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DIRECȚII ESENȚIALE
Au pornit ALE ACTIVITĂȚII

pe
Bistrița

y
Vîrfurile Prislopului, Stănișoa- 

rei, Botușului, Suhardului și al
tor munți ce străjuiesc Bistrița 
erau încă acoperite de un strat 
gros de zăpadă cînd la Între
prinderea forestieră Iacobeni s-a 
deschis sezonul de plutărit. Pro
fitând de timpul prielnic din 
bruarie și martie, lucrătorii 
brigada lui Viorel Drăgan au 
ceput plutăritul cu o lună 
zile mai devreme.— Cu ce s-a soldat această inițiativă ? am întrebat pe plutașii 
i.ăîlniți la barajul de la Bîtca, 
situat mai sus de Ciocănești.

— Cu 5 800 mc. bușteni răși- 
noase transportați peste plan — ne-a răspuns șeful sectorului de plutărit L. Dnistran.— Ați calculat vreodată ce cantități de lemn au fost transportate de cînd a început plutăritul ?

Toți își îndreaptă privirile că
tre Dumitru Moraru, cel 
vîrstnic dintre ei.

— In cei peste 30 de ani 
cîrmă, am condus pe firul 
triței și afluenților săi mai mult 
de 300 000 mc bușteni de răși- 
nop.se — ne răspunde el. Mai 
aflăm că plutașul Octavian Mo- 
roșan a transportat peste 250 000 
mc, Traian Lehaci 200 000 mc, 
Viorel Drăgan și Nicolae Moldo
van — cite 170 000 mc fiecare.

In bătătura de ape liniștite a 
barajului, plutele venite de sus, 
de la Șesuri și Putredu, sînt ve
rificate din nou : se întăresc le
găturile, cuiele de la buzare (pri- 
na tablă de la plută), cîrmele. Se 

deschid apoi porțile barajului. 
Apa scăpată din strînsoare por
nește vijelioasă de parcă ar vrea 
să măture totul în calea ei. Troz- 
nind din încheieturi, plutele, de 
cite 200 mc fiecare, trec una cite 
una cu iuțeală, dincolo de baraj. 
Nici frigul, nici ploile, nici șu
voaiele nu-i sperie pe incercații 
plutași de pe Bistrița. Anul tre
cut ei au transportat pe drumul 
apelor cu 35 000 mc mai mult 
decît sarcinile planului. Anul a- 
cesta au de transportat în total 
85 000 mc. Realizările de pînă 
acum sînt chezășie că plutașii de 
pe Bistrița își vor îndeplini și 
depăși angajamentele.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

fe- 
din 
în
de

•mai

de
Bis-

ÎN CONSTRUCȚII
Ing. Dumitru MOSORA

ministrul industriei construcțiilor

Dezbaterile Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din construcții au subliniat că înfăptuirea exemplară a programului de investiții al cincinalului, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, presupune îmbunătățirea substanțială a activității sectorului de construcții-mon- taj, în toate compartimentele lui și la toate nivelele, dezvoltîndu-se experiența acumulată și acționînd cu fermitate pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au făcut simțite în acest sector.Soluțiile din proiecte trebuie să asigure nu numai o bună funcționalitate, durabilitate și aspect a- greabil obiectivului proiectat ci, în primul rînd, o eficiență economică maximă. Aceasta se impune atît în ce privește soluțiile de amplasare sau de plan general, cît și cele referitoare la fundații, structuri constructive, instalații șl finisaj. Evident, abordarea problemei eficienței economice trebuie să se facă multilateral, sub aspectul utilității și oportunității construcției, costurilor, duratei de execuție. Toate a- ceste cerințe sînt cunoscute de proiectanți. Totuși, la primele complexe zootehnice, prin amplasarea a de si te-la distanțe mari a obiectelor, sporit mult lungimea rețelelor energie, apă, canal și drumuri s-au ocupat suprafețe mari de ren agricol, ceea ce a determinat cheltuieli inutile de muncă și de bani. în alte cazuri, au fost supradimensionate volumele și suprafețele unor construcții, cum este cazul halelor Fabricii de armături neferoase și echipament metalic.în ultimii ani s-au făcut progrese în privința soluțiilor date prin proiecte pentru structurile de rezistență, atît la construcțiile de locuit, cît și la halele industriale — prin extinderea prefabricării — și, pe această cale, a fost redusă durata de execuție și s-a micșorat costul respectivelor construcții. La halele combinatelor de industrializare a lemnului, bunăoară, asemenea sisteme au fost aproape generalizate. Rezultatele obținute dovedesc că aplicarea pe scară largă a unor astfel de soluții poate aduce o contribuție importantă la îmbunătățirea generală a activității în sectorul construcții-montaj.Desigur, această problemă trebuie abordată pe un front mai larg. Se desprinde necesitatea de a se acorda atenție nu numai prefabricării structurilor de rezistență, ci și a celor de închidere a construcțiilor, a altor părți componente ale acestora, precum și lucrărilor de instalații. Spun aceasta întrucît consumul cel mai mare de muncă și de timp pe șantiere este cerut,

în prezent, nu de executarea structurilor, ci a celorlalte lucrări. Sînt încă ne valorificate multiple posibilități de prefabricare a elementelor de construcții din alte materiale decît betonul armat si pre- comprimat. Așa, de exemplu, nu: sînt încă extinse prin proiecte, în- tr-o măsură corespunzătoare, soluțiile care permit realizarea unui număr mai mare de elemente complexe din metal, din materiale izolatoare, din beton celular autocla- vizat, corpuri ceramice ș.a. Asemenea soluții ar aduce o valoroasă contribuție la ridicarea productivității muncii pe șantiere și la mărirea vitezei de execuție.Un alt domeniu în care, acțio- nîndu-se cu mai multă fermitate, se vor putea obține rezultate bune în scurtarea duratei de execuție, mărirea productivității și ieftinirea lucrărilor, este acela al tehnologiilor moderne de execuție. Este necesar ca atit organizațiile de con- strticții-montaj, cît și proiectanții să extindă și să perfecționeze acele tehnologii a căror eficacitate a fost demonstrată de practică și să promoveze metode noi, nefolosite încă. Se impune organizarea de formații sau chiar subunități specializate în aplicarea uneia sau alteia dintre noile tehnologii. S-ar valorifica

Miercuri dimineața, în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej au sosit tovarășul Iosip Broz Tito cu soția, împreună cu tovarășii Chivu Stoica și Emil Bodnaraș. în gările prin care au trecut, în drum spre acest important centru industrial, oaspeții au fost salutați cu căldură de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși cetățeni. Grupuri de pionieri le-au oferit buchete de flori.Modernă așezare a chimiștilor, petroliștilor, energeticienilor, aflată la confluența Trotușului cu Oi- tuzul și Cașinul, orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej își înalță noile construcții, purtînd pecetea tinereții : tinere sînt uzinele, tinere — ansamblurile arhitectonice, tineri— oamenii.Pe frontonul gării Borzești, împodobită cu steaguri, cu portrete ale tovarășilor losip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu, era scrisă urarea „Dobro dosii dragi drugovi"— „Bine ați venit, dragi oaspeți".La sosirea trenului, mii de cetățeni, fluturînd în aer stegulețe Si ramuri înflorite, salută prietenește pe oaspeții dragi.Au venit în întîmpinare tovarășii Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R., Ștefan Boboș,. președintele Sfatului popular. regional Bacău, și alte persoane oficiale locale. Bă- trînul Vasile Ciocan din comuna Hîrja, împreună fete în costume președintelui Tito o ploscă cu vinsimboluri ale ospitalității poporului nostru — urîndu-i bun venit pe aceste străvechi plaiuri românești, întinerite de marile prefaceri ale socialismului. Pionieri umplu brațele oaspeților cu flori proaspăt culese.în drum spre oraș, cortegiul străbate un viu coridor alcătuit din mii de locuitori, trece pe bulevardele străjuite de blocurile moderne ale noului oraș. Fiecare dintre familiile care locuiesc în cele peste 7 000 de apartamente confortabile se considera gazdă ; de aceea, ca buni gospodari, și-au împodobit orașul cu flori și flamuri, au scos pe balcoane frumoase scoarțe motive decorative moldovenești.De pe bulevardul Republicii se văd în perspectivă schelele noilor ansambluri de locuințe din cartie-

cu un grup de naționale, oferă pîine cu sare și — tradiționale
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Puterea de dăruire a tinereții
A fi tînăr într-o 

țară cum e România 
socialistă, fiu al unui 
popor înțelept, har
nic și talentat în
seamnă să simți zi de 
zi cum se sincroni
zează aspirația spre 
tinerețe a fiecărei ge
nerații cu posibili
tatea nemijlocită de 
afirmare a virtuților 
sale creatoare. Intîia 
oară genunchiul vie
ții n-a înfrînt — 
cum se exprima altă
dată un combativ 
scriitor — elanurile și visurile tînărului.

