a)

Fe drumul de la aeroport spre oraș

Interviu 
cu ing. Marcel SIRBU 
director tehnic al Institutului 
de proiectare de aparataj 
electrotehnic și instalații 

de automatizare

O contribuție importantă 
conceperea, proiectarea 
realizarea echipamentelor 
instalațiilor de automatizare 
românești, cu aplicații tot mai 
largi în diferite domenii de 
activitate, aduce Institutul de 
proiectare de aparataj elec
trotehnic și instalații de auto
matizare (I.P.A.).

Pentru a putea prezenta ci
titorilor noștri preocupările 
cercetătorilor de aici, ne-am 
adresat inginerului Marcel 
Sîrbu, directorul tehnic al insti
tutului.

la 
fi 
și

— Ce reprezintă noile 
sisteme de automatizare, 
realizate recent in insti
tutul dv ?

— Pentru a dezvolta automa
tizarea corespunzător necesități
lor actuale ale economiei noastre 
naționale a fost necesar să se 
creeze, in primul rind, o serie de 
elemente de automatizare de 
bază, într-o concepție modernă. 
In institut a fost conceput sis
temul „Unilog" — prescurtare a 
cuvintelor logică unificată — al
cătuit din piese radio și semicon- 
ductori. El înlocuiește releele cu 
contact, cu piese în mișcare, prin 
montaje electronice simple, ce 
nu presupun lucrări de întreți
nere dificile și permit o mai mare 
siguranță in funcționare. Cu aju
torul elementelor de automatiza
re „Unilog" se pot elabora astăzi 
scheme moderne de automatizare 
industrială. Pe baza lor a fost con
struit, de pildă, un optimizator 
numeric (aparat de tipul calcula
toarelor electronice care asigură 
funcționarea în 
unor instalații, 
nor parametri dați). 
fel de dispozitiv, 
vederea optimizării funcționării 
unei coloane de distilare a țițeiu
lui, este acum în curs de expe
rimentare la Ploiești. Dacă îna
inte reglarea se efectua manual 
și destul de aproximativ de că
tre operatori, acum optimizator ul 
o realizează automat, cu maxi-

regim optim a 
în cadrul u-

Un ast- 
realizat in

(Continuare în pag. a Il-a)
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— Comitetul regional de 
partid apreciază că biroul 
și Comitetul orășenesc 
Brașov au obținut pro
grese in ridicarea nivelu
lui instruirii aparatului 
de partid și mijlocirea pe 
această cale a schimbului 
de experiență. Care sint 
metodele folosite 7

— în cadrul instruirii, 
noi urmărim continua 
perfecționare a muncii 
politice și organizatorice, 
creșterea competenței ac
tiviștilor în îndrumarea 
organizațiilor de partid, 
înarmarea acestora cu 
linia politică, hotărîrile, 
directivele partidului. 
Programul de instruire 
cuprinde teme privind 
stilul și metodele de 
muncă ale organizațiilor 
de partid pentru pregăti
rea adunărilor generale 
și a plenarelor, elabora
rea și urmărirea îndepli
nirii planurilor de muncă 
și a hotărîrilor adoptate, 
conducerea economiei, o- 
rientarea și eficacitatea 
propagandei de partid, 
îndrumarea organizațiilor 
de masă ș.a.

Instruirea oferă un bun 
prilej pentru schimbul de 
experiență. Spre a face 
ca experiența pozitivă să 
fie cît mai bine cunos
cută și a-i asigura o răs- 
pîndire largă, noi folosim

Parcurile, pădurile și lacurile viitoare
N-AVEȚl!
UN... !
DOSAR!
IN PLUS?

Aflîndu-mă recent în conce
diu în comuna Albești, raionul 
Muscel, am întîlnit următorul 
„caz", care m-a îndemnat să scriu 
redacției rindurile de față.

Vn om în vîrst.ă, suferind; în
cearcă de 3 ani să se pensioneze, 
adică să obțină un drept elemen
tar al său. Dar nu reușește. Este 
vorba de Ion I. Vuică. Soția lui. 
ți ea suferindă, e casnică. Sin
gura avere : casa în care locuiesc 
ți 7 prăjini de pămînt. Singurul 
venit întotdeauna : salariul ca
pului de familie, veteran al 
muncii, cioplitor de traverse și 
formator de „metri steri".

In 1962, după o viață de mun
că, a cerut să fie pensionat. Pu
țin familiarizat cu cartea, nu a 
știut însă cum trebuie să-și în
tocmească dosarul, iar cei care ar 
fi fost în măsură să-l ajute în 
această privință l-au lăsat să se 
descurce cum va putea. Purtat pe 
drumuri, în 1963 Ion I. Vuică 
reușește, în sfirșit, cu chiu cu 
vai, să-și încropească dosarul 
de pensionare. Bătrînul a predat 
acest „tezaur", dobîndit cu pre
țul atîtor eforturi, la I.F.E.T. 
Stîlpeni, unde lucra pe atunci.

De-atunci bătrînul tot așteaptă 
bate drumurile la secția de pre
vederi sociale a raionului Mus
cel, la I.F.E.T. Stîlpeni.

De ce nu se rezolvă acest do
sar 7 Pur și simplu pentru că, 
total lipsiți de răspundere, func
ționarii respectivi de la I.F.E.T. 
Stîlpeni l-au... pierdut I între 
timp, in locul dreptului la pen
sie, secția de prevederi sociale a 
raionului îi dă ghinionistului so
licitant asigurări că „se va în
cerca ceva, dar să mai aștepte". 
Cît să mai aștepte 7 De ce să mai 
aștepte 7 Și, de fapt, ce să aștep
te ? Ca funcționarii care au pier
dut un dosar întocmit cu atîta 
trudă să binevoiască a se trezi 
pentru a-l întreba cu candoare :

— N-aveți un... dosar în plus 7
Și ca, apoi, s-o ia de la început 

eu strîngerea actelor cerute de 
dispozițiile în vigoare 7
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Of.. Silviu POENARl!
Institutul de endocrinologie 
al Academiei Republicii 
Socialisto România

EXPERIENȚA
LA SURSĂ

„COMPETIȚIA" 

SOT - SOJIE
Convorbire cu tov. VIOREL METEA, 

prim-secretar al Comitetului orășenesc 
Brașov al P. C. R.

printre alte metode, în 
cadrul instruirilor, orga
nizarea de vizite ale in
structorilor teritoriali și 
secretarilor comitetelor 
de partid în unități în 
care s-a acumulat o ex
periență valoroasă în di
ferite domenii ale muncii 
de partid.

— Cum se realizează 
schimbul de experiență 
prin această metodă 7

— Ne-am gîndit că una 
este ca activistul de 
partid să afle o experien
ță pozitivă dintr-un re
ferat și alta este cînd el 
identifică singur, cerce
tează cu ochii lui expe
riența, la sursă. în felul a- 
cesta, el se poate docu
menta multilateral, stă 
de vorbă cu secretari ai 
organizațiilor de bază și 
alțî membri de partid, se 
convinge de valoarea, de 
eficacitatea metodelor fo
losite. Pe de altă parte, 
nu au fost puține cazurile 
cînd schimburile de pă
reri au scos la iveală noi 
posibilități de îmbogățire

a unei experiențe pozi
tive.

— V-am ruga să ne re
latați mai concret cum 
decurge acest program 
de informare 7

— Tocmai voiam să 
precizez : nu e vorba de 
vizite, ca să zic așa, tu
ristice, de excursii. Prin 
însăși tematica lor, ele 
au un scop bine definit — 
de informare, de cerceta
re a experienței. Lucruri
le nu sînt urmărite „în 
mare", la general, ci se 
analizează un anumit sec
tor al vieții de partid, și 
anume acela în care or
ganizația de partid a acu
mulat o experiență pre
țioasă, care merită să fie 
generalizată. La uzinele 
„Steagul roșu" a fost 
urmărită preocuparea or
ganizațiilor de bază pen
tru educarea comunistă a 
membrilor de partid ; la 
uzina „Rulmentul" a fost 
studiată experiența or
ganizației de partid în 
desfășurarea acțiunii 
pentru organizarea știin
țifică a producției; la o 
altă instruire, la uzina

Cum se va destinde, recrea sau 
odihni un om după o zi, după o 
săptămînă, după un an de muncă ? 
lată o întrebare la care fiecare ce
tățean caută să-ți răspundă. Dar 
cînd cei aproape un milion și ju
mătate de cetățeni ai Capitalei îți 
pun aceeași întrebare, răspunsul 
nu-l pot da decît urbaniștii. Și pen
tru a-l afla, am făcut o vizită la 
sectorul „Sistematizare*  al Institutu
lui „Proiecf-București*.

— Bucureștiul beneficiază de 
împrejurimi bogate în păduri și 
lacuri, prin a căror valorificare, 
în etape succesive, se va ajunge 
la satisfacerea integrală a necesi
tăților locale de odihnă și recrea
ție — ne-a spus șeful sectorului, 
arhitectul TRAIAN STĂNESCU. 
Deși în viitorii 15—20 de ani 
creșterea populației se prevede a 
fi de aproximativ 300 000 de oa
meni, amploarea amenajării spa
țiilor verzi din oraș și din terito
riul preorășenesc va asigura spo
rirea de 4—5 ori a suprafeței ce 
revine astăzi în medie pentru un 
locuitor. Zona Snagov—Căldăru- 
șani—Mînăstirea, văile Colentinei, 
Dîmboviței și Argeșului, puse în 
valoare prin ridicarea nivelului 
dotărilor și organizarea lor, vor a- 
duce o contribuție substanțială nu 
numai la crearea unui cadru pen
tru plăcuta petrecere a timpului 
liber, dar și la îmbunătățirea mi
croclimatului orășenesc.

Principala pondere o vor păstra 
în continuare lacurile de pe firul 
Colentinei. Pe lîngă ameliorarea 
înzestrării celor de pe acum larg 
frecventate — Băneasa, Herăstrău, 
Floreasca, Tei — se vor crea ade
vărate centre turistice pe malul 
lacurilor Mogoșoaia, Grivița— 
Străulești, Fundeni, Pantelimon și 
Cernica. Acoperirea completă a 
Dîmboviței și transformarea ei în- 
tr-o magistrală de circulație se vor 
face în parelel cu crearea unui nou 
lac, în amonte de stăvilarul Ciu
rel, a cărui suprafață de circa 450 
ha va permite amenajarea unui 
grandios complex sportiv-recrea- 
tiv.

Bineînțeles, o asemenea acțiune 
nu poate fi întreprinsă peste noap
te. într-o primă etapă, corespun
zătoare anilor cincinalului, urmea
ză să fie restructurate într-o con
cepție nouă zonele turistice Sna
gov și Cernica ; în anii următori 
se vor continua lucrările cu alte 
zone de o valoare deosebită.

— în prezent — precizează ar
hitectul RADU BOGDAN, autorul 
proiectului de amenajare a zonei 
de turism și recreație Snagov — 
dotările de aici se limitează la 
parcul I.C.A.B. și la ștrandul 
C.F.R. într-o primă fază vom tre
ce la lărgirea rețelei dotărilor 
existente, completîndu-le cu un 
camping, un motel, un restaurant 
etc. și extinzînd cele două ștran
duri. în continuare, dragarea în
tregului lac, curățirea lui de bră- 
diș și perierea malurilor ne vor 
îngădui dezvoltarea întregii zone 
intr-un complex turistic — alcă
tuit din centre distincte, cu o 
personalitate bine determinată — 
care în final va putea găzdui con
comitent pe cei 90 000 de vizitatori 
prevăzuți a-și petrece aici cîteva 
ore sau zile de odihnă.

„Tractorul" — felul cum 
îndrumă comitetul de 
partid organizația sindi
cală pentru organizarea 
întrecerii socialiste și 
desfășurarea la un nivel 
corespunzător a consfătu
irilor de producție.

înaintea fiecărei vizite, 
biroul comitetului orășe
nesc de partid stabilește 
ce va trebui urmărit în 
activitatea organizațiilor 
vizitate, ce interesea
ză mai mult. Un secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid asigură „asis
tența" Ia fața locului. 
Constatările. concluziile 
ce se desprind sînt apoi 
dezbătute în ședința de 
instruire. în prezența se
cretarilor organizațiilor 
de bază sau comitetelor 
de partid „gazdă" (care 
sînt invitați în asemenea 
cazuri la instruire) se 
face un rodnic schimb de 
păreri. Cu asemenea pri
lejuri atragem atenția 
că nu toate elementele 
unei experiențe valoroa
se pot fi aplicate aidoma 
în alte condiții ; întotdea
una este nevoie de grijă 
pentru adaptarea ei la 
particularitățile ramurii 
economice, întreprinderii 
sau organizației de partid 
respective.

Constantin MORARII

ale Capitalei
Ținînd seama de 

creșterea continuă 
a numărului de 
automobile, un3 
din problemele di
ficile pe care 
le-am avut de re
zolvat a fost a- 
ceea a acceselor 
Pe lîngă cele două 
căi de acces exis
tente, se prevede 
construirea unui 
al treilea drum, 
care să asigure a- 
tît mijloacelor in
dividuale, cît și 
mijloacelor de 
transport în co
mun un asemenea 
trafic, îneît depla
sarea tuturor vi
zitatorilor să se 
facă, în zilele de 
vîrf, în maximum 
patru ore. Sna- 
govul va deveni 
astfel ușor accesi
bil și în zilele 
sfîrșitului de săp
tămînă, oferind u- 
nui număr consi
derabil de oameni 
posibilități de ca
zare, odihnă și re
creație și reunind, 
în același timp, 
centre sportive,
case de creație, tabere de copii și 
tineret, dotări culturale etc.

Despre lacul Cernica, unul din 
locurile cele mai pitorești din îm
prejurimile orașului, ne-a vorbit 
arhitecta MARIA STATE.

— în proiectul de amenajare tu
ristică realizat — ne-a spus ea — 
s-a căutat punerea în valoare toc
mai a varietății peisajului, prin 
prevederea de zone cu profil di
ferențiat. Astfel, vor exista zone 
de pescuit, de odihnă, de sporturi 
nautice, ștrand, precum și o zonă 
arheologică, legată de descoperi
rea unor așezări din neolitic. Un 
punct de interes deosebit îl con
stituie cele două insule pe care se 
află situată mînăstirea Cernica, 
monument arhitectonic datînd din 
secolul XVII. Pădurea va fi pre
văzută cu alei, poieni înflorite, 
pavilioane și terenuri de sport. Se 
vor amenaja două ștranduri, din
tre care unul cu o capacitate de 
circa 10 000 de persoane. Lucră
rile începute prin construirea u- 
nui baraj care, pe lîngă ridicarea 
apelor la nivelul propus, asigură 
irigarea unor terenuri agricole, 
precum și alimentarea cu apă a 
unor zone industriale din sud-estul
Capitalei vor fi continuate, tre- 
cîndu-se la consolidarea malurilor 
și la curățirea lacului în paralel 
cu construirea, în viitorii doi-trei 
ani, a primelor dotări. O dată 
terminate lucrările, complexul tu
ristic Cernica va putea găzdui a- 
proximativ 60 000 de persoane. Ac
cesul lor va fi asigurat prin ame
najarea a încă două drumuri, în 
afară de șoseaua Cernica deja 
existentă : unul din direcția bu
levardului Ion Sulea și altul în 
continuarea șoselei Cățelu. De a- 
semenea, se prevede posibilitatea 
asigurării transportului în comun 
și pe calea ferată, pe linia Olte
nița, cu debarcare în halta Cer
nica. în acest fel, frumusețile 
noului complex vor intra în obiș
nuința bucureștenilor poate chiar

Ce vor spune cumpărătorii despre noul model î (In atelierul de creație 
al țesătoriei de mătase „Select"-București)

Foto : R. Costin

Porțiune din proiectul de amenajare a zonei turistice Cernica

mai mult decît este în prezent pă
durea Băneasa sau parcul He
răstrău.

Iată, așadar, că în sectorul de 
sistematizare al Institutului „Pro- 
iect-București" se pregătește un

Contribuții ia extinderea 
automatizării

CUrmare din pag. I) 

mum de randament și fără inter
venția omului.

— Cine realizează aceste 
scheme, echipamente și ce alte 
domenii de activitate mai pot 
beneficia de pe urma „Unilo- 
gului" 7

— Concepute și create la insti
tutul nostru, aceste elemente de 
automatizare au fost preluate de 
industrie și sînt produse în serie 
de întreprinderea „Electromagne
tica". Cu ajutorul elementelor „U- 
nilog" am realizat în ateliere și la
boratoare, sub formă de unicate 
sau prototipuri experimentale, e- 
chipamente de programare pentru 
controlul și comanda unor benzi 
transportoare. în urma aplicării la 
fabrica de încălțăminte „Nicolae 
Bălcescu" a unui asemenea dispo
zitiv s-au tras unele concluzii utile 
care au condus la elaborarea altor 
echipamente pentru benzile trans
portoare ale noii fabrici „Progre
sul" din Capitală. Aceste echipa
mente prezintă un bun nivel teh
nic și au înlocuit aparatura ce tre
buia adusă din import.

în prezent se pregătesc optîmi- 
zatoare și pentru diferite instala

răspuns nu numai la întrebări de 
azi, dar și la întrebări pe care și 
le vor pune cetățenii peste două 
decenii.

Arh. Gheorghe SASARMAN

ții din industria chimică. Pe baza 
acelorași elemente „Unilog" s-au 
realizat aparaturi pentru dispece- 
rizarea automată a transportului de 
gaz metan prin conducte, pentru 
reglarea continuă și cu maximum 
de precizie a dimensiunilor de la
minare la laminorul bluming 
„1 000“ de la Hunedoara, pentru 
comanda program a unei freze de 
la uzina „Steagul roșu" ș.a.

— Care este rolul sistemu
lui de automatizare „Uni- 
din" 7

— Pentru a ușura activitatea de 
concepție și realizare a instalați
ilor de automatizare am trecut la 
tipizarea diferitelor scheme și cir
cuite utilizate curent. Din mai 
multe elemente se alcătuiesc așa- 
numite blocuri funcționale, tipi
zate : numărătoare binare și binar- 
zecimale, distribuitoare, generatoa
re de impulsuri, convertoare, 
blocuri de programare, de semna
lizare a avariilor etc. Aceste 
blocuri pot fi combinate între ele 
după necesități. Dispunînd de a- 
ceste blocuri standard, proiectan
tul se va ocupa doar de combina
rea lor în vederea soluționării u- 
nor nevoi concrete, fiind scutit de 
« le mai proiecta din nou de fie

Toți, chiar și cei 
necăsătoriți știu că o 
căsnicie nu e dura
bilă fără armonie, 
dar foarte putini înțe
leg că armonia a- 
ceasta nu decurge 
automat din afecțiu
ne și nici nu e coborî- 
tă asupra familiei de 
undeva, ci se reali
zează în tumultul unui 
proces destul de 
complex. In căsnicie 
soții nu vin ca două 
păpuși mecanice lua
te unul din vitrina de 
jucării pentru băieți 
și altul din cea pen
tru fete. Vin oameni 
vii cu temperamente 
și caractere diferite, 
cu obiceiuri diferite 
care intră într-o con
fruntare continuă, în 
care au loc modelări 
reciproce, influențare 
și stimulare recipro
că; unele asperități 
dispar, altele apar și 
procesul continuă. Și 
poate că în acest 
dialog activ al senti
mentelor și răspunde
rilor stă frumusețea 
căsniciei ca o școală 
de educare a carac
terelor.

Armonia se învață 
prin efort permanent 
de autocunoaștere și 
cunoaștere a celui
lalt. Subiectele intră 
în relații obiective și 
ni se pare că tocmai 
de acest proces inde
pendent de voința lor 
nu-și dau seama unii 
dintre tinerii soți. 
Dacă n-ar fi așa „ne
potrivirea de carac
ter' n-ar mai fi con
cluzia jalnică din 
preajma divorțurilor, 
ci piedica cea mai 
importantă pe care 
tinerii căsătoriți și-ar 
propune s-o depă
șească, s-o corecteze 
în tendința perma
nentă spre armonie. 
Acordul comun al ce
lor doi, care se întă
rește cu timpul, cere 
nu numai încordare, 
ci și răbdare. In anu
mite părți ale țării, se 
întreabă : „cum se 
„îngăduie" cutare cu 
cutare ?' E și normal, 
fiindcă e vorba de 
acordul voluntar al 
unor oameni stăpîniți 
de o puternică atrac
ție, dar sensibil dife
riți, care pornesc ală
turi cu forțe diferite, 
cu aspirații indivi
duale diferite. Un 
acord plin de contra
dicții încă de la în
ceput.

Relațiile dintre soți 
presupun o perma
nentă întrecere de o 
factură aparte, com
petiție, aș zice, mai 
frumoasă și mai în
drăzneață decît toate 
competițiile din lume, 
pentru că aici „con- 
curenții’ în luptă cu 
viața și cu propriile 
lor impulsuri urmă
resc să ajungă la po- 
tou în același timp. 
O competiție în care 
răspunzi mereu și de 
celălalt. Ceea ce pre
supune adesea acte 
de sacrificiu și gene
rozitate.

— în ultimul an de 
facultate eram tare 

obosită și bolnavă, 
îmi spunea fiziciană 
I. F. Soțul meu a re
fuzat în acel an să 
primească o bursă în 
străinătate ca să mă 
poată ajuta să-mi iau 
examenele, să mă re
dresez. A fost atît de 
atent și de bun îneît 
uneori îmi făceam re
proșuri. Dar de atunci 
între noi s-a creat 
parcă o nouă legă
tură mai puternică...

Afectivitatea tre
buie dublată în acest 
contract de ajutor re
ciproc, cum aș numi 
familia, de acea gri
jă care, plină de res
ponsabilitate, carac
terizează, în esență, 
relațiile umane.

— Eu eram student, 
soția mea nu — ne 
spunea inginerul V.P.

Ei 1 se părea mereu 
că rămîne în urmă, 
devenise geloasă și 
invidioasă pe colege
le mele, ne certam 
des... Cu timpul s-a 
făcut însă mai coche
tă, s-a pus pe citit. 
Azi ține prelegeri în 
fața femeilor din car
tier. Cred că știe mai 
multe decît mine. Așa 
că, tot eu mă strădu
iesc s-o ajung din 
urmă. Acum învățăm 
împreună limba en
gleză. Dar familia nu 
înseamnă nivelarea 
dorințelor și preocu
părilor

Iată însă și un caz 
mai izolat :

— Cînd m-am în
scris la cursurile de 
calificare, soțul meu 
n-a zis nimic. Dar de 
cînd am devenit teh
niciană și am o leafă 
mai mare ca a lui, 
mă umilește mereu, 
mă insultă. Poate că 
suferă în felul lui, dar 
viața noastră a deve
nit imposibilă.

— Credeți că e prea 
tîrziu ca s-o luați de 
la început ? — a în
trebat judecătorul.

— Da. Pentru că nu 
vrea să recunoască 
motivul atitudinii lui, 
pentru că nu e sincer 
cu mine, pentru că 
nu concepe că l-aș 
putea ajuta, că ne-am 
putea sprijini reci
proc.

Această răbufnire 
de egoism, acționînd 
ca o frînă și submi- 
nînd trăinicia fami
liei, contrastează pu
ternic cu numeroase
le exemple care vor
besc despre emulația 
reciprocă dintre soții 
ce-și descoperă me
reu unul altuia noi o- 
rizonturi.

— Alături de soțul 
meu, muncitor, pe 
care l-am însoțit pînă 
acum pe două șantie
re, am descoperit sa

care dată. O bună parte din 
aceste blocuri au fost experimen
tate și date în producție de serie 
la „Electromagnetica".

Totodată, spre a răspunde cerin
țelor ridicate de o serie de pro
cese tehnice care se desfășoară cu 
rapiditate și necesită reglări cores
punzătoare — de pildă reglarea 
automată a vitezei motoarelor e- 
lectrice — a fost realizat un sistem 
unificat de reglare automată „Uni- 
din“ (sistem dinamic unificat) com
plet tranzistorizat. Cu ajutorul 
lui au fost realizate o serie de 
modernizări de instalații : a fost 
creată instalația de comandă și re
glare automată a transfercarului 
(cărucioarele ce aprovizionează 
blumingul Combinatului siderur
gic Hunedoara cu blocuri incan
descente de oțel), iar acum sint în 
curs de aplicare sisteme „Unidin" 
la Fabrica de țevi sudate Bucu
rești, la unele fabrici de aglome
rare a minereurilor, la linii de ci
ment sau la reglarea vitezei mo
toarelor unor mari mașini unelte, 
ca diferite strunguri Carusel etc.

— Ce utilizări de perspec
tivă vor avea aceste sisteme 
de automatizare 7

Urmărim în prezent realizarea u- 
nor instalații moderne de reglare a 
turației diferitelor motoare de cu
rent alternativ. Se lucrează la a- 
doptarea unui sistem de reglare 
automată a vitezei la căile cu 
role de la laminor, în principal pen
tru Combinatul siderurgic Galați. 
Echipamente de comandă și con
trol centralizat de la distanță vor 
intra curînd în funcțiune la cîmpul 
de sonde de gaz metan de la Copșa 
Mică, vor fi introduse Ia mari 
combinate industriale, în irigații 
etc. Pe baza lucrărilor efectuate în 

tisfacțiile și greutățile 
muncii de construc
tor. Soțul meu care a 
început să se intere
seze de munca mea 
(sînt asistentă medi
cală la maternitate) 
spune în glumă că ar 
vrea să construiască 
atîtea apartamente 
cîți copii asist eu la 
naștere. Lăsînd glu
ma la o parte, vreau 
să vă spun că în ori
ce caz vezi altfel lo
cul pe care-1 ocupi 
în societate cînd afli 
ce și cum gîndește și 
lucrează celălalt.

Armonizarea rela
țiilor familiale este 
mult ușurată de tipul 
și de gradul de dez
voltare al societății 
noastre. Creșterea ni
velului de trai, a 
gradului de cultură 
constituie pe planul 
general al societății 
o condiție esențială 
pentru înălțarea cul
turală și morală a 
fiecărui ins în parte, 
contribuind implicit 
la închegarea celulei 
familiale. Avînd pre
ocupări de cunoaște
re comune, urmărind 
scopuri sociale co
mune (calitatea sco
purilor e hotărîtoare) 
cei doi își ascut sen
sibilitatea inițial con
sonantă și se reîntîl- 
nesc mereu la alt ni
vel, mereu altfel, dar 
totuși... ca-n prima zi.

Dacă soții nu ve
ghează activ pentru 
înlăturarea acelor di
ferențe care au fost 
de la început motive 
de nemulțumire, dacă 
fiecare nu-l ajută cu 
înțelegere pe celălalt 
să păstreze ritmrl 
necesar, nepotrivirile 
cresc, devin pregnan
te, dezacordurile țîș- 
nesc în mod brutal, 
ducînd la rupturi 
ireparabile. Desigur, 
factorul timp are o 
mare importanță în 
armonizarea raportu
rilor familiale, el 
„șlefuieste" continuu 
asperitățile. „Perfect 
spus — accentuează 
M.C., profesoară de 
filozofie — o căsnicie 
e mai durabilă peste 
ani, dar timpul nu 
poate fi lăsat să re
zolve singur armonia. 
Măiestria realizării 
echilibrului — pentru 
că există o măiestrie 
a vieții de familie 
— efortul permanent, 
generozitatea, uneori 
chiar sacrificiul, tind 
să scurteze cît mai 
mult perioada de cu
noaștere, de cimenta
re a căsniciei". Un 
dicton antic spune că 
de pe buzele femeii 
cad numai vorbe în
țelepte. întrucît a- 
cordăm întregul gir 
înțeleptului sfat al 
profesoarei, ne rămî
ne doar să adău
găm : numai printr-o 
pază lucidă a armo
niilor, generoasa 
competiție dintre soți 
se soldează cu rezul
tatul urmărit — conti
nua întărire a fami
liei, cu alte cuvinte 
victoria celor doi.

Natalia STANCU

institut s-a introdus în fabricație la 
„Electromagnetica" echipamentul 
dispecer C.F.R. tranzistorizat (in
stalație bazată pe folosirea calcu
latoarelor electronice în comanda 
și reglarea automată a activității 
punctelor feroviare — gări, stafii 
etc).

Totodată, o altă problemă care-i 
preocupă pe specialiștii noștri este 
studierea posibilităților de intro
ducere și a altor dispozitive de 
automatizare ( comutația statică 
la centralizarea electrodinamică în 
stații de cale ferată) cu o mai mare 
siguranță în funcționare. O astfel 
de instalație va fi instalată și su
pusă probelor de durată în statia 
C.F.R. Herăstrău. Pentru între
prinderea de transporturi Bucu
rești se fac cercetări care urmă
resc crearea unei instalații de cen
tralizare și coordonare a circula
ției vehiculelor de transport în 
comun și a unui sistem de coman
dă automată a stațiilor de Ali
mentare cu energie electrică a tro
leibuzelor și tramvaielor.

în cadrul institutului dispunem 
de un centru de calcul înzestrat cu 
calculatoare analogice, pe care am 
început să le folosim la proiectare, 
pentru modelarea unor procese 
tehnologice și stabilirea soluțiilor 
celor mai avantajoase. Efectuăm 
în același timp și cercetări pri
vind introducerea calculatoarelor 
numerice în activitatea de proiec
tare, în conducerea operativă a 
producției și a unor procese teh
nologice, căutînd a fi mereu în pas 
cu cele mai noi realizări în dome
niul automatizării.

Interviu realizat d« 
Al. PLAIEȘU
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ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Cum se cristalizează stilul 
de muncă al Uniunii cooperatiste

Luni după-amiază, la Palatul Republicii Socialiste 
România au început convorbirile oficiale între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C. C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Din partea română, la convorbiri au participat to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, membri 
ai Comitetului Executiv și ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Florian Dănălache, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid București, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Andrei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Octavian Groza, 
adjunct al ministrului energiei electrice, Aurel Măl-

nășan, ambasadorul Republicii Socialiste România în 
R.S.F. Iugoslavia, și Vasile Șandru, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au participat tovarășii Țvietin 
Miatovici, secretarul Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Herțegovina, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile externe, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Aleksandar Grlicikov, membru al Vece! Exe
cutive Federale, membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Giurița Ioikici, 
secretarul Comitetului Regional al Uniunii Comuniști
lor din Regiunea Autonomă Voivodina, membru al 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Bogdan Țrnobrnia, secretar general al pre
ședintelui Republicii, membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iakșa Petrici, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia la București, și Mi- 
lorad Peșici, șeful Direcției pentru Europa de răsărit 
din Secretariatul de Stat pentru Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie.

DEJUN OFICIA
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

nalismului socialist. Un exemplu 
strălucit al rodniciei acestei cola
borări îl constituie construirea în 
comun a sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier — obiectiv de importanță deo
sebită pentru economiile naționale 
ale celor două țări.

Poporul român acordă o înaltă 
prețuire muncii harnicului și ta
lentatului popor iugoslav, se bucu
ră de realizările sale remarcabile 
în dezvoltarea economiei și cultu
rii, în ridicarea nivelului de viață 
materială și spirituală a celor ce 
muncesc.

Vizitîndu-ne țara, veți avea un 
nou prilej să cunoașteți nemijlocit 
munca și preocupările poporului 
nostru, entuziasmul și dăruirea cu 
care muncește pentru înfăptuirea 
operei de desăvîrșire a construc
ției socialiste, sentimentele sale 
profund internaționaliste, aspira
țiile și lupta sa consacrate cauzei 
păcii șî colaborării între popoare.

Ne exprimăm satisfacția că Re
publica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia se manifestă pe arena inter
națională ca factori activi în lupta 
pentru progres social, pentru pro
movarea în relațiile dintre state a 
principiilor respectării egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și suveranității națio
nale, pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor.

Punînd în centrul politicii sale 
externe prietenia și colaborarea 
frățească cu toate țările socialiste. 
România dezvoltă totodată relații 
multilaterale cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor so
cială. Pronunțîndu-se cu fermitate 
pentru respectarea dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și alege nestin
gherit regimul social, corespunză
tor năzuințelor și intereselor sale, 
tara noastră este solidară cu lupta

Toastul tovarășului 
Iosip Broz Tito

(Urmare din pag. I) 

ca țări vecine, ne leagă astăzi și 
devotamentul profund față de cau
za păcii, față de colaborarea inter
națională pe baza egalității în drep
turi și față de socialism. De două 
decenii, oamenii muncii din țările 
noastre muncesc cu avînt pentru a 
înfăptui o amplă transformare so
cială și economică, în cadrul că
reia atît Iugoslavia, cît și România 
au obținut rezultate importante, 
care au schimbat profund înfățișa
rea celor două țări.

Pe aceste baze, pornind de la 
principiile egalității în drepturi și 
ale avantajului reciproc, precum 
și de la încrederea și înțelegerea 
reciprocă, noi am dezvoltat simțitor, 
îndeosebi în ultimii ani. relațiile 
noastre în multe domenii.

Vorbind despre rezultatele rod
nice ale colaborării noastre, do
resc să amintesc în mod deo
sebit cea mai mare acțiune 
comună a noastră — construc
ția sistemului hidroenergetic Por
țile de Fier, care prin dimen
siunile sale face parte, desigur, din 
rîndul marilor realizări de acest fel 
din lume. Datorită eforturilor 
noastre comune, Porțile de Fier 
s-au transformat într-un mare șan
tier, unde muncitorii și inginerii 

popoarelor pentru libertate și inde
pendență națională, pentru demo
crație și progres social, împotriva 
imperialismului, a provocărilor și 
acțiunilor sale agresive, care pun 
în pericol pacea și securitatea in
ternațională. Poporul și țara noas
tră își manifestă deplina solidari
tate cu lupta poporului vietnamez 
pentru libertatea și independența 
patriei sale.

Partidul Comunist Român con
sideră că interesele lupței pentru 
democrație, socialism și apărarea 
păcii cer întărirea unității și co
eziunii țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Dragi oaspeți.
Astăzi vom începe convorbirile 

noastre. Exprim încă o dată con
vingerea că discuțiile pe care le 
vom purta, contactele Cu oamenii 
muncii, întreaga dumneavoastră 
vizită în țara noastră vor consti
tui o nouă și importantă contribu
ție la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Dorim, dragi tovarăși, să vă 
simțiți cît mai bine pe pămîntul 
României socialiste.

Ridic paharul pentru noî suc
cese ale popoarelor Republic^ So
cialiste Federative Iugoslavia; 
pentru noi succese ale Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia; pentru 
sănătatea stimatului nostru oas
pete, tovarășul Iosip Broz Tito, a 
tovarășei Iovanka Broz, a tutu
ror oaspeților noștri; — centru 
continua dezvoltare și întărire a 
relațiilor frățești dintre țările și 
partidele noastre; pentru înflori
rea prieteniei româno-iugoslave, 
pentru pace în lumea întreagă!

iugoslavi și români colaborează cu 
succes pentru realizarea acestui 
proiect gigantic, care devine un 
simbol al colaborării și prieteniei 
trainice a popoarelor Iugoslaviei 
și României.

Activitatea Comisiei guverna
mentale mixte iugoslavo-române a 
influențat favorabil asupra dez
voltării colaborării noastre econo
mice. Prin noul acord de lungă 
durată este prevăzut ca în urmă
torii cinci ani volumul schimburi
lor de mărfuri să crească de 2.5 
ori față de perioada precedentă. 
O importanță deosebită o prezintă 
faptul că ambele părți s-au expri
mat că sînt gata să dezvolte coo
perarea și specializarea în dome
niul producției industriale, deoa
rece aceasta este fără îndoială în 
interesul dezvoltării noastre eco
nomice mai rapide. A fost încheiat 
și acordul privind desființarea vi
zelor, ceea ce va contribui la a- 
propierea cetățenilor noștri, la 
dezvoltarea turismului șî a legătu
rilor între centrele noastre turis
tice. Relațiile prietenești reali
zate între orașele de frontieră iu
goslave și românești contribuie, de 
asemenea, la apropierea popoarelor 
noastre.