Poporul nostru a 
avut dintotdeauna un 
cult pentru tinerețea 
capabilă, demnă și 
devotată. Ne-o spun 
aceasta basmele, cîn-

tecele și baladele sale, 
trecutul glorios cu 
luptele-i decisive în 
care tineretul a fost 
în primele rînduri.

Istoriile și pildele 
istoriei ne spun că 
Făt-frumos pleca la 
luptă cu armele și 
calul năzdrăvan ca- 
re-l slujiseră pe tă- 
tîne-său și că în 
drumul său se în
soțea generos cu 
ceea ce Eminescu a- 
vea să numească „rîul, 
ramul", că Ștefan cel 
Mare, după legendă, 
găsea sfaturi și spri
jin la un Daniil Si
hastru și la o Vrîn- 
cioaie, că elanul pa
șoptist al fraților Go
lești își trăgea seva

din însuși arborele 
genealogic al ilumi
natei familii, că Băl- 
cescu își aprinsese fo
cul sacru al patrio
tismului său neînti
nat la farul ce dogo
rea în spuza cronici
lor și îndeosebi la fla
căra mîniei poporu
lui luptător pentru e- 
liberarea socială și 
națională. Suportul 
social și moral al ti
nereții îl constituie 
de fiecare dată con
fluența de energii 
proaspete și de expe
riențe mature, splen
didul schimb de șta
fetă al generațiilor 
realizat în numele 
marilor aspirații ale 
poporului.

O dată constituit,

un asemenea înalt 
ideal de tinerețe a 
exercitat o puternică 
atracție, îmbogățin- 
du-se luminos în anii 
apariției pe sce
na istoriei noastre a 
revoluționarilor co
muniști, în anii luptei 
neprecupețite a parti
dului.

Prin lupta sa plină 
de devotament fier
binte față de popor, 
Partidul Comunist 
Român a insuflat încă 
de la crearea sa noi
lor contingente deți
neri idealul cel mai 
curat și mai demn al 
vieții: comunismul.

Alături de revolu
ționarii încercați în 
focul marilor bătălii 
de clasă, în lupta

pentru înfăptuirea in
surecției armate din 
1944 cei mai buni ti
neri, membrii Uniu
nii Tineretului Co
munist, au păstrat 
vie flacăra unei ti
nereți care se simte 
datoare să ia parte la 
făurirea istoriei glo
rioase a poporului. 
J ertfele atîtor eroi 
tineri sînt pun
tea curajoasă pe care 
generațiile tinere îna
intașe o boltesc că
tre fiii de azi și de 
mîine ai patriei.

O teribilă sete de 
creație, de așezare a 
vieții pe temeiurile 
sociale proclamate de 
partidul comuniștilor 
a pus stăpînire pe 
conștiințe încă din

zilele ce au urmat 
victoriei insurecției 
populare.

„Hei rup", „Tine
ret, mîndria țării", 
„înainte, tot mereu 
înainte" sînt tot atî- 
tea refrene-chemări 
care vorbesc cu entu
ziasm despre revărsa
rea năvalnică a ener
giilor tinere în albia 
largă a forțelor crea
toare descătușate.

Dăruirea aceasta 
unanimă se înteme
iază pe o lucidă înțe
legere a îndatoririi 
sociale, pe conștiința 
împlinirii în această 
ambianță a persona
lității umane a fiecă
rui tînăr. „Entuzias-

(Continuare 
în pag. a II-a)

La Combinatul chimic Borzeștirul nr. 9, care cuprinde aproape 500 de apartamente, precum și profilurile casei de cultură și ale noului hotel turistic care se află în plină construcție.Prima vizită are loc la modernul complex spitalicesc al orașului, dat în folosință anul trecut. Directorul spitalului, dr. Paul Nicolau, îi călăuzește pe oaspeți în diverse secții, dîndu-le explicații amănunțite. El arată că policlinica poate asigura 850 de consultații pe zi, iar în cadrul spitalului pot fi internați aproape 500 de bolnavi. O trăsătură specifică a acestui așezămînt spitalicesc este specializarea sa în profilaxia, combaterea și tratarea bolilor profesionale din mediul industrial petrochimic. După ce s-a întreținut cu personalul medical și cu bolnavii, președintele Tito a

declarat că organizarea și înzestrarea spitalului, precum și îngrijirea acordată aici produc cele mai bune impresii.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre combinatul chimic de la Borzești, unde oaspeții sînt așteptați în fața intrării de sute de oameni ai muncii. în întîmpinare au venit tovarășii Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Cos- tache Sava, director general al combinatului. Un grup de tinere le oferă flori.Se vizitează expoziția cu produsele întreprinderii. Directorul general înfățișează dezvoltarea a- cestei importante unități a industriei noastre chimice, arătînd că în prezent în combinat se fabrică circa 50 de produse — cloro-sodice, fito-farmaceutice, solvenți organici

clorurați, mase plastice — care sînt livrate atît în țară cît și în străinătate. Adevărată mîndrie a locuitorilor de pe Valea Trotușului, acest combinat reprezintă o puternică ilustrare a forței creatoare a poporului nostru, a priceperii cu care valorifică avuțiile patriei, dind viață politicii partidului de continuă înflorire a economiei naționale.Se vizitează apoi Instalația da producere a policlorurii de vinii, instalația de electroliză cu catozi de mercur. Președintele Tito se interesează de sursele de materie primă, organizarea fluxului tehnologic, procedeele tehnice folosite, în camera de comandă a instalației de electroliză, oaspetele scrie în cartea de onoare a combinatului : „Sîntem foarte entuziasmați de acest combinat, atît în ceea ce privește producția, lărgimea sortimentelor, cît și organizarea muncii. Doresc colectivului de muncă multe și mari succese".Celălalt obiectiv industrial vizitat este Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice. Oaspeții sînt întîmpinați de tovarășii din conducerea combinatului, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Directorul general al combinatului, inginerul Petru Bu- nea, dă explicații asupra proceselor tehnologice și produselor ce se realizează aici. Instalațiile întreprinderii produc anual zeci de mii de tone de „Carom" (cauciuc românesc), fenol, acetonă, polistiren, dintre care mari cantități sînt exportate în diferite țări. Președintele Tito a apreciat instalațiile precum și sistemul de grupare a mai multor combinate care se completează reciproc.Oaspeții examinează amplele tablouri și pupitre de comandă automată ale instalațiilor. Tot ceea ce se petrece în interiorul instalațiilor — unele de mari înălțimi — este dirijat de la distanță, prin intermediul a peste 26 000 aparate de măsură, control și automatizare. Sînt vizitate apoi secția de coagulare și ambalare a cauciucului, camera de comandă a instalației de producere a polistirenului și instalația de fabricare a polistirenului expandat.
Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Pledoarie pentru
0 AUTENTICĂ

STAGIUNE ESTIVALĂ
Alecu POPOVICI

Comunicatele Institutului meteorolo
gic, calendarul, termometrul, toate 
vestesc indubitabil apropierea verii.

Și, așa după cum bunul gospodar 
își pregătește vara sania, directorul de 
teatru își gîndește din timpul iernii 
stagiunea de vară. Sau ar trebui s-o 
gîndească! De ani de zile, din păcate, 
cel mai ades, pregătirea acestei sta
giuni (pentru că o putem considera o 
adevărată stagiune, prin frecvența 
spectacolelor, număr de spectatori 
etc.) se face în pripă, considerîn- 
du-se această perioadă ca fiind lip
sită de importantă, dincolo de crite
riile estetice. Mulți dintre directorii 
de teatru privesc perioada de „gră
dini”, „litoral* și „stațiuni” doar prin 
prizma eventualelor încasări finan
ciare legate de planul economic.