Toate acestea, precum și schim
burile tot mai numeroase de dele

gații ale organizațiilor noastre so
ciale, politice, culturale, științifice, 
sportive și altele arată că colabo
rarea noastră se găsește pe drum 
bun, și că există condiții favora
bile pentru dezvoltarea ei în con
tinuare, pretutindeni unde acest 
lucru este realizabil și în interesul 
reciproc. Sînt convins că prin e- 
forturi depuse în continuare și 
prin înțelegere reciprocă, care ca
racterizează relațiile iugoslavo- 
române, vom putea dezvolta și 
mai mult această colaborare.

Tovarășe și tovarăși,
Iugoslavia și România au, de a- 

semenea, interese apropiate și co
mune și pe plan internațional, în 
primul rînd în lupta pentru apă
rarea păcii și dezvoltarea relațiilor 
internaționale pe baza egalității 
în drepturi. în această privință 
noi am colaborat cu succes în Or
ganizația Națiunilor Unite, în 
timpul Conferinței internaționale 
cu privire la comerț și dezvoltare, 
și cu alte ocazii.

Noi sîntem serios îngrijorați din 
cauza agravării situației din lume. 
După cîteva crize grele în re
lațiile internaționale, se părea că 
s-a pornit mai hotărît spre apli
carea principiului coexistenței paș
nice active și spre rezolvarea 
problemelor internaționale arză
toare pe cale pașnică. S-a a- 
juns la o destindere în răz
boiul rece, la o schimbare in abor
darea problemelor internaționale 
exclusiv de pe poziția grupărilor 
militar-politice, la afirmarea mai 
puternică a țărilor socialiste și 
neangajate în evenimentele inter
naționale și la activarea tuturor 
forțelor democratice și iubitoare 
de pace din lume. în astfel de îm
prejurări s-a ajuns la o situație 
relativ mai stabilă în Europa, 
ceea ce se exprimă și în îmbună
tățirea relațiilor din Balcani, la 
care au contribuit nu într-o mică 
măsură și cele două țări ale noas
tre. în situația din Europa se pro
filează astăzi într-o oarecare mă
sură posibilitatea depășirii trepta
te a relațiilor create în condițiile 
încordării din vremea războiului 
rece. Nu putem decît să salutăm 
astfel de tendințe de dezvoltare, 
exprimîndu-ne că sîntem gata de 
a ne angaja activ și de a sprijini 
deplin inițiativele care contribuie 
la relații mai bune între state, la 
rezolvarea problemelor existente 
și la stabilirea unei păci trainice 
în Europa și în lume în general.

Din păcate, o astfel de destinde
re nu este realizată în alte părți 
ale lumii, ci dimpotrivă — situa
ția se înrăutățește tot mai mult și, 
în ultimul timp, mai ales în Asia 
și Africa, apar noi focare primej
dioase de conflicte care amenință 
serios pacea și securitatea mon
dială. Prin amestecul fără nici un 
scrupul în chestiunile interne ale 
țărilor independente, forțele impe
rialiste și neocolonialiste încearcă 
să oprească dezvoltarea progresis
tă din lume și să înăbușe aspi
rațiile popoarelor spre libertate, 
independentă și egalitate în drep
turi.

în această privință cel mai evi
dent exemplu este războiul din 
Vietnam, unde prin cea mai bru
tală folosire a forței armate străi
ne se încearcă să se împiedice po
porul vietnamez de a hotărî singur 
asupra propriei soarte și a căilor 
sale de dezvoltare. După cum este 
cunoscut noi am condamnat ener
gic, în mai multe rînduri, o astfel 
de politică și mai ales atacurile 
aeriene ale Statelor Unite ale Ame
rică asupra unei țări suverane — 
Republica Democrată Vietnam — 
arătînd necesitatea găsirii unei so
luții politice pașnice a acestei pro
bleme, pe baza drepturilor legitime 
ale poporului vietnamez și a a-

Luni seara, la Consiliul de Stat, 
tovarășul Chivu Stoica a înmînat 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România", Clasa I, • tovarășu
lui Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, secretar general al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia.

SPECTACOL
Luni seara, la Teatrul de Operă 

și Balet a avut loc un spectacol 
de gală în onoarea președintelui 
R. S. F. Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și a 
tovarășei Iovanka Broz.

Alături de oaspeți, în lojile ofi
ciale, ornate cu drapelele de stat 
ale celor două țări, au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu cu so
ția, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer cu soția, alți conducători 
de partid și de stat.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai u- 
nor instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri su
periori, oameni de cultură și artă, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene. 
ziariști români și străini.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

La intrarea în sală, oaspeții 
iugoslavi și conducătorii partidului 
și statului nostru au fost salutați 
cu puternice și îndelungi aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și Republicii So
cialiste România.

Programul artistic a cuprins cin-

L
cordurilor de la Geneva. Ca țară 
care ea însăși a dat jertfe enorme 
în lupta pentru libertate și inde
pendență, noi avem deplină înțe
legere și nutrim simpatie pentru 
poporul eroic din Vietnamul de 
sud și lupta sa. Prin lupta și jert
fele sale, Frontul Național de Eli
berare s-a afirmat ca reprezentant 
autentic al poporului din Vietna
mul de sud și este evident că fără 
participarea lui nu poate exista o 
soluție acceptabilă și justă a pro
blemei vietnameze. Fiind cel mai 
serios focar de război existent, 
unde posibilitatea de extindere 
continuă a conflictului-este mereu 
prezentă, problema vietnameză o- 
bligă toate forțele iubitoare de 
pace din lume la o activitate cît 
mai largă și mai energică.

De asemenea, noi nu putem 
permite ca în inițierea procesului 
de dezarmare să se găsească mereu 
noi piedici și să apară noi greu
tăți, mai ales în prezent cînd este 
actuală împiedicarea răspîndirii 
armelor nucleare. Acest lucru este 
valabil și pentru rezolvarea pro
blemelor mari, care decurg din 
deosebirile enorme care există în 
gradul de dezvoltare a unor țări 
și regiuni ale lumii.

Organizația Națiunilor Unite, cel 
mai de seamă forum democratic 
mondial, ar trebui, după părerea 
noastră, să-și asume o responsa
bilitate mai mare și să fie mai ho- 
tărîtă în rezolvarea mai eficace a 
acestor probleme. Bineînțeles, a- 
cest lucru îl va putea realiza cu 
succes numai dacă va fi într-adevăr 
universală și dacă în eforturile ei 
va primi sprijinul constructiv al 
tuturor țărilor.

în actualele condiții complexe 
din lume, în fața tuturor forțelor 
iubitoare de pace și progresiste, în
deosebi în fața țărilor socialiste și 
a altor țări progresiste, stau o se
rie de sarcini de răspundere în ca
drul luptei pentru pace și progres 
social. Presiunea crescîndă șî tre
cerea forțelor imperialiste și 
neocolonialiste la ofensivă este de
sigur înlesnită de existența unor 
mari deosebiri în mișcarea munci
torească internațională. Avînd în
credere fermă în forțele progresu
lui social și în victoria inevitabilă 
a mișcărilor de eliberare, care 
luptă pentru drepturi umane ele
mentare, în inevitabilitatea lichi
dării politicii de forță și de ames
tec și în necesitatea dezvoltării 
relațiilor internaționale înteme
iate pe egalitate în drepturi, pe de
plina emancipare a popoarelor și 
țărilor, considerăm că, pe această 
bază, este posibilă angajarea tutu
ror forțelor progresiste, iubitoare 
de pace și democratice care doresc 
și sînt în stare să se opună cu suc
ces încercărilor forțelor reacționare 
și imperialiste de a opri roata isto
riei.

Pornind de la acestea și apli- 
cînd consecvent principiile coexis
tenței pașnice și active, Iugoslavia 
socialistă a stabilit relații strînse 
de prietenie și colaborare cu multe 
țări din Asia și Africa, cu țările 
în curs de dezvoltare și întreține 
relații de prietenie cu toate țările 
vecine, indiferent de deosebirile în 
sistemele sociale. Aș dori să subli
niez îndeosebi extinderea continuă 
a colaborării noastre prietenești cu 
țările socialiste din Europa.

Tovarășe și tovarăși, permite- 
ți-mi să ridic acest pahar în sănă
tatea secretarului general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Ceaușescu, 
și a soției sale, în sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Chivu Stoica, pentru fe
ricirea și prosperitatea poporului 
țării dv, pentru noi succese în dez
voltarea Republicii Socialiste Ro
mânia și pentru prietenia și cola
borarea popoarelor noastre.

Cu același prilej, tovarășul Iosip 
Broz Tito a înmînat Ordinul 
„Marea Stea a Iugoslaviei" tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Chivu 
Stoica și Ordinul „Steaua Iugosla
viei cu cordon" tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

(Agerpres)

DE GALA
tece populare românești, piese 
instrumentale și coregrafice, arii 
din opere. Au fost interpretate, 
de asemenea, cîntece ale po
poarelor din R. S. F. Iugosla
via. Și-au dat concursul or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", orches
tra și corul Ansamblului Forțe
lor Armate, orchestrele populare 
reunite ale Filarmonicii de stat 
„George Enescu", Radioteleviziu- 
nii și Sfatului popular al orașului 
București, formațiile de dansuri 
ale ansamblurilor Sfatului popular 
al orașului București, Forțelor 
Armate și „Ciocîrlia", precum și 
cunoscuți soliști vocali, instrumen
tiști și balerini.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea președintelui Iosip Broz 
Tito și a soției, precum și din 
partea conducerii de partid și de 
stat a țării noastre.

Depuneri 
de coroane
Luni . dimineața, președintele 

Iosip Broz Tito și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au depus co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism și la Monumentul eroilor pa
triei.

Oaspeții au fost însoțiți de Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Florian Dănăla
che, membru supleant alComitetu. 
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid București. Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai unor instituții centrale de 
stat și ai Sfatului popular al Capi
talei. generali și ofițeri superiori, 
numeroși locuitori ai Bucureștiului.

Gărzile de onoare, aliniate în 
fața monumentelor, au prezentat 
onorul

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
si Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

în rotonda Monumentului din 
Parcul Libertății, președintele Tito 
și persoanele care îl însoțesc s-au 
oprit în fața criptelor lui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej șî dr. Petru 
Groza.

Solemnitățile s-au încheiat prin 
defilarea gărzilor de onoare.

Ceai oferit in cinstea 
tovarășei Iovanka Broz

Tovarășa Elena Ceaușescu a ofe
rit luni după-amiază un ceai în 
onoarea tovarășei Iovanka Broz.

Tovarășa Iovanka Broz a fost 
însoțită de tovarășele Zora Nike
zici și Milka Petrici.

Au luat parte tovarășele Elena 
Maurer, Martha Drăghici, Lidia 
Niculescu-Mizil, Mia Groza, Suzana 
Gîdea, Maria Mănescu, Dana Mă
nescu, Maria Mălnășan.

CETĂȚENII BUCUREȘTIULUI AU 1NTÎMPINAT 
CU CĂLDURĂ PE PREȘEDINTELE TITO

(Urmare din pag. I)

Solemnitatea sosirii înaltului 
oaspete și a persoanelor care îl în
soțesc se încheie prin defilarea 
gărzii de onoare.

Un grup de pionieri, ca un pîlc 
îmbujorat de soli ai primăverii, 
înconjoară cu dragoste pe oaspeți, 
pe conducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre, oferindu-le flori 
și îmbrățișîndu-i.

Salutînd pe oamenii muncii ve- 
niți în întîmpinare, tovarășii Tito 
și Ceaușescu urcă apoi împreună 
într-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliști, care este urmată 
de celelalte mașini oficiale.

De la aeroport pînă la reședința 
înaltului oaspete, de-a lungul șo
selei și al parcurilor înverzite, al 
largilor bulevarde, zeci de mii de 
bucureșteni salută cu entuziasm. 
Aerul vibrează de ovații și aplau
ze. Florile și stegulețele sînt flutu
rate ca mesaje ale prieteniei. 

tor sau familie de cooperatori, 
care au sarcini defalcate precis. 
„N-am fi putut ajunge aici, dacă 
nu puneam mina pe cheia proble
melor : îmbunătățirea organizării 
și retribuirii muncii — ne spune 
loan Boldureanu, instructor al 
uniunii raionale. La cooperativa 
din Birda pentru cele trei sate 
erau numai două brigăzi. Vă închi
puiți cite greutăți se iveau cînd, 
mai ales în campanii, se cere ra
piditate în executarea lucrărilor. 
Prin crearea a trei brigăzi mai 
mici, s-au asigurat premise bune 
pentru cuprinderea problemelor, 
pentru antrenarea operativă a coo
peratorilor la muncă".

Modul d6 a lucra cu oamenii, nu 
prin hîrtii, ci direct, la fața locu
lui, a scos la iveală situații care în 
ansamblul raionului au fost de 
mult rezolvate, dar în unele uni
tăți erau încă la ordinea zi
lei. La cooperativa din Petro- 
manu, actuala campanie agri
colă era organizată formal. Te
renul nu fusese repartizat pe 
brigăzi și echipe, munca se desfă
șura de-a valma, fără răspunderi 
precise. Lichidarea din mers a a- 
cestor deficiențe a dus la accele
rarea ritmului lucrărilor agricole, 
la executarea acestora fără nici un 
rabat la calitate.

Acțiunile întreprinse pentru 
buna organizare a muncii au fost 
inseparabil legate de aplicarea 
cointeresării materiale a coopera
torilor și îndeosebi a retribuției 
suplimentare. S-a întocmit un re
gulament de aplicare a retribuției 
suplimentare care servește la 
orientarea cooperativelor în stabi
lirea indicilor cantitativi și calita
tivi ai producției, ținerea eviden
țelor etc. In legătură cu aceasta 
și cu alte probleme uniunea raio
nală a organizat o consfătuire cu 
președinții cooperativelor agricole 
în cadrul căreia, pe bază de exem
ple și calcule concrete, participan
ts au stabilit măsurile practice 
menite să asigure generalizarea 
acestei metode. în ramura vege
tală, aplicarea retribuției suplimen
tare are la bază stabilirea judi
cioasă a indicilor pe baza evaluării 
economice a terenului după gradul 
de fertilitate.

Efectul înnoitor al măsurilor 
stabilite de partid pentru dezvol
tarea continuă a agriculturii se 
concretizează în multiple aspecte 
din activitatea de sprijinire a coo
perativelor agricole. Este vorbă nu 
numai de urmărirea sistematică a 
îndeplinirii planului de măsuri, ci 
și de rezolvarea unor probleme 
care n-au încăput în aceste pla
nuri sau se ivesc în activitatea zil
nică. în legătură cu aceasta, dis
tingem o altă trăsătură a activită
ții uniunii raionale : operativitatea. 
Ne oprim la cooperativa din Voi- 
teg, unde președintele, Ilie Șoj- 
dean, împresurat de treburi, le 
rînduiește urgența de rezolvare 
pentru a doua zi. De fapt, „urgen
țele" vin pe nepusă masă. Unul 
dintre șoferi, trimis să aducă 50(1 
kg de uree, necesară în hrana tau
rinelor puse la îngrășat, s-a întors 
cu camionul gol. Cei de la baza de 
aprovizionare nr. 3 din Timișoara 
i-au spus că nu-i pot face rost de 
uree decît... în cantități vagonabi-

Cuptoarele cu propulsie ale laminorului de tablă groasă de la Combi
natul siderurgic Galați Foto s M. Cioc

Oaspeții și conducătorii partidului 
și statului nostru răspund aclama
țiilor mulțimii.

Din primele clipe ale sosirii lor 
pe pămîntul românesc, oaspeții au 
fost întîmpinați cu întreaga căl
dură a prieteniei poporului nostru, 
expresia sentimentelor internațio-

★
BELGRAD 18. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Luni dimineață a părăsit 
Belgradul președintele R. S. F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I., Iosip Broz Tito, împreună 
cu soția, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, vor face o vizită oficială 
în România. Pe aeroportul Surcin 
din Belgrad, președintele R. S. F. 
Iugoslavia și persoanele care-1 în
soțesc au fost conduși de Edvard 
Kardelj, președintele Skupștinei 
Federale, Aleksandar Rankovici, 
vicepreședinte al R. S. F. Iugo
slavia, îvan Goșniak, locțiitor al 

le. Pentru președintele uniunii ra
ionale, prezent la discuție, situația 
ivită reprezintă o treabă în plus, 
pe care și-a propus s-o rezolve a 
doua zi. Ca de obicei, deplasarea 
lui într-o cooperativă agricolă nu 
se încheie pînă ce nu dă o raită pe 
la fermele zootehnice. Și aici 
rezolvarea unei probleme mai 
vechi necesită sprijinul uniuhii 
raionale. în grajduri s-a făcut 
instalația interioară pentru lumi
nă electrică. Dar îngrijitorii sînt 
nevoiți să folosească tot felinarele, 
deoarece racordarea la linia de 
înaltă tensiune, care trece la o 
distanță de 500 m, este tărăgănată 
de multă vreme. Cei peste 130 000 
de lei, trimiși încă din iulie anul 
trecut la întreprinderea regională 
de electricitate Banat (I.R.E.B.) 
în contul lucrărilor de electrifica
re, au făcut de citeva ori cale în
toarsă și tot de atîtea ori coope
rativa i-a trimis înapoi. Se vede 
însă că pînă acum perseverența 
cooperatorilor, determinată de ce
rințele practice ale producției, nu 
a înmuiat inima celor de la 
I.R.E.B. Această situație a fost dis
cutată și lămurită în aceeași zi de 
președintele uniunii raionale.