Or după părerea mea, parafrazînd 
un dicton celebru, stagiunea de vară 
ar trebui să fie continuarea stagiunii 
obișnuite, numai că în alte condi
ții...

Acesfe „alte condiții” fin direct 
de cadrul natural (scene largi, mari, 
în aer liber, o imperfectă condiție so
noră), de o anume receptivitate spe
cială a publicului — venit în mare 
parte să asiste la un divertisment etc. 
De aceea, cred că nu a fost fericită 
inspirația acelor teatre care au mers 
pînă acolo încît au prezentat chiar 
și drame clasice în grădini de vară, 
pentru ca unele scene patetice să fie 
întretăiate de fluierul trenului, de du
duitul de motoare, de muzici de res
taurant. Alte teatre — printre care și 
unele bucureștene — s-au mulțumit să 
mute de la sediu în parc decorul unui 
spectacol oarecare, pentru ca el să 
devină subit „estival”. Piese „de Ca
meră”, drame psihologice, dezbateri 
de idei își pierd sensul și replicile 
zboară o dată cu vrăbiile printre cren
gile copacilor, fără ecou direct în pu
blic... (Piesa estivală trebuie să „ri
meze” cu cadrul spectacologic, eroii 
ei să aibă spații în care să desfășoare 
o mișcare bogată, replicile trebuie ros
tite de obicei pe tonuri ridicate —■ și 
deci există bune condiții pentru spec
tacolul de fantezie, feerie dramatică, 
comedie muzicală, vodevil, revistă). 
Foarte puține teatre au pregătit însă 
un text dramatic special pentru a- 
ceastă ocazie, un text gîndit specta
cologic pentru condițiile scenei „des
chise".

Răsfoind „agenda" artistică a lito
ralului ne-a surprins oarecum monoto
nia formelor de spectacol (o adevă
rată avalanșă de ansambluri de cînfe-

ce și dansuri, care se succed la in
tervale scurte), lipsa unor manifestări 
teatrale cu un caracter mâi adecvat. 
Turneele ce vor fi întreprinse prin 
țară în aceeași perioadă se deosebesc 
la rîndul lor prea puțin de ceea ce 
teatrele oferă în cursul anului.

Totodată, trebuie să constatăm că 
foarte puține căutări novatoare s-au 
manifestat, din păcate, în acest sec
tor. Or, ce cale larg deschisă fante
ziei specfacologice oferă un „plafon

(Continuare în pag. a IV-a)

La Porțile de Fier

în noaptea de 19 spre 20 a- prilie, în jurul orei două, constructorii sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier au trăit emoția unui eveniment de seamă. Ei au inaugurat o nouă etapă în zăgăzuirea marelui fluviu. La lumina puternicelor reflectoare s-a realizat joncțiunea dintre digul amonte și batardoul celular, Dunărea fiind obligată să-și îndrepte cursul spre mijlocul albiei. Această lucrare importantă pentru asigurarea viitoarelor etape de construire a sistemului de la Porțile do Fier s-a realizat cu 30 zile mai devreme decît era prevăzut în grafic. Succesul este închinat de constructori celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT 
DIN GERMANIA BERLINDragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor, al poporului român, vă transmitem dv. și, prin dv., întregului partid, tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană, felicitări cordiale și un salut frățesc cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Partidului Socialist Unit din Germania.Sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania — continuatorul tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare germane, organizatorul operei de făurire a orînduirii socialiste în R.D.G. — oamenii muncii au obținut succese remarcabile în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea bunăstării lor materiale și culturale.Comuniștii din țara noastră, întregul popor român se bucură sincer de aceste succese.Republica Democrată Germană, primul stat german al muncitorilor și țăranilor, luptă cu consecvență pentru promovarea intereselor vitale ale poporului german, împotriva militarismului și revanșismului, pentru rezolvarea pașnică și democratică a problemei germane, pentru apărarea păcii și securității.Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești statornicite între Partidul Comunist Roman și Partidul Socialist Unit din Germania, între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al întăririi unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului în lume.Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera de construire a socialismului, în lupta pentru apărarea păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Spre a ține pasul cu transformările profunde petrecute în ultimii ani în viața satelor, spre a cuprinde mai bine din punct de vedere politic și organizatoric problemele multilaterale și complexe pe care le implică dezvoltarea agriculturii socialiste, în ultimele luni s-au înființat într-un șir de co
mune comitete de partid comunale 
asimilate în drepturi comitetelor 
orășenești de subordonare raio
nală.Aceste comitete sînt, firește, abia la început de drum, își mai caută încă modalitățile proprii de a funcționa și, mai ales, de a acționa, dar unele au acumulat de-acum o anumită experiență ce merită să fie cunoscută și valorificată. Printre ele se află și cele patru comitete de acest tip înființate în cuprinsul raionului Oltenița — în comunele Radovanu, Budești, Chir- nogi și Ulmeni.

— Prin înființarea acestor no! or
gane de partid —ne spune tovarășul DUMITRU VĂTĂȘELU,

LUCREAZĂ Puterea

de dăruireCOMITETUL
COMUNAL

(Urmare din pag. I)
'A 'i

plecare în cursaînainte de Foto : R. Costintoaleta1

a tinereții
prim-secretar al Comitetului raional de partid Oltenița — avem la 
indemînă un mijloc Important de a 
apropia munca de partid de preo
cupările și problemele concrete, 
cotidiene ale satului, de a ajuta la 
rezolvarea lor mai eficienta, mat 
operativa. Pentru începui ne-am 
îndreptat 
comunele 
mâr mal 
Implicit, 
membri de partid. E vorba de co
mune care, nu numai ca diversita
te de probleme, dar și ea număr 
de locuitori, nu sînt mai prejos 
de unele orașe de subordonare ra
ională. In ceea ce privește activita
tea acestor comitete, putem spune, 
după numai ctteva luni de la în
ființare, că și-au demonstrat din 
plin rolul șt însemnătatea. îndru
marea organizațiilor de bazâ 
«e tace zilnic, pe teren, la fata 
locului, tlnind seama de condițiile 
specifice flecarei unități de muncâ. Am în față planul trimestrial 
al comitetului de partid din

atenția îndeosebi spre 
unde activează un nu

măra da organizații și, 
un număr mal mare de

comuna Budești. îl socotim un 
plan bun, deoarece în cen
trul lui se află dezbaterea pro
blemelor principale —• cele legate 
de executarea lucrărilor agricole 
la un nivel cît mai înalt — dar, 
totodată, nu neglijează nici alte 
probleme, cum ar fi analiza mun
cii sindicale în rindurile muncito
rilor de la S.M.T. sau a activității 
dispensarului comunal. Aș adăuga 
ți un alt aspect, la fel de impor
tant : aceste comitete ne ajută efi
cient și în conducerea mai bună a 
muncii de primire tn partid, 
deoarece 
pe cei

Interiorul unei case țărănești de la Muzeul satului din Capitalâ

„TEHNOMETAI."
SAU „FIERĂRIE"

Există un comparti
ment al comerțului 
care, în tnare parte, ră- 
mine în afara înnoiri
lor din acest sector. E 
vorba de organizațiile 
comerciale denumite 
„Tehnometai" în Capi
tală, „Industrial" în o- 
rașele din tară. Un nu
măr de magazine ale 
O.C.L. „Tehnometai" și 
„Industrial", mai ales 
cele profilate pe desfa
cerea articolelor de me
naj, sînt atrăgătoare, 
au mărfurile expuse cu 
gust — se încadrează 
în marea familie a uni
tăților comerciale mo
derne, civilizate. Altfel 
stau însă lucrurile la 
magazinele (acelorași 
organizații comerciale) 
în care se vînd produ
se electrotehnice. Am 
vizitat zeci de unități 
„Ferometal", „Fierărie", 
„Metalocasnica". în 
multe privințe, doar de’- 
numirea diferă. In ge
neral, înfățișarea ma
gazinelor produce o 
impresie neplăcută. Din 
cauză că nu au nici un 
fel de profil, se în
deasă în ele zeci de va
goane de produse me
talice și sticlărie, mii și 
mii de sortimente.