în planul de măsuri al uniunii 
cooperatiste se prevăd și acțiuni 
comune, pentru rezolvarea unor 
probleme care necesită unirea 
eforturilor cooperativelor agricole. 
Chiar dacă timpul scurt n-a per
mis desfășurarea unor acțiuni de 
mai mare amploare, ele au înce
put totuși să prindă viață. Coope
ratorii din Petromanu s-au făcut 
luntre și punte pentru a iriga în 
acest an 120 ha. Dar cu forțele de 
care dispuneau ei era imposibil să 
încheie lucrările de amenajare ne
cesare producției din acest an. Din 
inițiativa uniunii raionale, la să
parea a peste 8 000 mc de pămînt 
pentru canale, le-au venit în aju
tor cooperatorii din Cebza, Mace
donia, Ghilad și Ceacova. Cu acest 
sprijin, pe cit de neprevăzut, pe 
atît de prețios, au fost amenajate 
4 km de canale. Acțiunea comună, 
întreprinsă la Petromanu, a cons
tituit și un fel de încercare a for
țelor, soldată cu un efect practic 
pozitiv. S-a vădit că masele de 
cooperatori au înțeles că de ei de
pinde să dea viață prevederilor 
cuprinse în statutul cooperativei 
agricole și al uniunilor cooperatis
te, că acestea sînt spre folosul lor 
și al propășirii agriculturii socia 
liste.

Urmărind felul cum se cristali
zează stilul de muncă al uniunii 
cooperatiste, distingem modul de 
a privi în viitor, de a munci în 
perspectivă, pornind de la realită
țile prezente. în concordanță cu 
aceste realități, planul de măsuri 
prevede acțiuni de amploare pri
vind apărarea de inundații a 
peste 8 000 ha de teren, extin
derea irigațiilor, valorificarea 
mai deplină a unor resurse prin 
înființarea de îngrășătorii de tau
rine, amenajarea unor ateliere de 
reparații a mașinilor și uneltelor 
etc. Deocamdată, acestea și multe 
altele sînt înscrise în planuri, dar 
de pe acum se fac calcule econo
mice, se întocmesc proiecte și de
vize, se caută soluțiile cele mai 
avantajoase pentru ca toate, pre
vederile să devină realitate.

naliste care cimentează frăția po
poarelor celor două țări socialiste.

Primirea oficială făcută tovară
șului Iosip Broz Tito și persoane
lor care îl însoțesc a fost transmi
să de posturile noastre de radio și 
televiziune.

★

comandantului suprem al forțelor 
armate și secretar de stat pentru 
problemele apărării naționale, 
Djuro Pucar, președintele Comite
tului Federal al Uniunii asocia
țiilor luptătorilor din războiul de 
eliberare națională. Iovan Veseli- 
nov, secretar al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Serbia, Boris 
Kraiger, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale, Dușan Petro- 
vici, președintele Skupștinei R. S. 
Serbia, membri ai C.C. al U.C.I. și 
ai Vecei Executive Federale și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Ion Ciubotaru, 
însărcinat cu afaceri a.i. . al Re
publicii Socialiste Pmmânia la Bel
grad, și membri ai ambasadei.
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DESERVIREA CULTURALĂ
A EXCURSIONISTULUI

Au început pregătirile în vede
rea drumețiilor estivale, mașinile 
și motocicletele au intrat în revi
zie, „anotimpul excursiilor" a de
venit o noțiune la ordinea zilei.

— Unde vom merge ?
Aceasta este prima întrebare pe 

care și-o pun viitorii excursioniști 
și la care îi vor ajuta să răspundă 
ghidurile, prospectele, pliantele 
editate. Căci psihologia turistului 
este bine cunoscută. El este dornic 
să vadă cît mai multe lucruri, să 
afle date noi și interesante despre 
monumente istorice și de artă, mo
numente ale naturii, case memo
riale, locuri legate de viața și ac
tivitatea unor figuri reprezenta
tive ale poporului nostru și își va 
alcătui itinerarul în funcție de 
toate aceste puncte de interes ma
jor. Dar, date amănunțite asupra 
lor nu pot fi obținute decît din 
cele cîteva ghiduri, apărute în ti
raje minime. (De pildă, Circuitul 
marilor trecători în 10 000 exem
plare, Valea Arieșului — 7 000 și 
chiar Ghidul auto-moto — 40 000 
exemplare, lucrări rapid epuizate).

— Pus în situația de a nu putea 
consulta aceste ghiduri, sau de a 
nu le avea cu mine pe drum — 
ne explică ing. Ion Teodorescu, de 
la Uzinele „Grivița Roșie" — îmi 
aleg traseul „din auzite", cu spe
ranța că „deservirea culturală" 
promptă (informații exacte despre 
monumentele de cultură, despre 
specificul anumitor localități) îmi 
va fi oferită la fața locului.

ARBITRARUL 
Șl IMPROVIZAȚIA 
ÎN INFORMAȚIA 
TURISTICĂ
reprezintă în momentul de față 
principala greutate de care ne 
ciocnim în drumurile noastre — 
spune ajustorul Dan Mihai. Cir- 
culînd pe șosele, vei întîlni nume
roase reclame care încearcă să te 
convingă de comoditatea încălță
mintei cu fețe de pînză sau care 
te informează pe un ton foarte 
doct asupra caloriilor conținute de 
nectarul de fructe.

Fără a nega utilitatea acestora, 
nu putem totuși să nu consemnăm 
faptul că despre obiectivele turis
tice, monumentele istorice sau cele 
naturale din regiune nu se scrie 
aproape nici un cuvînt. Astfel de 
panouri, dacă sînt, se instalează în 
cel mai bun caz abia la bifurca
rea drumului spre obiectivul res
pectiv (vezi Muzeul Golești — re
giunea Argeș, Palatul Mogoșoaia 
— regiunea București). în alte ca
zuri (la cetățile țărănești din re
giunea Brașov, la Șelimbăr, lîngă 
Sibiu) trebuie să apelezi la pro
priile cunoștințe de istorie și geo
grafie, deseori insuficiente dacă nu 
ești de strictă specialitate, pentru 
a ști să te abați din șoseaua prin
cipală la monumentul care mar
chează un anumit loc istoric.

în marile orașe s-au editat în 
cadrul apreciatei colecții „Mic în
dreptar turistic" o serie de ghiduri 
care prezintă exhaustiv localitatea. 
Acestea însă fie că s-au epuizat 
din pricina tirajului limitat, fie că, 
deși conțin date științifice bogate, 
nu oferă o informare concisă, spe
cifică escalelor scurte ale turiști
lor. O soluție bună a fost găsită 
la Brașov. Aici, paralel cu broșura 
din cadrul colecției amintite, s-a 
editat anul trecut un pliant cu 
harta orașului, cu fotografii și cu 
scurte indicații asupra principale
lor monumente de cultură. Forma
tul mic. de buzunar, ținuta grafică 
îngrijită, informația strict necesa
ră îl recomandă ca un adevărat 
ghid turistic, accesibil tuturor. Dar 
în cîte orașe s-au luat inițiative a- 
semănătoare ?

Pînă se va ajunge ca fiecare lo
calitate mai importantă să aibă ti
părit un ghid propriu pentru vizi
tatori — este de părere profesorul 
Ion Floricică — ar trebui ca la in
trarea în orașe, pe aeroporturi, în 
gări, să existe niște panouri mari 
care să indice monumentele locale 
de cultură. Fotografii, cîteva date 
istorice absolut necesare și scurte 
indicații de orientare ar constitui 
cea mai amabilă invitație pentru 
oaspeți. Astfel de mijloace de in
formare. apreciate de excursio
niști, există în Sinaia, Rîmnicu 
Vîlcea etc. în schimb lista locali
tăților unde lipsesc este mult mai 
lungă : Văleni, Cheia, Curtea de 
Argeș, Tîrgoviște și încă multe al
tele. S-a scris, de asemenea, foarte 
mult despre ilustratele poștale 
care se pot cumpăra în diferite 
orașe. Lucrurile nu s-au schimbat 
prea mult, astfel că încă se întîm- 
plă să găsești într-un oraș numai 
vederi din alte localități sau, și 
mai des, să nu găsești ilustratele 
cele mai solicitate (în vara lui 1965 
nu se găsea la Iași nici o vedere 
cu Bojdeuca lui Creangă și cu 
Teiul lui Eminescu).

Cel care pornește în excursie pe 
Valea Prahovei, de pildă, nu va 
ocoli Muzeul Grigorescu din Cîm- 
pina, Castelul Peles din Sinaia sau 
Biserica Neagră din Brașov. Nu
mai că, o dată ajuns acolo, se în- 
tîmplă uneori să fie nevoit să facă 
o mică corecție invitației de vizi
tare de la intrare :

„VIZITAȚI MUZEUL 
NOSTRU"... DACĂ 
NU ESTE ÎNCHIS!

Numeroase sesizări au vizat toc
mai acest aspect, al orelor de vizi
tare ne.judicios alese sau al timpu
lui extrem de redus afectat pen
tru aceasta De pildă, în trei zile 
ale săptămînii, muzeul regional 
Pitești este deschis doar de la 9 la 
12, la Cîmpulung Muscel trebuie să 
dai în bobi pentru a nimeri mu

zeul deschis căci cele patru ore 
programate în zilele lucrătoare 
sînt dispuse în fiecare zi altfel. 
Muzeul din Golești, unde se opresc 
numeroși vizitatori, e deschis doar 
de la 9 la 17. Iată însă că la Tîr
goviște programul este 9—20. La 
Bran, la muzeele de istorie și ști
ințele naturii din Ploiești există 
un program special de vară. Dar 
de ce nu se aplică același sistem 
în toate locurile des vizitate de tu
riști (bunăoară la Golești). Trebuie 
avut în vedere faptul că muzeul 
sau monumentul de cultură nu 
este un simplu magazin care „tra
ge oblonul" la o oră anumită. Ele 
reprezintă adevărate „magnete" 
pentru turiștii români și străini 
dar, în aceeași măsură, trebuie să 
fie și gazde primitoare. De aceea, 
mai ales acum. în perioada de 
vară, orarul lor poate fi îmbună
tățit prin sporirea substanțială a 
numărului de ore afectate pentru 
vizitare, prîn întocmirea unor pro
grame care să țină seama de spe
cificul sezonului și care să fie adu
se la cunoștință tuturor excursio

niștilor și în primul rînd O.N.T.- 
ului.

— Mai există însă și o altă ca
tegorie de locuri des vizitate de 
turiști — completează prof. Th. 
Burcescu, directorul Liceului „Dr. 
Petru Groza" — care deși nu au 
lacăte, porți și orar de funcționare, 
figurat vorbind, sînt greu accesi
bile. Mă refer la acele monumen
te istorice, cunoscute prin tradiție, 
vizitate de numeroși turiști, dar la 
care practic nu se poate asigura 
permanent (sau nici măcar perio
dic) un ghid. Situația nu este fără 
ieșire. Fiind vorba de localități 
mai mici sau de monumente izo
late (Călugăreni, Mănăstirea Sna- 
gov etc.) ar trebui realizate peste 
tot, de către forurile competente, 
plăci indicatoare cuprinzînd datele 
istorice cele mai importante, refe
ritoare la locul respectiv. ,

Pregătirile pentru „anotimpul 
excursiilor" sînt în toi. Este deci 
momentul de a se răspunde ce
rințelor turiștilor prin măsuri 
prompte și eficace.

Radu CONSTANTINESCU

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. In patrimoniul ei figurează ade
vărate comori de cultură, manuscrise și tipărituri rare, de o valoare deo
sebită, colecfii de artă, de numismatică și alte piese de mare interes 

(Foto : Agerpres)

deseori, în ca
racterizările pe 
care învăfătorii 
și profesorii le 
fac elevilor se 
înfîlnesc aseme

nea aprecieri : are posibili
tăți, dar este leneș. După 
părerea mea, cel ce acordă 
un asemenea calificativ co
mite o mare greșeală. Este 
adevărat că unii elevi își 
pierd răbdarea, să spu
nem, la formularea u- 
nei ecuafii, dar sînt în 
stare să fină în mînă — 
fără clește — o eprubetă în- 
fierbîntată, pasionați de o 
experiență în laborator. Sînt 
părinfi care relatează (fapt 
controlat de mine) despre 
copii considerafi „leneși" la 
școală, că acasă muncesc 
cu rîvnă, nefortafi de ni
meni. Datoria noastră cere 
ca, în loc să-i etichetăm pur 
și simplu, să la stimulăm 
aptitudinile și totodată să •> 
le canalizăm priceperea, 
răbdarea spre îndeplinirea 
integrală a îndatoririlor 
școlare.

Este și mai imprudent a 
socoti drept leneși pe șco
larii mai mici. Profesorul 
poate săvîrși greșeli de in
terpretare, socotind orice 
vioiciune temperamentală 
drept semn incontestabil 
de inteligenfă, iar o așa- 
zisă încefineală psihică, fire 
molatică — expresia lenei. 
E drept că inteligentele vii 
și temperamentele zglobii 
se descurcă mai ușor și pot

impresiona mai repede și 
mai plăcut pe profesorul 
care apreciază copiii după 
șabloane și modele presta
bilite. Dar și elevul timid 
sau șovăitor în vorbire 
poate fi harnic, inteligent. 
Să nu uităm o clipă că e- 
ducafia eficace nu poate 
fi decît cea individualizată. 
Un cuvînt de laudă poate 
îngîmfa pe un tînăr, sau
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ANTON BACALBAȘA

„Scrieri alese“
Ediția In două volume de „Scrieri 

alese’, apărută recent la Editura 
pentru literatură, cu prilejul împli
nirii unui veac de la nașterea scrii
torului și activistului socialist, reu
nește într-o selecție destul de lar
gă și de judicios alcătuită- lucră
rile cele mai semnificative ale lui 
Anton Bacalbașa. Evident, nu lip
sește, în primul rînd, seria de schi
țe de inspirație cazonă, avînd ca 
personaj central pe vestitul și de
mult intratul în legendă Moș Tea
că. Scrise cu nerv și inteligență, 
schițele au o anumită savoare, 
care le mai asigură încă viabili
tatea, deși multe din ele — la o a 
doua lectură, mai ales — își dez
văluie consistența destul de fragilă

Desigur, mai important este rolul 
lui Bacalbașa în dezvoltarea pre
sei democratice rom&nești. Urmînd 
tradiția unor pene ilustre de gaze
tari (Cezar Bolliac, C. A. Rosetti), 
tradiție continuată paralel cu el și 
după aceea de un George Panu 
și mai ales de Constantin Miile, 
Anton Bacalbașa, deși dispărut din 
viață la vîrsta de numai 34 de ani 
— a adăugat la istoria ziaristicii

românești din secolul trecut pa
gini de frumoasă amintire. înce- 
pîndu-și activitatea jurnalistică 
propriu-zisă la un organ socialist 
(Emanciparea, 1883), cu traduceri 
după „Capitalul” lui Karl Marx, el 
a dat dovada adevăratelor sale 
posibilități la Drepturile omului, în 
1885, jurnal care în evoluția presei 
noastre marchează un moment de 
răscruce : este vorba de începutu
rile presei românești moderne. 
Munca, Lumea nouă, Adevărul ș.a., 
jurnale socialiste și democratice 
de prestigiu, s-au bucurat mai 
apoi de contribuția entuziastului și 
neobositului ziarist care a fost An
ton Bacalbașa. Scrisul său, incan
descent, elaborat în focul luptei, a 
chemat nu o dată muncitorimea să 
se unească strîns sub steagul des
fășurat al socialismului.

Urmînd în întregime linia ghe- 
ristă în critica românească, Anton 
Bacalbașa a adus cîteva precizări 
ce trebuie amintite, în legătură cu 
crearea unei arte profund realiste. 
Unele sugestii, din conferința sa de 
răsunet în epocă, Artă pentru artă.

CRONICA TEATRALĂ

denotă un spirit sensibil la frumos, 
o dragoste adevărată pentru va
lorile autentice ale artei.

Ediția, întocmită cu seriozitate și 
pricepere de Virgiliu Ene (care a 
alcătuit și o masivă și utilă biblio
grafie a scrierilor lui Bacalbașa), 
constituie un omagiu binevenit a-

dus scriitorului ; prefața, documen
tată conștiincios, este realizată în
să cu mijloace modeste și nu reu
șește să evidențieze suficient as
pectele principale ale activității lui 
Anton Bacalbașa.

Tiberiu AVRAMESCU

STELIAN PĂUN

„Pămînt sălbatic"
Viața unui mic oraș de la Du

năre în anii imediat următori pri
mului război mondial, frămîntările 
și dramele prin care treceau mun
citorii portuari constituie obiectul 
cărții lui Stelian Păun. „Pămînt săl
batic" este denumit spațiul în care 
se mișcă autorul și eroii cărții sale, 
un spațiu al neîmplinirilor, al ex
ploatării nemiloase, al conilictelor 
înverșunate între stăpîni și cei ex
ploatați. Deși subintitulată „ro
man", cărții îi lipsesc atributele 
genului. Autorul narează tot timpul 
obiectiv, la persoana a treia sin
gular, fapte aproape netransfigura
te artistic. Utilizarea acestui proce
deu pare a fi fost chiar intenția 
scriitorului. „Amintiri adormite — 
spune el — s-au trezit și șuvoiul 
lor m-a luat cu el. De toate îmi

amintesc, le văd parcă. Și penița 
care scrie și propria mea mînă le 
văd acum !...".

Privită din acest punct de vede
re, cartea este exact ceea ce rîn- 
durile de mal sus ne lasă a bănui 
că a urmărit autorul. Adică relata
rea unor situații concrete, orienta
te în principal către prezentarea 
faptelor de viață, așa cum au avut 
loc. Filtrarea artistică a acestora 
neconstituind preocuparea princi
pală a autorului, rezultatul a fost 
o creație cu un caracter predomi
nant memorialistic. Schematică și 
rigidă în multe locuri, cartea lui 
Stelian Păun rămîne totuși intere
santă prin materialul uman pe 
care îl prezintă.