La „Tehnometai", des
cărcarea camioanelor 
si, în general, manipu
larea mărfii e o muncă 
grea, complicată si obo
sitoare. Frigiderele, ma
șinile de gătit, de spă
lat, fierăria sînt depla
sate de la un loc Ia al
tul, tn exclusivitate cu 
forța mușchilor, 
cioare electrice, 
loace de mică 
pizare nu există.

în sfîrșit, camioanele 
au fost golite, marfa e 
așezată.

— Tablă galvanizafă 
aveți ? — întreabă ci
neva.

înainte de a se hotărî 
să răspundă, vînzătorul 
se uite în stînga, în 
dreapta, dă o fugă pînă 
In curte și se întoarce 
tot' nehotărît. între 
timp, rîndu) celor care 
așteaptă creste. Ca să 
iasă din încurcătură, el 
face clientului următoa
rea propunere: „Uită-te 
și mata peste tot și dacă

Căru
nții- 

meca-

vezi tablă galvanizafă, 
înseamnă că avem" (I). 
Un altul cere slrmă. I 
se face o propunere 
asemănătoare.

Alături, un cum
părător cere un kilo
gram de șuruburi. Vîn- 
zătorul vrea să răstoar
ne șuruburile în sacoșa 
clientului, iar acesta 
pretinde să i se pună 
marfa într-o pungă ori 
în hîrtie “ 
nul n-are 
alta. Nu-i trala'...

Firește, 
manifestă 
ce fel de 
la „Tehnometai" ? „Am 
cumpărat un frigider — 
ne scrie o corespon
dentă voluntară a zia
rului. Cu chiu, cu vai și 
cu bani plătiți „binevoi
torilor" de ocazie, am 
deplasat obiectul din 
magazin în stradă. 
Aici, nicf o mașină. Lip
sesc furgonetele, iar 
magazinele nu asigură 
transportul obiectelor 
grele la domiciliul cum
părătorului". Diferite 
sortimente nu se gă
sesc zilnic, clientul 
fiind invitat să 
treacă și altădată.

După cum se 
magazinele care 
articole metalice sînt 
privite, de multe ori, de 
de la vînzător și pînă 
la forul tutelar, ca niș
te fierării, unde trea
ba poate merge oricum.

Am intîlnit. în ma
gazinul de pe Lipscani 
cumpărători care lo
cuiesc tocmai în Balta 
Albă. în acel cartier 
nu există nici o unitate 
„Tehnometai". Situații 
asemănătoare sint și 
în alte cartiere, in alte 
localități. Amplasarea 
acestor magazine nu 
este corespunzătoare 
cerințelor, mi tine pa
sul cu dezvoltarea ora
șelor. Pe teritoriul Ca
pitalei funcționează, de 
pildă, aproximativ 180 
de unități „Tehnome
tai". Poale că numărul 
n ar fi mic. Cum 
însă amplasate ? 
raionul „Grivița 
sie", de exemplu.
11 asemenea magazine, 
iar în „30 Decembrie"...

Dar magazi- 
nici una, nici 
trimite „cen-

cetățenii își 
nedumerirea: ’ 
organizare e

mai

vede, 
vînd

sînt 
în 

Ro- 
sînt

30. Explicația ? „Așa a 
fost moștenită rețeaua". 
Cu alte cuvinte; situa
ția e fără ieșire. Dar 
de Ia data luării In 
primire a „moștenirii' 
și pînă acum, în toate 
cartierele Capitale) au 
fost construite sute de 
magazine noi, pe baza 
acestor construcții se 
putea echilibra situa
ția. ’ . v

în legătură cu defi
ciențele semnalate, am 
solicitat părerea tov. 
Gheorghe Barbu, con
silier în Ministerul Co
merțului Interior. „Ex
plicația acestei stări 
de fapt — a apreciat 
d-sa —• rezidă, după 
cîte socotesc, în con
cepția greșită care a 
stat la baza organizării 
magazinelor „Tehno
metai", „Industrial* 
etc. Direcțiile comer
ciale regionale nu au 
avut în vedere crea
rea unor unități spe
cializate. Astfel „Teh- 
nometalțil." a 
un fel de 
care buna 
și deservire 
de realizat, 
secință, ministerul 
dat organelor 
claie indicații 
pentru mai buna 
filare și organizare 
acestor unități, 
lierul șl uttlajul comer
cial vor fi și ele înno
ite De altfel, acțiunea 
a și început. Totodată, 
mare parte din produ
sele metalice se vor 
vinde în ambalaje noi, 
mai adecvate".

Este îmbucurător că 
Ministerul Comerțului 
Interior, organele lo
cale de resort au sesi
zat situația existentă 
și au trecut la luarea 
unor măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea 
si modernizarea maga
zinelor amintite, 
ce se așteaptă 
materializarea cil 
grabnică a

mai bine 
să intre 

în rindurile partidului și în
drumă nemijlocit organizațiile de 
bază să manifeste o înaltă exi
gență tn această direcție. Comitetul 
raional. Oltenița s-a străduit încă 
de la început să orienteze și să 
sprijine temeinic aceste comitete : 
In conducerea lor se allă activiști 
experimentați, buni cunoscători ai 
problemelor satului; secretarii co
mitetului raional vin des in comu
nele respective, iau parto la ședin
țe de comitet șl de birou, ajută ia 
elaborarea planurilor, la organiza
rea și coordonarea activității....Ne aflăm la sediul comitetului de partid din comuna Radovanu. Tovarășul Mihai Mocanu, secretarul comitetului, lucrează împreună cu membrii biroului la pregătirea referatului ce va fi prezentat, într-o ședință plenară în care se va analiza felul cum se desfășoară campania agricolă de primăvară.

— Este a doua plenară pe care o 
ținem de la înființare — ne spune 
tovarășul MIHAI MOCANU. Pri
ma s-a ocupat de analiza muncii 
politico-educative în perioada de 
iarnă. Pe baza concluziilor pe care 
le-am tras atunci, în decembrie, 
s-au îmbunătățit multe sectoare 
ale acestei munci: activitatea că
minului cultural, a învățămîntului 
agrozootehnic de masă, a cercurilor 
de citit, a stației de radioficare. Și 
aceasta deoarece nu ne-am mul
țumit să. adoptăm, un plan de mă
suri, ci am organizat colective al
cătuite din membri al comitetului 
și tovarăși din activul de partid 
care au urmărit pas cu pas cum se 
aplică măsurile în viață. în gene
ral, putem spune că un avantaj 
însemnat rezultat din înființarea 
comitetului este iapiul că avem 
posibilitatea să antrenăm un nu
măr mal mare de comuniști la con
trolul îndeplinirii hotărîrilor. Cu cei 
35 de membri și 10 supleanți din 
comitet — marea majoritate sînt 
țărani cooperatori, dar avem prin
tre ei și muncitori, învățători, pro
fesori, ingineri, tehnicieni, medici. 
■— putem să cuprindem toate cele 
25 de organizații de bază din co
mună și să le dăm un ajutor con
cret. Ne-am dat seama, astfel, din 
experiența noastră, că, în fond che
ia eficienței constă in munca co
lectivă, in antrenarea, de la în
ceput de drum, a întregului birou, 
a întregului comitet la rezolvarea 
sarcinilor.

— Cred că mai trebuie subliniat 
și un alt aspect — adaugă tovară
șul CONSTANTIN LOGOFĂTU, 
locțiitorul secretarului'. Prin înfiin
țarea comitetului s-au putut coor
dona mal lesne unele acțiuni co
mune ale unităților agricole din 
comună, cum ar fi, bunăoară, par
ticiparea la eforturile pentru rea
lizarea sistemului de irigații tn ra
ionul nostru....Un început de drum, desigur. Dar încă de pe acum, din experiența unor comitete de partid ca acela din Radovanu, reiese limpede că aceste noi forme organizatorice răspund unor necesități reale, contribuind la îmbunătățirea continuă a muncii de partid la sate.

ele 
ce
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Florea CEAUSESCU

devenit 
bazar, în 
organizare 
sînt greu 
în con- 

a 
corner- 
precise 

pro- 
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Mobi-

Ceea 
este 
mai 

< planurilor 
stabilite, astfel ca și 
acest sector important 
al comerțului să poală 
răspunde cil ' adevărat 
cerințelor.