Ion STANOIU

„IFIGENIA IN AULIDA"
---------------------- la Teatrul Național din Cluj ---------

Cum trebuie să arate astăzi un 
spectacol avînd la bază un text 
scris cu mai bine de două milenii 
în urmă ? Pentru că vorbind azi 
despre spectacolul „Ifigenia în Au- 
lida" și amintind că acum 2 500 de 
ani se năștea la Delphi primul 
spectacol cu o tragedie din istoria 
lumii, cronicarul nu-și poate stă
pîni o mare emoție în fața unui 
monument pe care timpul și vre
murile l-au descoperit și redesco
perit ca pe o inepuizabilă sursă 
de lumină și adevăr.

„Ifigenia" s-a născut într-un mo
ment în care Elada avea nevoie 
mai mult ca oricînd să-și reamin
tească idealurile și ideile demo
crației și civilizației sale. Pentru 
că era primejduită în însăși struc
tura sa, pe de o parte din pricina 
discordiei dintre cetăți, pe de alta 
de invazia barbară ce batea la

damenfală dacă se mulțu
mește să constate numai 
volumul, cantitatea de cu
noștințe ale elevilor și nu 
încearcă să cunoască pro
cesul de asimilare a cu
noștințelor, căile prin care 
ele au fost însușite, carac
terul muncii individuale. 
Căci nu pofi instrui elevii 
fără a le dezvolta gîndireal 

Unii pedagogi și părinfi

poate stimula pe un altul. 
Un elev cu o strașnică fi- 
nere de minte își închipuie 
că poate face (ață la orice 
dacă profesorul nu-l pune 
înaintea unor probleme un
de memoria singură nu-i 
de-ajuns. Și calificativul de 
vrednic poate fi uneori o 
greșeală de interpretare. 
Profesorul face o eroare fun-

sînt tentafi să catalogheze 
drept leneși pe copiii care 
manifestă o anumită indife
rentă fată de învățătură. Nu 
poate fi uitat că, mai a es 
în primele clase, sini sufi
ciente cîteva lec|ii plicti
coase, neizbutite ca să a- 
pară o stare inhibitivă fală 
de studiu. Am putut con
stata la unii din elevii mei

că manifestările de indife
rentă se datoresc atmosfe
rei din familie. Astfel de 
manifestări apar cînd pă
rinții — în fond ei înșiși 
leneși și nepăsători — bat
jocoresc „nimicurile” po
vestite de copil, sau le dau 
răspunsuri răstite care pro
voacă dezorientări în min
tea copiilor. Asprimea ne
cugetată poate provoca în
dărătnicia copiilor, pe care 
unii părinfi se grăbesc să 
o definească ca „lene incu
rabilă".

Nu le este îngăduit n;ci 
părinților, nici profesorilor 
să )reacă cu vederea starea 
sănătății copiilor, care poa
te influenta activitatea aces
tora. Dar aprecierile asu
pra sănătății copsului nu 
trebuie să fie, ca să zicem 
așa, de natură fantezistă, 
păreri personale, ci fondate 
pe date reale, analize me
dicale, pe consultarea și 
colaborarea rodnică cu per-, 
sonalul medical calificat.

Copilul nu are motive 
să fie leneș ; ființa ome
nească sănătoasă are nevoie 
de activitate. Dacă vom în
curaja această ființă, o vom 
obișnui cu munca, și îi 
vom stimula dorințele, ini
țiativele, incipiente chiar, 
fără îndoială că va desfă
șura o activitate rodnică.

Prof. George 
DRAGOMIRESCU 
Liceul „Al. I. Cuza*  
din București

porți. Era nevoie de un imens, ge
neros, nobil dar și dureros sacrifi
ciu pentru binele obștesc, spre a 
retrezi spiritul patriotic și dorința 
de apărare a Eladei democratice, a 
elenismului. Ifigenia, fiica lui Aga
memnon, este sortită altarului de 
sacrificiu. Mîndria cetății este sa
crificată binelui tuturor cetăților 
grecești. Acestea erau ideile textu
lui, mesajul său.

Spectatorul de azi nu trebuie să 
privească un asemenea spectacol 
ca pe o reconstituire, ca pe o pie
să de muzeu, pentru că în opera 
lui Euripide trăiește o sensibilitate 
umană ce trece din om în om și 
din secol în secol. Opera lui Euri
pide emoționează și astăzi. Iar 
spectacolul trebuie să ne ofere 
această emoție cu mijloacele artis
tice care ne sînt proprii. O singură 
cale, cred, poate asigura renaște
rea acestei superioare emoții prin 
teatru : sinceritatea și profunda 
înțelegere a ceea ce noi numim 
astăzi conflictul dramatic al lucră
rii. Spectatorul de azi trebuie să-și 
descopere vibrația la apelul spre 
înălțare umană lansat cu mai bine 
de două milenii în urmă. In acest 
spirit și-a și început de altfel spec
tacolul Teatrul Național din Cluj, 
avîndu-1 ca regizor pe Vlad Mu
gur. Colectivul clujean a pornit nu 
de la descoperirea unei modalități 
care să aducă a teatru antic în 
latura lui exterioară, ci la desco
perirea adincimilor textului euripi- 
dian, menite să dovedească pere
nitatea operei bardului Eladei. Iar 
sacrificiul Ifigeniei (act dureros, 
dramatic) n-a rămas în limitele 
puțin credibile, poate chiar de 
neînțeles ale unui ritual mult de
părtat de vremea noastră, ci s-a 
ridicat la simbolul unei jertfe eroi
ce, acceptată de fiica lui Aga
memnon ca o condiție a propășirii 
cetății, civilizației elenice și bine
lui comun. Jertfa Ifigeniei a fost pro
fund dramatică, drumul spre alta
rul de sacrificiu presărat cu des- 
nădejdi, îndoieli, chemări și im
plorări, dar cînd rațiunea triumfă, 
finalul devine o aureolă și nu un 
sfîrșit sîngeros.

Spectacolul clujean parcurge a- 
ceste etape ale textului stăruind 
spre a da contur complex perso
najelor, îngăduind nașterea unor 
subtile momente psihologice, a 
unor reacții gingașe, adînc ome
nești. Actorii au avut de spus 
un cuvînt greu în această montare 
și în primul rînd grupul persona
jelor feminine, favorizate chiar de 
autor. Ifigenia Silviei Popovici are 
și noblețe, și dramatism, și eroism 
și o nesfîrșită elevație artistică, 
parcurgînd o gamă de virtuozitate

artistică care ne încîntă ori de cîte 
ori o întîlnim la un actor, mai ales 
tînăr; Clitemnestra Silviei Ghelan 
a vădit o sobrietate și o forță de 
redare emoțională a frămîntării ma
terne, ilustrînd o altă atitudine față 
de viață și societate — a mamei 
Ifigeniei ; cele două actrițe care 
au interpretat roluri de corifei, Me
lania Ursu și Ligia Moga, au avut 
darul să ridice textul aproape sa
cadat, vestitor al desfășurărilor 
dramatice, la un nivel tulburător.

Un personaj colectiv care a ac
ționat ca o singură ființă, izbutind 
să fie perfect integrat desfășurării 
spectacolului, avînd o plastică și o 
precizie a intervenției cum rar în
tîlnim, este corul (prelucrat de re
gizor spre a fi opinia publică ce 
participă la drama Ifigeniei. Despre 
personajele masculine Agamemnon, 
Achile, Menelaos, interpretate res
pectiv de Valetino Dain, George 
Motoi și Gheorghe Nițescu, putem 
spune că ele au avut statura și li
mita de prezență pe care le-o im
pune într-o măsură și textul. Poate 
că nu întotdeauna ele au contri
buit, prin prezența lor lipsită de re
plică, la încordarea atmosferei 
care ar fi cerut o participare mai 
activă în gest și mișcare. Discor
dantă, prezența bătrînului inter
pretat de Aurel Giurumia, rămas 
un personaj mult prea prozaic 
pentru amploarea dramatismului 
ce se consuma în jurul său. Două 
contribuții considerate de obicei a- 
jutătoare ale artei teatrale au fost 
aci determinante pentru valoarea 
spectacolului • scenografia lui Ju
les Perahim și muzica de scenă 
scrisă de Pascal Bentoiu.

Perahim a creat nu atît un loc de 
joc propriu-zis, cît un cadru în
cărcat de simbol. Pe platforma 
nudă, un fundal sugerînd pietre de 
mare, silexuri într-o orînduire ar
haică, dar îngăduind să presupui 
prezența mării, a cetății, scenogra
fia era mereu prezentă dar nu se 
traducea în reconstituiri sau frîn- 
turi de cadru care ar fi dat un ca
racter prozaic montării. Despre mu
zica lui Pascal Bentoiu se poate 
spune un lucru care presupune 
toate celelalte calități ale unei ase
menea scrieri pentru un spectacol 
de teatru : ea a avut darul să pre
lungească vibrația dramatică a 
textului, dînd ecou și profunzimi 
absolut necesare unei asemenea 
încercări de traducere a textului cu 
rezonanțe tragice al lui Euripide.

Spectacolul clujean reușește să 
ofere o modalitate contemporană 
de interpretare a tragediei antice, 
dovedind vitalitatea unui text de 
două ori milenar.

AGENDA
W

• Astă-seară, la Teatrul de 
Comedie din Capitală are loc 
premiera spectacolului „Capul 
de rățoi" de Gheorghe Ciprian, 
în regia lui D. Esrig. Scenogra
fia : Ion Popescu-Udriște. Ro
lurile vor fi interpretate de 
Radu Beligan, Ion Lucian, Mi
hai Pălădescu, Gh. Dinică, Ma
rin Moraru, Mircea Albulescu, 
Costel Constantinescu, Amza 
Pelea, D. Chesa, Dem. Savu, 
V. Plătăreanu și alții.

• Duminică a avut loc la ci
nematograful „Luceafărul" din 
Capitală prezentarea în avan
premieră a noului film româ
nesc „Haiducii", producție a 
studioului „București". La a- 
ceastă manifestare, organizată 
de Direcția rețelei cinematogra
fice și difuzării filmelor în co
laborare cu Întreprinderea ci
nematografică a orașului Bucu
rești, au participat actorii Fory 
Etterle, Toma Caragiu, Marga 
Barbu, Ion Besoiu și Amza Pe
lea, principalii interpreți ai fil
mului, care au vorbit publicu
lui despre munca lor de creație. 
Premiera filmului va avea loc
mîine, la cinematograful „Pa
tria".

• Pe șoseaua Olteni nr. 45 
din Capitală s-a dat în folosin
ță noul sediu al studioului 
„Animafilm". Patru platouri 
stau la îndemîna realizatorilor 
de filme de păpuși, cartoane de
cupate, obiecte animate. Alte 
trei platouri sînt destinate pro
ducției filmelor de desen ani
mat. Tot aici funcționează un 
sector de diafilme, diapozitive 
și film publicitar, precum și 
ateliere pentru construcția de 
păpuși și marionete, săli de pro
iecție, de montaj, laboratoare, 
în acest an studioul va realiza 
20 de filme de animație și de 
păpuși, 140 de titluri de diafil
me pe diferite teme ale științei, 
artei și culturii, numeroase fil
me și diapozitive color cu su
biecte variate

Mircea ALEXANDRESCU

CINEMA
• Sala Palatului : Concert SARITA MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Palatului
— orele 20) : Cvintet de suflători și Recital de lieduri Iolanda 
Mărculescu.
• Teatrul de Operă și Balet : MADAME BUTTERFLY — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNE- 
VILLE — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : EU- 
RIDICE — 19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL —
19.30.
0 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANIOTA — 19,30. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET PENTRU 
O PĂPUȘA — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL ÎN NORI — .15,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 16,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PRO
FESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : CU MU- 
ZICĂ E DE GLUMIT — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TINEREȚII
— 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 10; 13; 16; 
18,45; 21,15, București — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45,
Modern — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, Tomis (comple
tare Geologii) — 9,30; 12; 14,30; 17,15; 20.
0 NU PLlNGE PETER 1 — cinemascop : Republica (comple
tare Cartiere noi în București) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Luceafărul (comple
tare Cu acul și ața) — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Rahova 
— 15,30; 18; 20,30.
0 HAMLET : Cinemateca — 9,30; 12,30.
0 PARCAREA INTERZISA : Capitol (completare Orașul care 
iubește) —- 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (com
pletare Cabinetul de stampe) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 HAI, FRANȚA 1 : Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, Melodia — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (Ia ambele 
completarea Cabinetul de stampe), Excelsior (completare 
Orizont științific nr. 1) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (completare Pasiuni) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Popular (completare Tirguri și iar
maroace) — 10,30; 16; 18,30; 20,45.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : Central (completare 
Acolo unde Carpații întîlnesc Dunărea) — 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30.
0 TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN : Lumina (completare 
Lenin în Samara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30
0 REGINA CINTECELOR : Union — 15,15; 18; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
0 STEAUA BALETULUI : Doina (completare Plasma) •— 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

0 LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI — BALETUL NEGRU DIN SENEGAL — CAR
TIERE NOI ÎN BUCUREȘTI : Timpuri noi — 10—21 în con
tinuare.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Giulești (com
pletare Un bloc neobișnuit) — 16-, 18,15; 20,30, Arta (com
pletare Cocenel) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
0 DESENE SECRETE : înfrățirea între popoare (completare 
Ivan Funev) — 10; 16,30; 18,30; 20,30.
0 WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 
9,30—13 în continuare ; 16,30; 20.
0 RĂSCOALA — cinemascop : Buzești — 15; 17,45; 20,30, 
Gloria (completare Țara Hațegului) — 10; 12,30; 15,15; 18; 
20,45 .
0 SAȘA : Crîngași (completare Secretul trecutului) — 15,30; 
18; 20,30.
0 FINALA BUCLUCAȘA : Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Bucegi (completare Energia)
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30. 
0 WINNETOU (seria I) • Flacăra (completare Cu acul șl 
ața) — 10; 15,30; 18; 20,30.
0 TOM JONES : Vitan — 11; 15,30; 18,15; 20,45.
0 WINNETOLI — cinemascop (seria a II-a) : Miorița (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; 
Drumul Sării (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana) — 15; 17,30; 20.
0 DIVORȚ ITALIAN ; Munca — 10.30; 15,30; 18; 20,30.
0 DUPĂ MINE, CANALII I ; Aurora (completare Orizont 
științific nr. 1) — 10; 12.30; 15; 17,45; 20,30, Flamura (com
pletare Cabinetul de stampe) — 10; 12,30: 15,30; 18; 20,30. 
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Moșilor
— 15,30; 18; 20,30
0 ARȘIȚA — cinemascop : Cosmos (completare în costum 
de scafandru deasupra planetei) — 14,30; 17,15; 19,45.
® BEATA : Viitorul (completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 
15,30; 18; 20,30.

0 VANINA VANINI : Colentina — 15,30; 18; 20,30.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Volga 
(completare Orizont științific nr. 1) — 9,45; 12; 14,15; 16 30- 
18,45; 21.
0 CHEILE CERULUI : Floreasca (completare Cu acul și ața) 
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 BOCCELUȚA : Progresul (completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții) — 14 30; 
16,45; 19; 21,15.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : Lira (completare Geologii) — 
15; 17,45; 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Ferentari (com
pletare Și acum... puțină gimnastică) — 10; 15,30; 18; 20,30, 
Pacea (completare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții) — 16; 18,15; 20,30.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Cotroceni 
(completare Tîrguri și iarmaroace) — 15,30; 18; 20,30.

0 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru copii și 
tineretul școlar : „CÎNTEC ȘI JOC". Program artistic inter
pretat de elevi din orașul și regiunea Iași. Transmisie de la 
Iași 0 20,00 — Colecții, colecționari, pasiuni. Va fi pre
zentată colecția de tablouri în țesătură a Speranței Voinescu 
Sl tablouri pictate în ulei de ing. Mihai Tonciu 0 20,30 — 
întrebări Ia care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a 
răspuns încă. Emisiune de știință : Radiobiologia — omul 
și radiațiile ionizante; aplicațiile radiobiologiei în medicină' 
și în științele agricole. Participă acad. prof. Ștefan Milcu, 
doctor în științe Nicolae Racoveanu, doctor ing. Stan Ste
lian, doctor Nicu Mihai 0 21,00 — Filmul „PRIMĂVARA" 
— producție a studiourilor din R.S.F. Iugoslavia © 22,30 — 
Telejurnalul de noapte 0 22,40 — Buletin meteorologic.
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0 delegație de activiști 

ai Partidului Comunist Român

BACĂU

Valorificarea gazelor 
reziduale

Printre preocupările specialiști
lor din unitățile marelui complex 
petrochimic de pe Valea Trotușu- 
lui un loc important îl ocupă pu
nerea in valoare a gazelor rezi
duale provenite din procesul teh
nologic. La combinatul chimic din 
Borzești mari cantități de gaze de 
la instalafia de purificare a aceti- 
lenei erau evacuate în atmosferă. 
Acum ele sînt captate și trimise 
centralei termoelectrice Borzești, 
unde sînt folosite ca combustibil. 
Numai in primul trimestru al a- 
cestui an, prin utilizarea acestor 
gaze au fost realizate economii de 
combustibil in valoare de peste 
un milion lei.

Mari cantități de gaze erau 
evacuate in atmosferă și la Com
binatul de cauciuc sintetic. Pro- 
panul este dirijat acum către com
binatul chimic unde înlocuiește 
partial metanul folosit la instala
ția de cracare a acetilenei. Econo
miile ce se obțin prin valorifi
carea propanului se ridică la cir
ca 3 milioane lei pe an.

Complexul turistic 
Bucium

Pe dealul Bucium, din apropie
rea lașului, la o altitudine de 400 
de metri, intr-un cadru natural 
atractiv, a fost Înălțată clădirea 
primului complex turistic din re
giune. Constructorii execută în 
prezent lucrări de tinisaj in inte
rior, montează ușile și ferestrele. 
Motelul Bucium-Iași are o capaci
tate de cazare de 80 de locuri și 
asigură servirea mesei simultan 
pentru 400 de persoane, dispunind 
de un restaurant și două terase 
acoperite. Pentru parcarea autotu
rismelor și autobuzelor vor fi a- 
menajate locuri speciale, o parte 
din ele fiind acoperite și dotate 
cu utilaje moderne de intretinere.

Motelul este prevăzut cu încăl
zire centrală, iar pentru alimenta
rea cu apă vor fi captate, in re
zervoare speciale, unele izvoare 
naturale locale.

P L O IEȘTI

Centru comercial 
modern

tn cartierul Nord-Ploiești se află 
in construcție un mare centru co
mercial. După cum ne informează 
Mircea Jinga. directorul direcției 
comerciale, peste citeva zile va fi 
dat in folosinfă „supermagazinul“ 
alimentar, parte componentă din 
complex. Pină la sfirșitul anului 
se vor mai da in exploatare aici 
alte spatii comerciale (circa 3 000 
mp) pentru desfacerea de textile, 
încălțăminte, mobilă, produse me- 
talo-casnice, farmaceutice, cărți șl 
articole de papetărie. tn a doua e- 
tapă, anul viitor, se prevede con
struirea unui restaurant, labora
toare de cofetărie și patiserie etc.

Complexul comeicial Ploieștl-

0 FRUMOASA VICTORII 
A SAHISTELOR NOASTRE

Intîlnirea internațională de șah 
dintre echipele feminine ale Ro
mâniei și Iugoslaviei, desfășurată la 
Ploiești, s-a încheiat cu rezultatul 
de 9,5—6,5 puncte în favoarea șa- 
histelor române. La prima masă, 
Alexandra Nicolau și Katia Jova- 
novici au realizat fiecare cite 1 
punct, iar la masa a doua Elisabeta 
Polihroniade a întrecut-o cu 1,5— 
0,5 pe Lubita Jocici.

La „europenele"
Campionatele europene de tenis de 

masă au fost reluate ieri cu desfă
șurarea probelor individuale. La sim
plu masculin, jucătorul român Dorin 
Giurgiucă s-a calificat în optimile de 
finală prin victoriile cu 3—0 la Stein 
(R.D.G.) și Neale (Anglia). Radu Ne- 
gulescu a cîștigaf în primul tur la 
Bierkens (Belgia) cu 3—0 și în turul 

Nord va putea deservi tn condi
ții optime circa 20 000 de per
soane.

A R G E Ș

Sistematizarea satelor
Sistematizarea vetrei satelor și 

întocmirea proiectelor tip pentru 
unele din localitățile de deal, 
munte și cimpie sint primele ac
țiuni in cadrul lucrărilor de sis
tematizare a localităților rurale din 
regiunea Argeș. Au fost întocmite 
schife de sistematizare pentru sa
tele Stoicănești, Vitomirești. Bă- 
beni, Schitu-Golești, Horezu etc., 
care prevăd, în funcfie de condi
țiile actuale, de perspectivele eco
nomice de dezvoltare, cit șl de 
specificul local, organizarea de 
centie civice care să permită o 
dotare tehnico-edilitară economi
coasă.

tn vederea sistematizării locali
tăților rurale, Direcția de sistema
tizare. arhitectură, proiectare și 
construcții Argeș a trimis sfaturi
lor populare raionale și comunale 
studii și propuneri de parcelări, 
de profile de străzi etc.

MARAMUREȘ

Expoziție apicolă
La Baia Mare s-a deschis re

cent expoziția republicană apicolă, 
organizată de Filiala regională a 
crescătorilor de albine din Ro
mânia. tn două din pavilioanele 
expoziției permanente a regiunii 
Maramureș au fost expuse pro
duse. materiale și utilaje apicole, 
machete, panouri și totogralii din 
activitatea crescătorilor de albine, 
distincții acordate apicultorilor 
din tara noastră in cadrul unor 
manifestări apicole internaționale. 
Un spafiu larg este rezervat 
exponatelor apicole: stupi de 
tipuri și construcții diferite, uti
laje pentru preluarea mierii, di
ferite ustensile necesare crescă
torilor de albine etc. Unul din 
saloanele expoziției prezintă dez
voltarea apiculturii în regiunea 
Maramureș.

Un tablou 
de Sebastiano Ricci 
la Bruckenthal

Printre tablourile valoroase de 
la Muzeul Bruckenthal, care au 
atras și atrag atenția atit vizita
torilor. cit și specialiștilor se allă 
și cel intitulat: „Medro și Ange
lica". Tabloul a fost atribuit lui 
Jacopo Amigoni. Această părere 
a durat pină de curind, cînd cer
cetătorii muzeului, avînd confir
marea unor recunoscu/i cercetători 
italieni, profesorii Roberto Longhi 
și Antonio Morassi, au stabilit, in 
urma unei minuțioase și îndelun
gate analize, că tabloul „Medro șl 
Angelica" aparține remarcabilului 
pictor italian Sebastiano Ricci 
(1659—1734). Tema tabloului este 
luată din Orlando Furioso, fiind 
vorba despre iubirea dintre An
gelica, principesă saracenă și Me
dro, un tinăr infanterist saracen.

FOTBAL

200 de șuturi la poartă... și 0-0
0—0, 1—0 ! Rapid-Dinamo, 0—0 ; 

Petrolul-Știința 0—0 ; Siderurgis- 
tul-Petrolul 0—1. Meciuri în care 
nu se înscrie nici un gol sau, cel 
mult, unul singur !

După cinci etape ale returului, o 
constatare se impune tot mai evi
dentă : echipele din campionatul 
primei categorii manifestă în con
tinuare o îngrijorătoare — și, poa
te chiar crescîndă — ineficacitate, 
în etapa de duminică s-au marcat 
doar 15 goluri, cifră ce constituie 
de altfel media golurilor din etape
le de pînă acum. Desigur, nu e 
vorba de a absolutiza cifrele, în 
timpul meciurilor pot interveni 
multe elemente (forma bună a por
tarilor, starea terenului etc, care 
duc la micșorarea eficacității 
înaintașilor) dar fapt e că media 
scăzută se menține, ba chiar scade 
de la o etapă la alta.

în relatările cronicarilor de spe
cialitate apar tot mai frecven
te relatările despre jocul steril, 
neorientat pe poartă pe care-1 
practică majoritatea echipelor: 
„rapidiștii au tras primul șut lui 
Datcu de abia în minutul 65“, „în

de tenis de masă
doi tot cu 3—0 la austriacul Heine.
La simplu feminin, Maria Alexandru 
a întrecut pe Bogmans (Olanda) cu 
3—0 și Eleonora Mihalca pe Barrie 
(Scoția) cu 3—0. în turul doi al pro
bei de dublu fete, Maria Alexandru 
șl Eleonora Mihalca au învins cu 3—0 
perechea Novestadt, Geissler (R.D.G.). I

a plecat la Belgrad
La invitata C.C. al Uniunii Co

muniștilor din Iugoslavia, luni 
seara a plecat spre Belgrad, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ion Stănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, au fost prezenți Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R.,

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-iugoslave 

pentru Porțile de Fier
între 12 și 18 aprilie s-au desfă

șurat la București lucrările Sesiu
nii a V-a a Comisiei mixte româ
no-iugoslave pentru Porțile de 
Fier.

Grupa română a Comisiei mixte 
a fost condusă de Octavian Groza, 
adjunct al ministrului energiei e- 
lectrice, iar grupa iugoslavă de 
Hasan Siliak, adjunctul secretaru
lui federal pentru industrie și co
merț.

Comisia a constatat că planul de 
lucrări pe anul 1965 a fost reali
zat integral de cele două părți și 
că lucrările se desfășoară pe șan
tier în conformitate cu programul 
general de execuție.

Cronica zilei
Atașatul de presă al Ambasadei 

Republicii Democrate Germane la 
București, Henry Korf, a oferit 
luni după-amiază un cocteil cu 
prilejul celei de-a XX-a aniver
sări de la crearea ziarului „Neues 
Deutschland". Au participat repre
zentanți ai presei centrale, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și cores
pondenți ai presei străine la Bucu
rești.

★
Delegația Secției sfaturilor popu

lare de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Un
gare, condusă de dr. Tibor Kovacs, 
adjunct al șefului secției, a făcut o 
vizită la Comitetul de Stat pentru 
îndrumarea și controlul organelor 
locale ale administrației de stat, 
unde a fost primită de Tiță Florea, 
vicepreședinte al comitetului, și 
Dumitru Hoit, secretar general. 
Membrii delegației au făcut, de a- 
semenea, vizite la Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Fi
nanțelor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și la Consiliul Superior al 
Agriculturii. Delegația a vizitat 
cartiere noi și instituții de artă 
din Capitală.

*
Luni dimineața, Alecu Costică, 

vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a plecat spre Helsinki 
pentru a participa la cea de-a 15-a 
aniversare a Asociației de prietenie 
Finlanda-România. (Agerpres) 

meciul cu timișorenii, pînă în mi
nutul 53, jucătorii din Arad n-au 
șutat la poartă", „sîmbătă la Cluj 
dinamoviștii bucureșteni au șutat 
pe poartă de patru ori..." etc. Sînt 
meciuri în care o echipă dacă 
trage — la sau pe poartă — de 4-5 
ori. Poate pare curios, dar nici 
chiar Steaua care duminică a 
înregistrat scorul etapei (4—0) nu 
și-ar putea face din această (pre
supusă) performanță prilej de 
autoliniștire ; față de comportarea 
sub orice critică a apărării timi
șorene, înaintarea echipei Steaua, 
la adevărata ei valoare, ar fi pu
tut să înscrie și zece goluri.

Ziarul „Sportul popular" a pu
blicat foarte recent un interviu 
cu antrenorul federal N. Petrescu 
referitor la cauzele ineficacității. 
Desigur, pentru unii cititori pot 
prezenta interes explicațiile de or
din anatomic și fiziologic privind 
inconvenientele trasului la poartă, 
așezarea labei piciorului, inerția 
poziției premergătoare etc. (oare 
în alte țări fotbaliștii nu șutează 
și ei din dezechilibru, ci așezați pe 
scaun ?) Merită însă reținut un

Dispută strînsă 
între Petrosian și Spasski

La Moscova s-a jucat ieri a 4-a 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Tigran Pe
trosian și Boris Spasski. Partida s-a 
întrerupt la mutarea 41 cu un ușor 
avantaj pozițional pentru Spasski, 
dar specialiștii apreciază că este 
foarte posibilă o nouă remiză. Deo
camdată scorul este egal: 1,5—IA 

șef de secție la C.C. al P.C.R., Du
mitru Lazăr, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ion Iosefide, 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.C.R. București, activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. S. F. Iugoslavia la 
București.

(Agerpres)

Comisia mixtă a stabilit măsu
rile necesare pentru asigurarea în 
continuare a pregătirii și desfășu
rării în bune condiții a execu
ției lucrărilor și pentru îndeplini
rea unor sarcini legate de faza ac
tuală a lucrărilor, ce decurg din 
acordul și din celelalte documente 
privind realizarea și exploatarea 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, încheiate 
între cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de colabora
re tovărășească și prietenie.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri îa țară : Vremea a fost schim

bătoare, cu cerul mai mult acoperit. 
Au căzut ploi intermitente în jumă
tatea de vest a țării și cu caracter 
de averse, însoțite local de descărcări 
electrice, în Muntenia. In Moldova și 
Dobrogea ploile au fost cu totul izo
late. Local, în munți, s-a semnalat la- 
poviță și ninsoare. Vîntul a suflat 
potrivit, cu unele intensificări predo- 
minînd din sectorul nord-vestic. Tem
peratura, în scădere ușoară, oscila la 
orele 14 între 8 grade la Avrămeni și 
17 grade la Mangalia. In București : 
Vremea a fost instabilă, cu cerul mai 
mult noros. A plouat temporar sub 
formă de averse. Vîntul a suflat po
trivit din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 aprilie. în țară: Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. In- 
norări mai accentuate se vor pro
duce în vestul și nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura în\creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vînt slab pînă 
la potrivit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară.

aspect: în interviul citat se mani
festă o deplină mulțumire pentru 
faptul că, la indicațiile F.R.F., în 
fotbalul nostru s-a realizat ca fie
care jucător să execute, într-un 
ciclu săptămînal, 200 de lovituri 
pe poartă. 200 — pare mult, la 
prima impresie, dar, dacă este să 
mergem pe „cifre medii", atunci 
aceasta înseamnă 50 de lovituri pe 

•zi, și socotind că într-un minut, 
în condiții de antrenament, se pot 
executa — foarte, foarte lejer și 
confortabil I — 10 lovituri, revin 
în medie zilnică, cu aproximație, 
vreo 4—5 minute de exersare a șu
tului la poartă. E oare suficient ?

Unii își mai amintesc poate de 
fotbaliști fruntași de-ai noștri care 
exersau mai bine de o oră șuturi 
pe poartă, în zilele fixe de antre
nament ca și în zilele așa-zis li
bere, pe caniculă sau pe ploaie. 
Unii dintre ei aproape că rea
lizau într-o singură zi întreaga 
normă săptămînală considerată ca 
satisfăcătoare de antrenorul Pe
trescu.

Ineficacitatea, lipsa de decizie 
în finalizare sînt de multe ori le
gate de factori psihologici, „asu
marea răspunderii" etc. Or, fără 
a nega acești factori, se vor
bește prea puțin de lipsa de exer
cițiu, de nesiguranța tehnică.

Oare lucrurile se vor putea 
schimba dacă echipelor — paralel 
cu îndrumările despre „antrena
mentul intensiv" —- li se reco
mandă un asemenea efort derizo
riu, „normă" pe care se presupu
ne totuși că în mod practic unii 
jucători o depășesc fără prea ma
re dificultate...?

întreruperea, de două săptămîni, 
a campionatului — pentru a face 
loc meciurilor internaționale ale 
reprezentativelor de seniori și ti
neret — ar putea prilejui specialiș
tilor unele reflecții asupra măsu
rilor practice ce se impun în ve
derea rezolvării uneia dintre pro
blemele cheie ale fotbalului mo
dern.

Ion DUMITRIU

PROBLEMELE N.Ă.T.O.
„Greu de rezolvat"

Tn presa occidenta
lă continui să se afle 
pe primul plan co
mentariile referitoa
re la situația din 
N.A.T.O. După recen
tul răspuns adresat 
de S.U.A. la memo
randumul francez din 
29 martie, ziarul „LE 
MONDE" a publicat 
un editorial sub ti
tlul „A cîștiga timp", 
în care este analiza
tă poziția americană. 
Ziarul francez scrie :

„Ca răspuns la nofa 
Franței, SÎatele Unite 
au ales o poziție de 
compromis sau, mai 
degrabă, de așteptare. 
După criticile ascuțite 
aduse recent pozi
ției generalulj' de 
Gaulle de căire Geor
ge Ball, Acheson și 
Dean Rusk, s-ar fi pu
tut crede că răspunsul 
american la nota fran
ceză din 29 martie s-ar 
fi inspirat pe larg din 
sfaturile celor care, ta 
Washington se pro
nunță pent-u o atitu
dine de extremă fermi
tate și chiar de intran
sigență față de Fran
ța.

De fapt americanii 
au înțeles că nu vor 
fi urmați dacă se vor 
angaja pe o asemenea 
cale. Ei au apreciat că 
n-ar fi •urmați mei dacă 
ar hotărî să înregistre
ze fără să reacționeze,

Pe de altă parte, 
un articol din ziarul 
hamburghez „DIE 
WELT" notează fap
tul că, în căutarea u- 
nei poziții în vederea 
tratativelor cu Fran
ța, ceilalți 14 mem
bri ai N.A.T.O. sînt 
pe cale de a se an
grena în conflicte de 
interese.

„Cei 14 aliați ai 
Franței — scrie ziarul 
— sînt în căutarea u- 
nei poziții puternice în 
vederea tratativelor cu 
de Gaulle. După spu
sele unui înalt funcțio
nar al N.A.T.O., ei pro
cedează însă ca un om 
consfrîns să ia o deci
zie grea în viața sa, 
și care începe prin 
a-și sorta bufonii de 
manșetă. în realitate, 
aliații Franței au risi
pit un timp prețios și 
au evoluat pe terenul 
ales de strategul poli
tic de Gaulle în vede
rea controversei. Pe 
zi ce trece, crește ten
dința de a se lăsa an
grenați de de Gaulle, 
fără a avea o concep
ție politică comună a- 
supra viitorului alian
ței atlantice, în nego
cieri îndelungi asupra 
unor detalii, ba chiar 
asupra unor probleme

bobîrnacele ce li s-au 
prezentat, respectiv, 
dacă ar accepta, pur 
și simplu, termenii so
luției propuse de ge
neralul de Gaulle. în- 
fr-un caz ca și în ce
lălalt, probabil, ei n-ar 
fi izbutit decît să eta
leze în văzul tutu'or 
confuzia pe care hotă- 
rîrea Franței, de a se 
retrage din N.A.T.O , 
a provocat-o în sînul 
alianței.

Statele Unite au ales 
deci — așa cum o vor 
face fără îndoială, 
după exemplul lor, și 
ceilalți membri ai 
N.A.T.O. — «să-și fî- 
rască pașii». Ei nu re
fuză să discute cu 
Franța, dar îi cer să a- 
plice clauza prevăzută 
prin convenția fran- 
co-americană din 1958 
asupra sistemului de 
comunicații în cazul u- 
nui dezacord între cei 
interesați. Ceea ce 
practic ar însemna să 
se ceară dublarea du
ratei de un an, pro
pusă de Franța, pentru 
retragerea instalațiilor 
aparținînd aliaților.

Americanii roagă, 
de altfel, pe francezi 
să explice în ce mă
sură se leagă transfe
rul din Franța al State
lor majore integrate 
de hofărîrea de a se 
retrage din aceste 
stale majore. Făcînd

secundare. Ei sînt în 
pericol de a se atrage 
reciproc în conflicte 
de interese.