Gheorghe GRAURE

ntr-un recent ar
ticol scriitorul 
Eugen Barbu a- 
rată, pe drept 
cuvînt, că dato
rită noului re

gulament de învățămînt, 
a politehnirizării și a 
bunei pregătiri în școli 
tineretul nou, fete și 
băieți, plini de sănătate, 
este „gata să preia 
cu succes munca celor ce 
le-au precedat",

Dar alături de tineretul 
acesta superb, plin de a- 
vini, există și excepții re
gretabile de tineri leneși, 
superficiali, care fug de 
meserii, populînd cafene
lele și barurile de zi. După 
cum exemplifică Eugen 
Barbu, acestea sînt rezul
tate ale unei educații 
prost administrate prin 
răsfățuri și îngăduințe re
petate...

Intr-adevăr întîlnim, ve
dem și recunoaștem, su
portăm astfel de tineri în 
Capitală si mai ales în o- 
rașele de provincie în 
care populația s-a înmul
țit exploziv. Dar oare să 
fie numai nepotrivita edu
cația familială, de care 
vorbeșle scriitorul, răspun
zătoare de apariția acestor 
tineri plini 
perficiali î

de Ifose, su-

mul lucrurilor mari" proclamat de 
Bălcescu îți recunoaște peste veac 
o splendidă întruchipare în această 
contribuție sistematică și creatoare 
a tineretului la progresul și înnoi
rea societății noastre.

Nestînjenit în afirmarea sa nu 
numai de îngrădirile materiale ci 
și cele spirituale, tineretul anilor 
noștri și-a fixat cu demnitate lo
cul său în construcția socialistă, 
uzină de drepturile sale legitime 
asigurate de orînduirea noastră, 
dar respectîndu-și totodată obligațiile sale cetățenești. S-a format 
astfel la tinerii noștri o conștiință 
colectivă a. răspunderii mature 
față de destinele patriei socialiste și față de destinele fiecăruia — 
sentimentul acesta își află izvorul 
în preocuparea, largă, plină de dra
goste a întregului partid, a 
lui pentru formarea tinerei 
rații.

Numai în ultimii 5 ani 
cîștigat o calificare temeinică 
383 000 de muncitori și tehnicieni, 
iar instituțiile de învățămînt su
perior au fost absolvite de aproa
pe 78 000 de tineri care lucrează 
astăzi ca specialiști în toate do
meniile producției, învățămîntului, 
științei și culturii. în satele noas
tre s-a format o nouă generație 
de tineri țărani care urmînd pilda 
hărniciei proverbiale a părinților 
stăpînesc cu tot mai mare sigu
ranță mecanizarea și chimizarea, 
metodele moderne de muncă în a- 
grlcultură. O mare pleiadă de ti
neri savanți și creatori, într-o ar
monioasă conlucrare cu generații
le vîrstnice, contribuie 1a noul a- 
vînt al științei și culturii româ
nești.

Nu există unitate a construcției 
Socialiste, fie ea cît de mică, unde 
printre partizanii hotărîți ai nou
lui, ai progresului tehnic și ai în
drăznelii creatoare să nu se nu
mere cu cinste tinerii. Numai în
tr-un singur domeniu al activită
ții constructive, în domeniul in
dustriei, anul trecut s-au afirmat 
30 000 de inovatori și raționaliza- 
tori.

Setea de nou în creație se bazează pe o cunoaștere temeinică, 
pe o adevărată aviditate către cele 
mai recente cuceriri ale tehnicii, 
științei și culturii. Opinia aceasta 
de masă care cîștigă tot mai mult 
teren în rindurile tineretului pune 
astfel în afara codului etic al ti
nereții spiritul funcționăresc, în
chistarea, automulțumirea, superfi
cialitatea de gîndire, snobismul, 
semidoctismul.

Afirmarea cu îndrăzneală a e- 
nergiei creatoare, neîmpăcarea cu 
tot ce e învechit, permanenta în 
actualitatea vieții devin cuvinte de 
ordine pentru generația tînără din 
uzine și de pe ogoare, din 
facultăți, de pe șantiere și 
stitutele de cercetări.

Toate aceste fapte care 
puterea de dăruire patriotică și a- 
firmare a tinereții anilor noștri 
constituie urm dintre marile iz- 
bînzi ale luptei nemuritoare căreia 
i-a închinat toate forțele, devota
mentul și înțelepciunea sa, timp de 
45 de ani, partidul comuniștilor.

Formarea și maturizarea acestei 
generații, care prin munca și con
duita sa ne îndreptățește să pri
vim cu încredere viitorul de aur al 
României socialiste, asigură conti
nuitatea prosperă și înnoitoare a 
unui popor cu o istorie milenară 
dar cu o vitalitate neistovită, cu o 
înzestrare artistică aleasă, deschisă 
tn permanență fanteziei și imagi
nației vii, cu o inteligență ascuțită și subtilă, cu o mare tenacitate de 
a-și urmări împlinirea idealurilor 
sale de fericire umană.

Intr-o duminică dimineața, pe o stradă veche din Ploiești, stăteau de vorbă 4 elevi între 15—17 ani. Discutau deodată aceeași cut peda atenție, cel
și glumeau, cînd două fete cam de 

vîrstă 
lîngă

au tre- ei, fără a puțin apa-
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gene-

și-au

școli și din in-
atestă

RANDAMENTUL MINȚII
Exemplele clasice sună, din păcate, 

prea senzațional.
Livingstone, înainfe de a deveni 

celebrul explorator al Africii, a fost 
muncitor în fabrică, de la vîrsta de 
zece ani. Orarul în producfie era de 
la șase dimineața la opt seara, iar 
munca te istovea. In aceste condiții 
a izbutit să-și facă studiile de doctor 
în medicină, care-l pasionau, ba chiar 
și cele întru preoție, impuse de tai- 
că-său. Mașinile erau adevărate cap
cane pentru degetele oamenilor ; to
tuși fînărul filator, care studiase latina 
la opaiț după miezul nopții, punea a 
doua zi o carte pe mașină și învăța, 
în timp ce lucra perfect.

Scepticul dă din umeri :
— Și-o fi ruinat organismul.
îi amintești că rezistenta străinului 

alb i-a uluit pe indigenii atletici și 
îți răspunde că, măcar pe plan sufle
tesc, o asemenea autostrunire a cre
ierului te dezumanizează, te reduce ia 
rangul unei mașini de înalt randa
ment. Oricit de ușor ar ti să evoci, în 
cazul de față, bogăția spirituală și far
mecul uman al exploratorului, rămîne 
totdeauna o bănuială că exemplul 
ilustru (ine de altă lume, excepții fără 
legătură cu posibilitățile omului nor
mal.

Să vedem deci cîteva păreri și mo- 
a

înclinată mai mult spre fizică, cealaltă 
spre matematici. E uluitor pentru mine 
să observ cum încep să apară deose
biri între ele, după metoda cu care 
învață. Dintre colegii mei, unii, care 
păreau slabi în primul ăn, sînt acum 
dintre cei mai buni. Te naști cu un 
creier, dar el e și perfectibil și dete- 
riorabil. Prin antrenament, poți să-fi 
perfecționezi pînă și piciorul : de ce 
ar fi creierul mai prost ?

— Vorbeai de atitudinea activă. Tn 
ce constă ea ?

— Răspunsul poate să pară comic, 
dar în primul rînd în a nu fi pasiv. 
Refuz să notez mecanic, schimb ordi
nea unui cuvînt, ajustez pe măsura 
mea, sar, detaliez, ca să simt că și eu 
lucrez o dată cu cel ce tine prelege-

duri de 
noștri.

se descurca ale oamenilor

„Aș tăbărî

o igienăpe 
mentală"

Am ales, penfru începui, o catego
rie de oameni cu creierul extrem de 
solicitat — sludentii Politehnicii.