în acest fel în ulti
mele trei săptămîni s-a 
creat un vid politic în 
cadrul alianței. Britani
cii îl folosesc pentru a 
insista ca N.A.T.O. să 
se refugieze pe insula 
lor. Ei subliniază avan
tajele unei concentrări 
a tuturor organelor 
N.A.T.O. la Londra, a- 
vantajele unei reorga
nizări în jurul unui nou 
centru politic — Ma
rea Britanie — aliatul 
principal al S.U.A. în 
Europa... Ideile britani
ce privind mutarea or
ganelor N.A.T.O. în 
Anglia vor fi, fără îndo
ială, mai utile intere
sului britanic de a-și 
spori influența în ca
drul alianței, decît a- 
lianței însăși sau țări
lor Europei continen
tale. Relațiile vest-ger- 
mano-franceze și cola
borarea celor șase țări 
vest-europene ar fi su
puse unor noi încor
dări, chiar numai dato
rită faptului că Franța 
ar putea să-și continue 
și la Londra politica de 
obstrucție.

Generalul de Gaulle 
are avantajul că știe

FRĂMlNTĂRI POLITICE ÎN KENYA
In ultima vreme, Kenya cunoaște 

adinei frămîntări politice. La 14 
aprilie, Oginga Odinga a anunțat 
că demisionează din funcția de 
vicepreședinte al țării. Acest act, 
care a fost apreciat de observatori 
ca o ilustrare a existenței u- 
nor serioase divergențe în sî
nul partidului de guvernămînt, 
K.A.N.U. *),  a produs o adevărată 
reacție în lanț. Munia Wayaki, mi
nistru adjunct pe lingă cancelaria 
vicepreședintelui Kenyei, și Tom 
Okello-Odongo, adjunct al minis
trului de finanțe, și-au prezentat, la 
rîndul lor, demisia. Aproximativ 30 
de deputați — arată ziarul „East 
African Standard” — își vor anun
ța intenția de a „trece în tabăra 
cealaltă”, adică de a intra în opo
ziție față de guvern. Care este mo
tivul acestor frămîntări politice ?

*) Partidul K.A.N.U. a luat ființă în 
1964 din fuzionarea partidelor Uniu
nea democratică africană din Kenya 
(K.A.D.U.) șf Uniunea națională africa
nă din Kenya (K.A.N.U.).

„Harambee” („înainte, cu toții") 
este lozinca sub care a fost pro
clamată independența Kenyei. A- 
cest cuvînt, rostit la Nairobi, 
Mombasa, ca și în cel mai mărunt 
sat din regiunea lacului Victoria 
exprimă năzuința poporului ke- 
nyot de a lupta cu forțe unite pen
tru înlăturarea grelei moșteniri lă
sate de colonialiști, pentru conti
nua înflorire a patriei sale. Cei doi 
ani scurși de la proclamarea inde
pendenței, și în special eve
nimente petrecute în ultimele 
luni, arată însă că acele cercuri 
care au încătușat decenii la rînd 
poporul kenyot, condamnîndu-1 la 
mizerie și ignoranță, încearcă să 

aceasta, ei vor să-și 
întărească pozițiile 
pentru a obține asupra 
acestui punct atit o 
prelungire a termenu
lui cit și compensații 
financiare.

Este adevărat, de 
altfel, că cererea fran
ceză pune parficipanți- 
lor la N.A.T.O., și în 
mod deosebit ameri
canilor, probleme de 
reconversiune extrem 
de greu de rezolvat 
în cîfeva luni. Dar, 
exagerînd dificultățile 
ce rezultă pentru ele 
din acțiunile Franței, 
S.U.A. vizează ->roba- 
bil mai degrabă cîști- 
garea de timp...

Cantonîndu-se pe un 
plan strict juridic și 
militar, S.U.A. se eschi
vează încă o dată de la 
adevărata problemă. 
Aceasta este în primul 
rînd de ordin politic”. 
„Nemulțumirile din sî
nul alianței*  — se sub
liniază în încheiere — 
provin și din faptul că 
S.U.A. se mențin la 
considerații cu privire 
la o „amenințare de a- 
gresiune” în Europa 
„în care popoarele in
teresate cred tot mai 
puțin”, în fimp ce a- 
tenția este reclamată 
de „marile probleme 
de care depind într-a- 
devăr. menținerea sau 
restabilirea păcii”.

ce vrea și că el se află 
de unul singur față în 
față cu 14 țări despre 
care nu se poate afir
ma, în nici un caz, că 
sînt unite.

Americanii nu s-au 
bucurat de avantajele 
scontate. Ei nu au reu
șit să aducă pe cei 13 
aliați ai lor într-un 
front comun împotriva 
Franței. Linia acțiunii 
comune pare a fi, în 
esență, cea a minimei 
rezistențe. Dat fiind că 
americanii nu au fur
nizat nici idei și nici 
energie în vederea u- 
nei acțiuni unite, for
marea voinței celor 14 
are la bază o soli
daritate minimală. Atu
ul cel mai puternic al 
lui de Gaulle constă 
în poziția-cheie a țării 
sale în Europa occi
dentală. Spațiul aerian 
francez este de neîn
locuit pentru N.A.T.O. 
Fără Franța ar fi rup
tă legătura cu Italia, 
neutralitatea Elveției 
și Austriei constituind 
un obstacol. Legătura 
Peninsulei Iberice fre
ce, de asemenea, prin 
Franța, iar drumul cel 
mai scurt din Europa 
occidentală spre Me- 
diterana răsăriteană 
duce prin Franța”.

spargă unitatea forțelor naționale, 
să abată Kenya de pe drumul po
liticii de nealiniere, urmat pînă 
acum, pentru a-și întări din nou 
pozițiile în regiunea Africii de est. 
Ca urmare a manevrelor îndelun
gate ale acestor cercuri, aparatul 
partidului a ajuns sub controlul u- 
nei coaliții compuse din adepții 
dreptei, al cărei lider. Tom Mboia, 
nu-și ascunde simpatia pentru ță
rile occidentale care promovează 
în Africa o politică neocolonialistă. 
Acest lucru a fost ilustrat elocvent 
de Conierința partidului Uniunea 
națională africană a Kenyei 
(K.A.N.U.) care a avut loc recent la 
Nairobi. Cu mult înaintea conferin
ței, unele cercuri influente, legate 
de interese străine, au dezlănțuit o 
campanie de discreditare a lideri
lor care se pronunță pentru dez
voltarea legăturilor Kenyei cu toa
te țările lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor economică și socială, 
pentru consolidarea continuă a 
independenței tînărului stat. Este 
vorba de aceleași cercuri cu în
găduința cărora, în vara anului 
trecut, elementele de dreapta au 
organizat demonstrații la Nairobi, 
în cursul cărora au cerut schim
barea conducerii partidului și, în 
primul rind, a acelor lideri care 
preconizau înfăptuirea cu consec
vență a politicii de neutralitate și 
de apărare a intereselor naționale. 
Printre aceștia a fost vizat, în mod 
special, vicepreședintele Kenyei, 
Oginga Odinga. Cercurile proocci- 
dentale și-au continuat atacurile 
cu și mai multă intensitate, creînd 
o situație deosebit de încordată în 
sînul K.A N.U. La conferința parti
dului, ca urmare a manevrelor

5 milioane de date, 

140 000 de fișe despre

„Bugetul 
timpului"
— O largă anchetă socio*  
logică internațională 
privind „viața de zi cu zi 
a oamenilor"

Ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE" 
informează despre ampla anchetă inter
națională care a luat provizoriu sfîrșit 
Ia K61n. Aici s-au adunat cercetători pe 
tărîm social din zece țări europene, pen
tru o primă trecere in revistă a acțiunii 
care se va întreprinde la Congresul 
mondial de sociologie de la Evian, din 
cursul acestui an. Obiectul acestor cer
cetări l-a constituit viata de zi cu zi a 
oamenilor din Vest si din Est — din 
Belgia, Bulgaria, R. F. Germană, Ceho
slovacia, Franța, Iugoslavia, Ungaria, 
Polonia, S.U.A., U.R.S.S., precum și din 
Peru, ca tară în curs de dezvoltare.

„Sociologii — scrie ziarul vest- 
german — au dorit să afle cum., 
unde și cu cine își petrec oamenii 
din diferite țări întregul lor timp, 
nu numai timpul liber. Expresia 
profesională este : cercetări în le
gătură cu "bugetul timpului». O- 
biectivul anchetei este o imagine 
cantitativ proporționată a vieții de 
zi cu zi, apreciată cu instrumente 
comune și cu o metodă comună. In 
acest scop s-au elaborat chestio
nare ce au fost împărțite unui nu
măr de 25 000 de persoane repre- 
zentînd un etalon mediu. S-au luat 
măsuri de precauțiune foarte dife
rențiate pentru cazurile reprezen- 
tînd excepții. Lucrările s-au desfă
șurat într-un oraș considerat ca
racteristic (Republica Federală t 
Osnabrock), iar Belgia și R.F.G. 
au elaborat chestionare reprezen
tative pentru întreaga țară. In A- 
merica au fost împărțite chestio
nare, în afară de Jackson (Michi
gan), în toate orașele cu peste 
50 000 de locuitori. Studenți de la 
diferite facultăți de sociologie, pre
cum și colaboratori ai institutelor 
demografice au condus chestionă
rile. Formularele și categoriile de 
clasificare au fost stabilite de ger
mani (la Koln și Monster). Tot aici 
s-au întocmit unele programe (bu
gete ale timpului) pe baza a sute 
de studii preliminare.

Mult mai important este faptul, 
cu desăvîrșire inedit, că se pune 
pentru prima dată la dispoziția 
întregii lumi o comparație științi
fică exactă a vieții din țări cu 
sisteme politice diferite sau în 
stadii diferite de dezvoltare. Pen
tru ca cercetările să nu poată fi 
manevrate in nici un fel s-a căzut 
de acord să se facă un schimb cu 
primele documente ale anchetei. 
Fiecare a permis celuilalt să arun
ce o privire în fișele proprii. Ast
fel, fiecare va avea posibilitatea să 
cerceteze, după propriile sale con
cepții și din puncte de vedere di
ferite, folosirea unei zile întregi. 
Pînă la sfirșitul lunii mai urmează 
a fi prelucrate 5 milioane de date 
de pe 140 000 de fișe.

Utilitatea practică a acestor cer
cetări în legătură cu împărțirea 
timpului nu se întrevede deocam
dată. La Evian ea va fi lămurită 
pe larg. Industria va putea sta
bili eventualele risipe de timp, ur
baniștii vor afla ce oameni și de 
la ce distanță folosesc instalațiile 
comunale șt care anume.

Sociologii, care s-au adunat la 
Koln, au adus elogii spiritului cole
gial al colaborării lor.

dreptei, Oginga Odinga nu a mai 
fost ales în funcția de vicepreșe
dinte al partidului. „Destituirea lui 
Oginga Odinga — scrie ziarul 
francez „La Tribune des Nations" 
— este o lovitură dată aripii de 
stingă a partidului K.A.N.U., al că
rei lider este. Prin acest fapt, des
tituirea este o victorie a aripii 
drepte", Odinga a declarat, potri
vit agenției Associated Press, că 
„în prezent Kenya este condusă de 
un grup invizibil ce reprezintă in
teresele străine".

De altfel, o serie de acte între
prinse în ultima vreme de guvernul 
de la Nairobi pe linia relațiilor ex
terne atestă că, abandonînd linia 
de colaborare cu toate țările, pro
clamată la cucerirea independen
ței și susținută de întregul popor, 
cercurile conducătoare ale Kenyei 
se orientează tot mai mult spre 
dreapta, favorizînd acțiunile neoco- 
lonialiștilor în Africa. Explicînd mo
tivele demisiei sale, Oginga Odin
ga a declarat că în asemenea îm
prejurări îi este imposibil să mai 
colaboreze la conducerea țării.

Orientarea spre dreapta a 
cercurilor conducătoare de la Nai
robi trezește pe bună dreptate ne
liniștea poporului kenyot și a opi
niei publice progresiste din afara 
țării. După cum transmit agenții
le de presă, forțele progresiste din 
Kenya au constituit o nouă orga
nizație politică — Partidul african 
al alegătorilor. Președintele provi
zoriu al noii organizații, O. Mare- 
nya, i-a propus fostului vicepreșe
dinte al republicii, Oginga Odin
ga, să accepte preluarea condu
cerii noului partid.

Nicolae N. LUPU



Ieri, la Koblenzstrasse

0 confruntare 
cu caracter „explorator 
franco-vest-germană

minis-
Couve 

capitala

BONN. Duminică seara, 
trul de externe al Franței, 
de Murville, a sosit in 
R.F. Germane, unde luni au început 
convorbiri de o zi — în cadrul 
consultărilor prevăzute de tratatul 
de colaborare dintre cele două (ări 
— cu ministrul de externe vest-ger- 
man, Gerhard Schroder.

Intr-un comentariu difuzat în 
cursul nopții spre luni, agenția Fran
ce Presse a transmis din Bonn : „Con
versațiile care îi vor reuni astăzi 
la Koblenzstrasse (sediul Ministeru
lui de Externe 
Maurice Couve 
hard Schroder 
temă esențială 
ței din N.A.T.O.
sal,e pentru Germania (occidentală). 
Aceste convorbiri vor fi primele, 
după anunțarea hotărîriî generalu
lui de Gaulle, dintre șeful 
d'Orssay-ului (Ministerul de 
ne france?) și reprezentantul 
rei țări pe al cărei teritoriu 
nează forțe franceze ce urmează 
să înceteze de a fl „Integrate" înce-

de la Bonn) pe d-nii 
de Murville și Ger- 
se vor referi la o

— degajarea Fran- 
și consecințele

Quai 
Exter- 
singu- 
statio-

pînd de la 1 iulie. Această situație 
nouă preocupă Bonnul*.  Rezultatele 
convorbirilor de luni nu au fost co
municate încă oficial. Potrivit agen
ției U.P.I., Schroder i-ar fi comunicat 
colegului Său francez că trupele 
franceze nu vor putea rămîne în 
Germania occidentală decît dacă vor 
fi asociate, în vreun fel, comanda
mentului N.A.T.O. Totodată, ele ar 
trebui să se afle sub autoritatea gu
vernului vest-german. Ministrul de 
externe francez a replicat, potrivit 
acelorași surse, că Franța nu poate 
accepta nici un fel de discriminări la 
adresa forțelor sale din Germania 
occidentală.

Un comentariu din ziarul pari
zian „La Nation*  (care exprimă 
punctele de vedere guvernamenta
le) sublinia cu anticipație: „Aceas
tă primă confruntare franco—germa
nă nu poate reprezenta în nici un 
caz decît o explorare a posibilită
ților de înțelegere. Negocieri vor 
veni ulterior".

la întreținerea trupelor 
interamericane

RIO DE JANEIRO 18 (Ager
pres). — Cei mai mulți membri 
latino-americani ai Organizației 
Statelor Americane au refuzat 
să-și achite partea ce le reve
nea pentru acoperirea cheltuie
lilor făcute cu trupele inter- 
americane staționate în Repu
blica Dominicană. Intre aceste 
țări se află Mexicul, Chile, Uru- 
guayul, Argentina, Peru, Vene
zuela și altele care, de fapt, 
s-au pronunțat împotriva creă
rii unor astfel de forțe. De ase
menea, majoritatea țărilor la- 
tino-americane nu sprijină Ide- 
ea înființării unor astfel de for
țe internaționale cu caracter 
permanent. Din cei aproape 
10 000 de militari staționați în 
prezent în Republica Dominica
nă, 9 000 aparțin Statelor Unite 
iar restul Braziliei, Nicaraguei, 
Costa Ricăi și Hondurasului.

Ajunși la limita disperării șl 
neavînd alt mijloc de a se face 
auziți, scria un ziarist occiden
tal, sud-vietnamezii descind 
în stradă... La Saigon două for
țe, neegale, se înfruntă. Pentru 
a face față momentelor de „sta
re excepțională', care au de
venit tot mai frecvente, trupele 
guvernamentale sînt dotate cu 
echipament special pentru lup
tele de stradă : căști solide de 
oțel, măști contra gazelor cu 
care Ii împroașcă pe manifes- 
tanți, scuturi care să oprească 
traiectoria „obiectelor*  arunca
te de demonstranți. „Ceilalți*,  
adică populația, nu au decît 
mîinile goale șl săculețe de nai
lon cu care își feresc fața de 
atacul gazelor. Șl totuși, cei ce 
au forța de partea lor reușesc 
tot mai puțin să oprească impu
nătoarele demonstrații de la 
Saigon, Dalat, Hue, Da Nang...

//

contra „Concorde

PRIMUL MINISTRU

Președintele B.O.A.C. 
(Societatea de stat bri
tanică de transporturi 
aeriene) a făcut decla
rații săptămînalelor lon
doneze „Sunday Times’ 
și „Sunday Telegraph*,  
în care lasă să se înțe
leagă că B.O.A.C. ar 
putea să renunțe la a- 
chiziționarea avionului 
supersonic de pasageri 
„Concorde*.  După ce 
își exprimă părerea că 
avionul „Concorde*  ar 
putea fl depășit din 
punct de vedere tehnic 
în perioada Intrării sale 
în exploatare, Giles

Gathrle elogiază avio
nul american „Jumbo 
Jet’, denumit oficial 
„Boeing—747’, care, de 
asemenea, 
fază de 
comparație 
corde", avionul ameri
can ar fi mult mai ren
tabil. Viitorul „Boeing— 
747*  va putea trans
porta 500 de pasageri, 
iar costul unui bilet va 
fi cu 50 la sută mai mic 
decîf cel prevăzut la 
transporturile cu apara
tul „Concorde*.

Se consideră că a-

se află în 
proiect în 
cu „Con-

ceste declarații ar pu
tea declanșa un val de 
nemulțumire în rîndul 
unor companii aeriene 
care au făcut comenzi 
pentru „Concorde". 
Pînă în prezent, firme
le franco-engleze care 
urmează să construias
că în comun avionul 
„Concorde*  au primit 
comenzi pentru 50 de 
aparate. Dar companii
le solicitante au însoțit 
comenzile lor de condi
ția ca și B.O.A.C. și Air- 
France să achiziționeze 
acest avion.