— Să luăm sportul, ne spune Mi
hai Caprini. Azi, nimeni nu te mai în
treabă cum alergi, ci dacă „știi să 
alergi". Epoca modernă, pînă și în 
cele mai înăscufe activități, ca aceea 
de a fugi, introduce un element de 
știință, de metodă, mai cu seamă cînd 
vorbești de randament. Trebuie să 
știi cum să scoți randament din cre
ierul fău, măcar... ca să economisești 
timp penfru cinema. Din păcate, n-ați 
dat peste persoana nimerită.

— Mai există alt Caprini ? Anul trei 
Electronică, rezultate excelente, reco
mandat de toată lumea.

— Da, eu sînt, dar am citit prea 
puțin în materie. M-a entuziasmat 
propunerea publicată la „8-8-8" de 
doctorul Biberi, penfru apariția unei 
cărți de igienă mentală : aș tăbărî pe 
ea, aș parcurge-o din scoarță în 
scoarță. Sigur, nu mă aștept la mi
nuni : aici e ca la haine, trebuie să-fi 
faci ceva pe măsura ta, dar a afla 
cum lucrează alfii te Inspiră. Am cău
tat prin reviste tot ce am putut, dar 
e pufin : chiar aici, în școală, toată 
lumea te îndeamnă să înveți, dar nu 
există vreun curs, de cum vreo me
todică.

— Ce hotărăște, pentru randamen
tul propriu?

— Randamentul se leagă de atitu
dinea activă șl afectivă. Pentru a as
culta o lecție, noi, sfudenfii, stăm tofi 
deopotrivă două ore. Dar unul pico
tește, sau ia note pînă face scurtă 
la mînă și tot nu prinde mare lucru, 
altul, după două luni, fine minte e- 
senfialul, deși n-a revăzut materia.

— Nu hotărăsc calitățile înăscute ?
— Surorile mele mai mici, Irinel și 

Manuela, sînt gemene veritabile, 
uniovulare, cum nu se poate mai ase
mănătoare. Amîndouă studente, una

rea. Dacă am de-a face cu o curgere 
exfrem de monotonă, mă distrag cî
teva clipe, ca să revin cu forjă spo
rită ; socotesc că e vorba, măcar, de 
un exercițiu de atenfie. Firește, treci 
prin momente de chin, mai ales la 
ședinfele în care cîte un student des
fășoară cu debit lent fraze gata cu
noscute ; aici n-am găsit soluția, dar 
oricum picoteala mi 
cei neigienic, strică 
ierul.

— înseamnă asia 
uneori un „antrenor 
priului creier ?

— Aici intervine atitudinea afectivă, 
plăcerea. La biblioteci ai uneori ghi
nion, pierzi timp sau nimerești o lu
crare slabă. Chiar dacă m-aș recrea 
apoi cu un cinema sau o plimbare, în 
creier va rămîne inconștient o amintire 
neplăcută. De aceea cer întotdeauna, 
pentru ultima jumătate de oră, și o lu
crare cu care meri 
va plăcea, chiar < 
urgentă de ea, doar pentru un capi
tol care să lase creierului un finiș de 
lectură plăcuf. Cum s-ar zice, „mi-l 
înșel", ca să-l pun în formă.

Prietenii

te pare un obi- 
șl obosește cre-

că te consideri 
sportiv" al pro-

rg „la sigur" Că-mi 
dacă n-am nevoie

și dușmanii minții

Elena Flnfescu — zece, de mult, la 
toate materiile, acum își lucrează pro
iectul — ne desfăinuleșfe, cu oare
care timiditate, un mod favorit de re
creație : învață germana. (Cu rusa, 
engleza și iranceza s-a recreat de 
mult.) La bibliotecă, dacă dă vreun 
semn de oboseală, citește imediat 
ceva fără legătură cu mașinile unelte, 
ceva arhitectură, zoologie sau arte 
plastice.

— E groaznic, zice Caprini, care a 
fost de fa(ă la convorbire : eu aș pre
fera să mă plimb, să nu mă gîndesc 
la nimic.

— De ce să nu fac două ore de 
germană pe săpfămînă ? insistă Fin- 
fescu, cu aerul că se scuză, dar totuși 
fermă. Dacă mă recreează...

Ii amintim lui Caprini că el însuși 
susfinea adineauri că metodele sînt 
infime, personale. Aici se pot da nu
mai recomandări, nu șl normative. Mi- 
haela Panea, altă studentă cu zece pe 
toată linia, îmi spunea anul trecut că 
metodele ei i se par nereeomanda- 
bile pentru alfii : învafă cu muzică. 
Elena Finfescu, dimpotrivă, iubește li
niștea bibliotecilor. Esenfial nu e

reușește să facă din toți 
copiii cetățeni disciplinați, 
politicoși și nu reușește 
tocmai cu cei care au, cum 
ne place nouă să spunem, 
personalitate. Se pare că 
deocamdată oamenii de 
concepție și educatorii 
n-au fost de acord asupra 
acestui „ceva" care lip-

portare este partea princi
pală a disciplinei cetățe
nești, care face posibilă 
dezvoltarea 
moderne : 
comun, a transportului în 
comun, a turismului în co
mun (vezi comportarea în 
cabanele de munte) și în 
general al vieții în orașe-

vietii sociale 
a lucrului în

CUVlNTUL CITITORULUI

Educația cetățenească
rent, grupului. Doi tineri 
au devenit provocatori, a- 
dresîndu-se fetelor osten
tativ, iar al treilea a în
tins piciorul spre a le 
pune piedică. Celălalt elev 
a privit cu dezaprobare 
purtarea prietenilor lut și 
a luat atitudine. Dar i s-a 
răspuns : „ia te uită 1 a- 
părător al bunei compor
tări față de femeie I'

Un fapt banal, dar prea 
frecvent care arată că 
lipsește ceva în inventa
rul de unelte spirituale al școlarilor i educatorul nu

sește. Directorul Editurii 
tineretului. Alexandru 
Georgescu, afirma recent în 
Scînteia că un manual al 
politeții este foarte nece
sar. Un „volum agreabil 
de referință" asupra nor 
melor de comportare este 
în curs de editare. Auto
rul afirmă că buna com
portare este o chestiune 
de simțire și concepție 
despre viată, înainfe de a 
fi o problemă de tehnică 
a uzanțelor. Mie mi se 
pare că nu este tocmai așa, deoarece buna com-

le zilelor noastre. Și a- 
ceastă bună comportare 
trebuie să o aibă si micul 
cetățean — copilul — și 
bineînțeles trebuie să o 
aibă înainte de a fi la vîrsta 
la care se formează „simți
rea și concepția despre via
tă". Deci, iutii educația în 
sensul disciplinei cetățe
nești, a vieții sociale și apoi 
— o dată cu însușirea dis
ciplinelor filozofice: loqică, 
etică — să-și însușească 
concepțiile moderne des
pre viață. Primum vivere...

De altfel, directorul Edi
turii tineretului recunoaș-

te că s-a cam pus sania 
înaintea cailor atunci cînd 
afirmă că „s-au publicat 
multe cărți cu învățămin
te despre CE este bine de 
făcut în viață, dar CUM, 
o explicație în detaliile 
vieții practice a fost ade
sea amînată..."

Revenind la afirmațiile 
lui Eugen Barbu și Ia con
statările noastre de toate 
zilele socotim că editorii ar 
trebui să se ocupe și de lip
sa unor publicații populare, 
cărțulii și manuale de pur
tare în circumstanțele ele
mentare ale vieții cetățea
nului ; de la modul cum 
se urcă în autobuz, la 
haina ce trebuie să o îm
brace la teatru : de la mo
dul cum trebuie folosita 
cuțitul și furculița, pînă la 
ceea ce are de făcut cînd 
se află în audientă la un 
ministru. Publicarea unor 
manuale populare și șco
lare de educație cetățe
nească pare, după părerea 
mea, absolut necesară. Și 
tot necesar mi 
ca în 
8 ani 
duc$, 
cursul
nească.

se pare 
școlile generale de 

și licee să se intro- 
ca o disciplină, 

de educație cetățe-

Dr. ing. N. C. DEBIE
Laureat al Premiului 
de Stat
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dacă stai pe scaun sau în pat, ci do
rința de a stabili un autoprogram, pu
nerea în valoare a predispoziției, la- 
turli-forte a fiecăruia.

— E adevărat, zice Elena Finfescu, 
că ordinea este punctul tare al majo
rității fetelor, ordine în organizarea 
timpului și în toate prlvinfele. Multe 
spun că pot învăfa și în gălăgie, nu
mai să nu fie dezordine în odaie. 
Mi-am dat seama că în această peri
oadă de 
depinde 
treptată,

— De 
— De

Consider o lipsă a școlii faptul că ni
meni nu mi-a predat niciodată dife
rite sisteme de alcătuire a fișelor, teh
nici de citire mal rapidă sau mai 
lentă, sisteme de subliniere, extragere 
a ideilor principale, documentare per
sonală clasată pe ani la rînd cu mi
nimum de efort. Trăgînd însă cu 
coada ochiului la unii necunoscufi, 
vechi clienți ai bibliotecilor, am vă
zut asemenea „fleacuri" din care 
cîșfigi ore și chiar zile întregi. M-am 
convins că viteza lecturii nu-i totdea
una un semn de superficialitate. 
Arta randamentului cerebral înalt se 
ob|ine, după părerea mea, prin or
ganizarea economisirii efortului l 
priceperea de a te descorda.

— Cu germana ?
— Nu numai cu 

odihna. Articolul din 
pre oboseală mi-a plăcuf, afară de 
titlu și final : nu cred că autorul ur
mărea vreo recomandare ca toată 
lumea să fie neapărat ostenită, chiar 
cu încălcarea dreptului legal ți fi
zic la odihnă. Am perioade de 
deconectare totală, evadez la mun
te. Am înotat' la Bicaz unde faia 
era inginer constructor, am ră
mas cu plăcerea muntelui și înotu
lui. Nu știu insă de ce ar trebui să 
declar că îmi place . în egală mă
sură fot ce place și altora. Cred 
că nu numai oamenii în general, dar 
și tinerii au destule prejudecăți, dau 
drept culte, romantice sau moderne 
tot felul de distracfii pe care de fapt 
nu le practică și vorbesc de ele doar 
penfru că i-au auzit pe alfii. Mi-am 
surprins colegi vorbind despre con
certe simfonice sau poezie fără să le 
cunoască, dar tot 
posibilitatea de a 
intelectuală citind 
ciclopedie.

— Unde se află 
al creierului ?

— Tot la organizarea timpului, 
proasta organizare proprie, dar și cea 
dependentă de mediu. De pildă, con
sider televizorul inamicul meu perso
nal vîrîf în casă. El dezvoltă un anu
mit automatism, ajungi să urmărești și 
lucruri care nu te interesează. Deu
năzi, familia m-a chemat din odaia 
alăturată să urmăresc un film despre 
spionajul industrial : m-a pasionat, dar 
am rămas și mai apoi în fafa cutiei, 
fără nevoie și fără mare plăcere. 
Cultura începe cu capacitatea de a 
alege, îmi place ca eu să-mi aleg 
emisiunile, nu ele să mă culeagă pe 
mine din camera de alături. Cînd îfi 
drămuieșfi timpul, te dor orele, cîfeo- 
dată după-amiezi întregi, pierdute la 
biblioteci din cauza unor deficiențe 
de organizare. Apoi, ore și ore 
pierdute din cauza unor oameni ne- 
glljenfi și delăsători în activitatea ob
ștească. Sînt membră în comitetul 
centrului universitar București și se 
ivesc situații cînd trebuie să muncești 
tu pentru alfii. Dar nu e vorba numai 
de ore : țerminînd munca la proiect 
după miezul nopfii, mă simt odihnită, 
pe cînd sînt ședințe în care numai 
după două ore eșfi extenuată, pentru 
că în acest timp creierul fău nu a lu
crat, dar nici n-a fost lăsat să lucreze ; 
m-am sculat o dată și am protestat îm
potriva colegilor care își bat joc de 
timpul și sufletul nostru lungind vorba 
de pomană sau sfînd pasivi. Toată lu
mea îți dă dreptate, dar și aici poate 
că ar trebui o metodologie pozitivă 
a scurtării.

Marius Guran, membru în biroul 
C.C. al U.T.C. și secretar al comite
tului pe institut :

— Noi, cei din conducerea U.T.C. 
și din corpul didactic, avem oarecari 
datorii față de studenții fruntași. îi 
handicapăm din cauza greutăților pe 
care le avem cu un număr de nese- 
rioși și nedisciplinați.

— Ca igienă a minții, ce părere 
aveji de programarea unor ore de 
curs pentru duminică ?

— E clar. înțelegem pasiunea unor 
profesori, dar există legi, și ale orga
nismului și ale statului.

— în afară de îndemnuri la învăță
tură, ați planificat în cadrul organiza
ției U.T.C. vreun schimb de expe
riență în privinfa igienei cerebrale ? 
Nu cu trasare de sarcini, desigur, ci 
ca Informare și stimulare a ambiției 
pentru un înalt randament.

— Din păcate, coordonarea tuturor 
activităților didactice și obștești dm 
unghiul unei 
studentul — 
mă de mare 
asupra ei.

cinci ani, pregătirea mea 
de ritm, dozaj, acumulare 
organizare.
unde le-ați tnvăfaf ?

la „băfrînli" bibliotecilor.

ea. Prefuiesc 
„Scînfeia" des-

ei îmi neagă mie 
Încerca voluptate 
un capitol de en-<-

principalul dușman

unități indivizibile — 
suferă încă. E o proble- 
calificare. Vom reflecta

*
randamentul mintii laCît despre 

alte vîrste și meserii, vom mai reveni.

Sergiu FARCAȘAN



SCÂNTEIA PAGINA 3

RITMUL $1 CALITATEA 
SEMĂNATULUI LA PORUMB I

în Capitală se construiește un nou

obiectiv al industriei chimice

UZINA „POLICOLOR"

1 f
i

Principalele forțe din agricultură sînt îndreptate, în aceste zile, spre grăbirea însămînțării porumbului și efectuarea unor lucrări de bună calitate. Temperatura ridicată din sol ca și timpul înaintat impun folosirea tuturor mașinilor și tractoarelor cu întreaga capacitate de lucru, astfel ca lucrarea să poată fi făcută fără întîrziere. Iată constatările raidului întreprins de redacția ziarului nostru în regiunile sudice — Galați, Dobrogea și Argeș, în legătură cu semănatul porumbului.

SE POATE 
Șl MAI BINE

In regiunea Galați s-au obținut cele mai bune rezultate la semănatul porumbului, reușindu-se, în mal puțin de 10 zile bune de lucru, să se realizeze 155 000 ha. Viteza zilnică prevăzută de 18 000 ha a fost depășită. Primul loc pe regiune îl dețin cooperatorii din raio

nul Făurei, care au și însămînțat 37 500 ha din cele 39 000 ha planificate. Rezultate bune s-au obținut și în raioanele Brăila și Galați, unde s-au însămînțat 87 la sută și respectiv 76 la sută din suprafețele prevăzute. Lucrările merg bine și în raionul Tecuci, situat în nordul regiunii, unde condițiile climatice sînt puțin mai deosebite de cele din sud. Aici s-au însămînțat, pînă acum, peste 18 000 ha, ceea ce reprezintă aproape 63 la sută din suprafața planificată. Inginerul Ștefan Scărlătescu, președintele consiliului agricol raional, aprecia că în 4—5 zile bune de lucru semănatul porumbului pe cele 27 800 ha se va termina. Zilele trecute, pe măsura

terminării semănatului în unele unități, polidiscurile și semănăto- rile au fost redistribuite operative, viteza zilnică crescînd la aproape 2 000Din păcate, rezultatele de raioanele vecine — Focșani și Panciu — sînt cu totul diferite. în raionul Panciu de pildă, din cele aproape 10 000 ha prevăzute s-au însămînțat doar 2 920 ha. în multe comune se semnalează defecțiuni în organizarea muncii. în după- amiaza zilei de 19 aprilie, la cooperativa agricolă din Ciușlea, deși se putea semăna din plin, din cele 6 semănători era folosită numai una. Rezultate sub posibilități la pregătirea terenului și la semănat au și cooperativele Tifești, Făurei, Pădureni și altele.O situație asemănătoare există și în raionul Focșani, unde s-a însămînțat doar 20,2 la sută din suprafața planificată.
Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

altor code lucru ha.obținute CU de la
raionale a cooperativelor agricole Costești, deși se stabilise un plan riguros de a se ieși în cîmp toate forțele, șeful brigăzii tractoare Marin Tugulan deS.M.T. Costești nu a mai venit la lucru. N-au lucrat nici ceilalți tractoriști. In aceeași zi, în comuna vecină Filfani s-au însămînțat cu porumb 100 ha“. Aflăm, de a- semenea, că la cooperativele a- gricole de producție din Suseni și Hîrșești, din același raion, lipseau zilele trecute o parte din tractoriști, ei fiind chemați la S.M.T. Costești pentru anumite treburi „mai urgente", în vreme ce terenul era tocmai bun de lucru.