DANEZ LA ELYSEE
PARIS 18 (Agerpres). — Primul 

ministru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, a avut luni o întrevedere cu 
președintele Franței, de Gaulle, la 
Palatul Elysee. Surse oficiale au 
relevat că principalul subiect al 
convorbirii a fost hotărîrea Franței 
de a se retrage din organismele in
tegrate ale N.A.T.O. și repercusiu
nile acestei hotărîri asupra celor
lalți 14 parteneri atlantici. Prezen
ța lui Krag la Paris este simpto
matică pentru evoluția nuanțată a 
pozițiilor diverșilor parteneri atlan
tici față de demersurile franceze. 
Este cunoscut că și Danemarca are 
obiecții față de anumite aspecte 
ale Alianței atlantice, ce.ea ce o de
termină să se dedice în măsură tot 
mai mare colaborării nordice. De 
altfel, guvernul danez s-a opus, 
încă din prima parte a consultări
lor atlantice, unei „condamnări" o- 
ficiale a Franței.

(■[■ȚI 1SH1SI 
1 mu STiBȘIT

PARIS 18. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Conferința Mesei rotunde 
Est-Vest de la Paris a luat sfîrșit 
duminică seara, după trei zile de 
dezbateri. In secția politică au 
fost studiate probleme privind 
securitatea și cooperarea euro
peană, nediseminarea armelor nu
cleare și situația din Vietnam. Sec
ția economică a examinat dezvol
tarea schimburilor comerciale Est- 
Vest. La conferință au luat parte 
delegați din 17 țări. Din țara noas
tră au participat — la secția de 
politică generală — acad. N. Teo- 
dorescu, decanul Facultății de 
matematică a Universității din 
București, iar la secția economică 
C. Grigorescu, șef de sector la 
Institutul de cercetări economice 
al Academiei Republicii Socialiste 
România.

DIN NOU BARICADE LA DA NANfi
SAIGON 18 (Agerpres).- 

nifestațiile îndreptate 
guvernului militar de 
au cunoscut duminică 
o amploare deosebită 
Da Nang. Autoritățile 
civile ale orașului,
pentru poziția lor antiguverna
mentală, au declarat „stare ex
cepțională".

Premierul sirian
la Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres).
18 aprilie, la Moscova a sosit într-o 
vizită oficială Youssef Zeayyen, 
primul ministru al Siriei. Pe aero
portul din Moscova, oaspetele si
rian a fost întîmpinat de A. Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale.

în aceeași zi, Youssef Zeayyen, 
’ primul ministru al Siriei, și mem

brii delegației guvernamentale au 
î participat la recepția oferită de 

ambasadorul Republicii Arabe Si
ria la Moscova cu prilejul sărbă
torii naționale a Siriei.

Din partea sovietică, la recepție 
au participat Alexei Kosîghin, pre- 

' ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale.

Orașul Ulm a fost, 
zilele trecute, unul 
din punctele de a- 
dunare a partici- 
panților la marșu
rile de primăvară 
pentru pace și 
dezarmare, din 
Germania occi

dentală

Convorbiri 
chino-birmane

PEKIN 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
președintele R. P. Chineze, Liu 
Șao-ți, însoțit de Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, și de alte persoane ofi
ciale, care se află într-o vizită ofi
cială în Birmania, a avut la 17 a- 
prilie convorbiri cu Ne Win, pre
ședintele Consiliului Revoluționar 
al Birmaniei. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie.

PLENARA C. C
AL P. C. DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — La Santiago de Chile au 
luat sfîrșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Chile. Plenara a stabi
lit că principala sarcină a partidu
lui comunist, în perioada actuală, 
este crearea unui front unit al tu
turor forțelor din țară care se pro
nunță pentru înfăptuirea unor 
transformări radicale în interesul 
întregului popor.

PARIS

PREOCUPĂRI ELECTORALE
IN CADRUL S.F.I.O.

Sîmbătă șl duminică s-au 
desfășurat la Clichy lucrările 
Consiliului national al parti
dului socialist (S.F.I.O.)

Consiliul a discutat trei pro
bleme : acfiunea organisme
lor conducătoare, situația po
litică, evoluția federației stîn- 
gii democratice și socialiste 
(acest ultim punct s-a referii 
la recentele propuneri ale lui 
Franțois Mifterand). Dezbate
rile au scos în evidență cele 
două linii adverse care se în
fruntă în partid : linia majori
tară a lui Guy Mollef și cea 
minoritară de tendință Gaston 
Deferre.

Chestiunea esențială asupra 
căreia se înfruntă de fapt cei 
doi lideri este aceea a uni
tății sfîngii necomuniste, în 
vederea alegerilor legislative 
care sînt la distanță de cel 
mult un an. Observatorii po
litici apreciază că lucrările 
consiliului s-au încheiat în fa
voarea liniei lui Guy Mollef. 
Astfel, gestiunea secretarului 
general și a echipei de con
ducere a fost aprobată cu o 
mare majoritate de voturi : 
1985 pentru și 807 contra. în 
al doilea rînd, cererea repe
tată a lui Deferre pentru ține-

rea unul congres extraordinar 
al partidului care să studieze 
problemele federației de stin
gă, cît și accelerarea fuziunii 
din cadrul ei, a fost respinsă 
cu 1878 de mandate contra 
987. Iar propunerea fuziunii 
formațiunilor politice ce com
pun federația sfîngii, înaintea 
alegerilor legislative, nu a fost 
adoptată așa cum insistase 
minoritatea deferristă.

Rezoluția finală (căreia I s-a 
raliat și minoritatea și care a 
fost votată în cvasiunanimi
tate) reafirmă voința S.F.I.O. 
de a asigura succesul federa
ției socialiste. Rezoluția con
firmă pe Mifterand ca lider al 
federajiei de stingă pentru 
viitoarea campanie electo
rală, dar lasă în deliberare 
crearea unei „echipe forma
toare" (noua denumire a 
„contraguvernului” propus re
cent de Mifterand). In ce pri
vește mult controversata pro
blemă a „fuziunii*,  ea rămî- 
ne obiectivul de atins, după 
cum se arată în rezoluție, „in 
cele mai scurte termene po
sibile*.  Dar rezolufia cere e- 
fape intermediare...

Textul rezoluției mai adau
gă că S.F.I.O. trebuie să ră-

mină „fidel obiectivelor jale*,  
să rămînă un „partid tare*.

Comenfînd lucrările Consi
liului național al S.F.I.O., zia
rul „L'Humanifă*  își exprimă 
regretul pentru faptul că con
siliul a eludat o dată mai mult 
„problema esențială a cărei 
soluționare comandă pe toa
te celelalte, aceea a alianței 
cu partidul comunist*.  După 
părerea ziarului, stînga neco- 
munistă, chiar „federală*,  nu 
reprezintă decîf vreo 20 
sută din voturi.

„Paris Jour*  consideră 
rezultatele votului sînt legate 
de marile manevre electorale 
deja angajate. Ziarul crede 
că pentru moment principala 
preocupare a Iul Mollet este 
de a îndepărta pe „cenfriști*.  
El a făcut să fie respins încă

la

cM

LONDRA

DE LA „EXAGERAT» 
LA „MODERAT ■ ■■

Ma- 
impotriva 
la Saigon 
dimineața 
în orașul 

militare și 
cunoscute

Pe străzile Da Nang-ulul — a 
transmis corespondentul Agenției 
A.F.P. — au reapărut baricadele 
construite din bucăți de metal, pie
tre de pavaj, camioane, trunchiuri 
de copac, iar grupuri de cetățeni 
din acest oraș au fost înarmate cu 
mitraliere și puști mitraliere. Tru
pele interzic oricărui vehicul ve
nind din afară să pătrundă în oraș.

Luni, la Hue și Da Nang au con
tinuat manifestațiile antiguvema-

mentale. Trimisul special al agen
ției France Presse, Alain Ray
mond, semnalează prezența în a- 
ceste orașe a liderului budist Thich 
Tri Quang, care a cerut încetarea 
demonstrațiilor și grevelor „pen
tru a da răgaz guvernului să-și 
realizeze promisiunile". Trimisul 
agenției a precizat că Tri Quang. 
este al treilea personaj budist din 
Vietnamul de sud și liderul acelei 
tendințe din mișcarea budistă ce 
se opune guvernului, dar care „este 
sprijinită de S.U.A.". Același co
respondent relevă că la Da Nang, 
unde au avut loc cele mai puter
nice acțiuni antiguvernamentale, 
puține persoane au ținut să ascul
te cuvîntarea liderului budist, „ce 
semăna, prin frazeologie și ton, 
mai degrabă cu o cuvîntare a unui 
șef de partid politic și nu a unuia 
religios".

Frontul Național de Eliberare 
'din Vietnamul de sud a efectuat 
în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică cinci atacuri împotriva 
trupelor sud-vietnameze și ameri
cane. Cea mai importantă acțiune 
întreprinsă de patrioți a fost aceea 
din sectorul orașului Tan Ky, si
tuat între bazele americane de la 
Chu Lai și Da Nang. Aceste a- 
tacuri au fost, potrivit agențiilor 
de presă americane, dintre cele 
mai puternice pe care F.N.E. le-a 
inițiat în tot cursul războiului.

ISLANDA

O nouă treaptă a escaladării agresiunii

AVIOANE AMERICANE AU ATACAT
SUBURBIILE HANOIULUI

La 17 
ameri- 
aerian

HANOI 18 (Agerpres).— 
aprilie, avioane cu reacție 
cane au pătruns în spațiul 
al R.D. Vietnam bombardind sub
urbiile orașului Hanoi, capitala
R. D. Vietnam. De asemenea, mai 
multe avioane au bombardat și mi
traliat centre populate și obiective 
economice din provincia Hai Duong 
șl orașul Phu Ly. Șeful misiunii 
de legătură a înaltului Comanda
ment al Armatei populare vietna
meze a trimis un mesaj Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, în care pro
testează împotriva atacurilor să- 
vîrșite de unitățile aeriene ale
S. U.A. în scopul extinderii războiu
lui în Vietnam. „Guvernul Statelor 
Unite poartă întreaga răspundere 
pentru toate consecințele rezultate 
din acțiunile sale aventuriste", se 
arată în mesaj.

La 16 și 17 aprilie, unități ale Arma
tei populare vietnameze au doborît pa
tru avioane americane care pătrunseseră 
în spațiul aerian al provinciilor Ha

Tinh, Quang Binh și Thanh Hoa. Nu
mărul avioanelor americane doborîte de 
la 5 august 1964 se cifrează la 957.

BRAZILIA

Ministrul
de interne

REYKJAVIK 18 (Agerpres). — 
Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Islanda, a făcut o vizită lâ 
Reykjavik, în legătură cu pleca
rea sa definitivă de la post. Cu 
acest prilej el a fost primit de 
primul ministru Bjarni
diktsson, de președintele parla
mentului, Birgir Finnsson, 
membri ai guvernului, 
afacerilor externe, Emil Jonsson, 
a oferit un dejun în cinstea am
basadorului român.

Bene-

și de 
Ministru]

In evoluția așa-numitei 
crize rhodesiene a fost sem
nalat un element agravant, 
și anume sabotajul fățiș și 
nestingherit întreprins, în 
ultimul timp, de Africa de 
Sud față de embargoul asu
pra petrolului destinat Rho- 
desiei. Pentru a examina

o dată proiectul lui Deferre 
de a se crea o mare federație 
în care să fie incluse și ele
mente de centru. Dar Mollet, 
acționînd astfel, consideră 
ziarul, „nu se gîndește deloc 
la o apropiere cu comuniștii. 
El caută să dea maximum de 
autoritate partidului S.F.I.O. 
în momentul cînd aliafii săi 
din federație îl presează să 
pregătească fuziunea partide
lor respective*.

Al. GHEORGHIU

situația creată, premierul 
Harold Wilson a convocat 
luni o ședință a cabinetului 
la care a participat și Hugh 
Stephenson, ambasadorul 
britanic în Africa de Sud.

Potrivit cercurilor poli
tice londoneze, principalul 
punct al discuțiilor l-ar fi 
constituit căutarea unor noi 
mijloace de a exercita pre
siuni asupra premierului 
sud-african, Verwoerd, pen
tru a-1 convinge cel puțin 
să reducă din marile can
tități de petrol care se

scurg necontenit 
lele sud-africane 
lisbury. Asemenea acțiuni 
ar urma să fie întreprinse 
pe calea canalelor diplo
matice normale, fără a se 
adresa guvernului de la 
Pretoria avertismente sau 
amenințări. Se știe, de alt
minteri, că Londra este su
pusă presiunilor a nume
roase țări din Airica, printre 
care membrele Common- 
wealthului, precum și ale o- 
piniei publice în legătură 
cu adoptarea de măsuri ca
pabile să asigure în iapt 
embargoul.

Se aiirmă că guvernul 
britanic nu ar intenționa 
să provoace o înrăutățire 
a relațiilor cu Africa de 
Sud, una din irînele care-1 
rețin constînd în faptul că 
exportul britanic spre a- 
ceastă țară atinge un vo
lum greu de neglijat pen
tru cercurile de afaceri — 
circa 365 de milioane lire 
sterline în 1965, iar, pe de 
altă parte, investițiile brita
nice în economia sud-afri- 
cană ridieîndu-se la consi
derabila sumă de un mi
liard lire.

Din indiciile semnalate

pe șose- 
înspre Sa-

pînă acum rezultă că exis
tă puține șanse ca Ver
woerd să-și schimbe ati
tudinea față de Rhode
sia de sud, fapt care, după 
cum se afirmă aici, ar fi 
reieșit în cursul întrevede
rii de sîmbătă dintre Ha
rold Wilson și Oarei de 
Wet, ambasadorul sud- 
african la Londra. Intre 
timp, cisternele sud-afri- 
cane își continuă fluxul lor 
spre Rhodesia, transported 
între 140 000—160 000 de ga- 
loni (un galon=4,34 litri) 
zilnic.

Ambasadorul britanic ur
mează să la de urgență 
calea aerului spre Africa 
de Sud pentru a încerca să 
întîlnească pe premierul 
Verwoerd în cursul zilei de 
marți, spre a-i comunica 
mesajul guvernului brita
nic. După cum apreciază 
unii observatori de aici, gu
vernul britanic ar fi satisfă
cut dacă guvernul sud-afri
can va accepta să treacă 
de la actualul nivel „exa
gerat*  al aprovizionării cir 
petrol la unul mai „mode
rat*.  Cu alte cuvinte, cum 
nu o dată a subliniat presa 
internațională, 
ce se 
dra în 
nă are 
ter de 
turna 
cane
măsurile cele mai hptărîte 
împotriva regimului de la 
Salisbury.

activitatea 
desfășoară la 'Lon- 
problema rhodesia- 
mai mult un carac- 
fațadă, menit a de- 
atenția țărilor afri- 
care preconizează

Liviu RODESCU

si-a retras
9

candidatura |
RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 

Procedura impusă convenției par
tidului guvernamental „Alianța 
națională pentru reconstrucție" 
(Arena), care se va reuni la 26 
mai la Brasilia pentru a desemna 
candidatul guvernamental la ale
gerile prezidențiale, interzice orice 
competiție loială și democratică 
între candidați, a declarat minis
trul de interne al Braziliei, mare
șalul Cordeiro de Faria, într-o scri
soare anunțînd retragerea candi
daturii sale. Scrisoarea adresată 
senatorului Daniel Krieger, preșe
dintele partidului de guvernămînt, 
menționează că învestitura unui 
candidat de către convenția aces
tui partid echivalează practic cu 
alegerea sa ca șef al statului, dat 
fiind că partidul este majoritar în 
congresul care este chemat să a- 
leagă președintele țării. Observa
torii politici aflați în Brazilia a- 
preciază că, după această luare de 
poziție, ministrul de interne bra
zilian va trebui să-și prezinte de
misia din guvern. S-a aflat, pe de 
altă parte, din aceleași cercuri, că 
șl ministrul agriculturii, N. Braga, 
se va retrage din cursa pentru ob
ținerea desemnării sale drept can
didat la postul de președinte pen
tru viitoarele alegeri.
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La

ediției
VIENA 18 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al Partidului Socialist 
din Austria a respins luni propune
rile cancelarului Josef Klaus șl ale 
partidului său populist privind con
dițiile de formare a unul guvern 
de coaliție. In urma acestei hotâ- 
rîrl, cancelarul Klaus și-a anunțat 
intenția de a forma un guvern nu-

ESHAVANA. Cu prilejul Zilei 
“forțelor aeriene militare ale 

Cubei, la Havana a avut loc o 
mare paradă aeriană la care au 
asistat Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Cuban, primul 
ministru al Cubei, și alți condu
cători de partid și de stat cubani.

HM CAIRO. La Invitația Uniunii 
“socialiste arabe, în capitala 

R.A.U. a sosit într-o vizită oficială 
o delegație a Partidului Comunist 
Francez, în frunte cu Etienne Fa- 
jon, membru al C.C. al P.C. Fran
cez, deputat în Adunarea Națio
nală franceză.

M BAGDAD. Postul de radio al 
“forțelor kurde a făcut cunos

cut că Mohamed Barzani a anun
țat suspendarea pe timp de o 
lună a acțiunilor împotriva trupe
lor guvernului irakian pentru a 
permite noului președinte să se 
pronunțe dacă este sau nu de a- 
cord cu formarea unui guvern re
gional al kurzilor în nordul 
kului.

Ira-

BBROMA. Luni în Italia au de- 
™ clarat o grevă de 24 de ere 

170 000 de lucrători din sectorul 
poștal și aproximativ 50 000 de 
medici.

ore

M MADRID. Purtătorul de cu- 
“vînt al Ambasadei S.U.A. a 

declarat ziariștilor că „trei esca
drile de avioane americane 
„F-100" vor fi afectate în curînd 
bazei militare americane de la 
Torrejon".

viena SOCIALIȘTII

mai cu participarea partidului 
populist. Cancelarul l-a vizitat pe 
președintele republicii, Franz Jo
nas, pentru a-1 informa asupra 
eșecului încercărilor de a realiza 
un acord cu partidul socialist și 
asupra deciziei sale de a forma un 
guvern doar pe baza majorității 
pe care o deține partidul său în 
noul parlament austriac.
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