Gh. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii

DOBROGEA

In comuna Chiajna-București, la ordinea do 111 semănatul porumbului

'•

DIRECȚII ESENȚIALE
ALE ACTIVITĂȚII ÎN
CONSTRUCȚII
(Urmare din pag. I)astfel mai bine experiența cîștiga- tă, s-ar folosi mai intensiv mijloacele tehnice specifice fiecărei metode șl s-ar crea condiții pentru peVfecționarea lor continuă. Nimerit ar fi, totodată, ca fondurile de investiții, de care dispun organizațiile de construcții, să fie folosite în primul rînd pentru procurarea dispozitivelor, mecanismelor sau utilajelor necesare pentru aplicarea noilor tehnologii de execuție, ca durata experimentărilor să se scurteze șl să se stimuleze larg inițiativa inginerilor, muncitorilor șl tehnicienilor în aplicarea metodelor moderne de construcție.

îmbunătățiri substanțiale pot fi 
aduse organizării șantierelor șl ac
tivității complexe de realizare pro- 
priu-zisă a lucrărilor. în acest scop, este necesar, în primul rînd, să fie asigurată o temeinică pregătire șl o judicioasă planificare a lucrărilor, factori de care depind economicitatea, calitatea și durata de execuție a noilor obiective de Investiții. In acest sens, o cerință de prim ordin o constituie asigurarea de către beneficiari a documentației tehnice înainte de începerea lucrărilor. Părerea acelor beneficiari care consideră că o lucrare începută mal repede — indiferent dacă s-au asigurat sau nu toate condițiile — se termină într-un timp mai scurt, este profund greșită, începerea lucrărilor înainte de a fi cunoscute toate datele esențiale lipsește pe constructor de posibilitatea de a gîndi asupra modului în care urmează să-și desfășoare activitatea, îl pune în situația de a acționa după metoda „văzînd și fă- cind" și de a suporta consecințele sale nefaste.

Eșalonarea judicioasă a lucrări
lor și a fazelor de execuție consti
tuie una dintre principalele căi de 
îmbunătățire a organizării și con
ducerii activității șantierelor, de 
reducere a duratei de construcție. La eșalonarea lucrărilor și a fazelor de execuție și la prevederea, în funcție de această eșalonare, a mijloacelor trebuie să se folosească pe 
scară largă metodele moderne de 
programare. Experiența de pînă a- cum a demonstrat necesitatea respectării unei anumite ordini în atacarea lucrărilor —• și anume începerea mai întîl a lucrărilor de organizare a șantierului și a celor de „ciclul zero". O atenție deosebită trebuie acordată eșalonării și coordonării fazelor de execuție a lucrărilor de construcții și instalații. Se înțelege, oricît de bina ar fi concepută eșalonarea lucrărilor, ea nu va avea valoare /nul cincinal.

dacă nu se respectă eu rigurozitate graficele de execuție, nu se organizează judicios fiecare loc de muncă de pe șantier și flecare proces de producție. Sînt însă destul de frecvente cazurile cînd a- cestor probleme inginerii nu le a- cordă atenția cuvenită, iar maiștrii— ocupați cu întocmirea de situații și cu alte sarcini auxiliare— rezervă prea puțin timp pentru conducerea efectivă a producției. Toate acestea duc la folosirea incompletă a zilei de lucru, la' dese întreruperi în producție, la existența de formații de lucru supradimensionate. Iată de ce se impune ca maiștrii să fie degrevați de sarcini de birou și administrative.Pentru ca lucrările pe șantiere să se reducă la simple operații de 
montaj, în industria materialelor 
de construcții vor fi luate măsuri 
pentru a fi livrate în cantități mai 
mari elemente de construcții complexe, rezultate prin asamblarea diverselor materiale în întreprinderile Industriale, cu un înalt 
grad de prefabricare, finisaj și cu 
o mare precizie dimensională. Așa, de pildă, panourile mari prefabricate vor fi livrate pe șantiere cu finisajul exterior șl interior efectuat, cu tîmplărla montată și vopsită, cu geamurile fixate ; pentru pereți despărțitori și de închidere, se va organiza producția panourilor sandwich cum sînt cele din plăci de azbociment ondulat cu diferite materiale de Izolații. Un domeniu în care prefabrlcarea Industrială se cere extinsă în mod deosebit este cel al elementelor șl subansamblelor pentru Instalații. Accelerarea acțiunii de transferare în industrie a diferitelor operații de pe șantiere, parte Integrantă din procesul vast de industrializare a construcțiilor, va trebuie stimulată prin reglementări financiare specifice — îmbunătățite față de cele în vigoare — care să împiedice scumpirea elementelor de construcții prin adăugiri succesive de beneficii.Ne-am referit doar la cîteva dintre direcțiile principale ale îmbunătățirii activității în sectorul con- strucții-montaj. Căile de ridicare a nivelului activității în sectorul de construcții ne-au fost indicate cu claritate de conducerea partidului și cu prilejul Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din construcții. A- vem toată convingerea că miile de constructori vor demonstra și de această dată, prin rezultatele muncii lor, că își vor îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin în ridicarea noilor obiective industria- i, le și de locuințe prevăzute în pla-

ACUM IES 
LA IVEALĂ
DEFECȚIUNILECu tot timpul ploios, în cooperativele agricole din regiunea Argeș s-au însămînțat cu porumb 45 000 hectare din cele 150 000 hectare prevăzute. în raionul Drăgă- nești s-a realizat 53 la sută din suprafață, unele cooperative agricole cum sînt cele din Sprîncenata, Radomirești, Serbănești fiind a- proape gata cu semănatul porumbului. Ritm intens la semănat se înregistrează și în raionul Slatina. Viteza de lucru a crescut și în raionul Drăgășani. Luni, 18 aprilie, cînd se credea că din pricina terenului umed nu se poate lucra, țăranii cooperatori din comunele Crețeni, Lungești, Gușoeni, Mădu- lari, Ionești etc., au identificat porțiuni mai zvîntate.Suprafețele însămînțate pe regiune ar fi fost mult mai mari, dacă peste tot munca ar fi temeinic organizată. Constatările de pe teren stau mărturie. în unele unități, îndeosebi din raionul Costești, se așteaptă zvîntarea întregii suprafețe pentru a se porni la lucru. Numai așa se explică de ce în ziua de 19 aprilie în cooperativa agricolă „Zorile" din Costești existau suprafețe însămînțate cu porumb, iar în cealaltă unitate de aici nu se însămînțase nici o palmă de teren. Se constată și 
o serie de defecțiuni în funcționarea tractoarelor. „Ne lipsesc furtunurile la instalațiile hidraulice din care cauză nu realizăm o pregătire uniformă a patului germinativ, spune Ion Darie, șef de brigadă de tractoare la cooperativa din Dumbrăveni. Zadarnic ne rugăm de conducerea S.M.T. Teiu să le trimită". La Consiliul a- gricol Costești se afirmă că S.M.T.- urile au întreprins totul încît campania să meargă „ca pe roate". Insă după cum se vede roatele mai scîrțîie. „Zilele trecute, la Stolnici, ne informează ing. Aleea Petre, vicepreședinte al Uniunii

După ce
Unii specialiști în construcția de mașini manifestă adeseori tendința de a considera că, atîta vreme cît unei anumite probleme de tehnologie nu 1 se dă o rezolvare cu totul ieșită din comun, inedită sau spectaculoasă, pe baza folosirii u- nor procedee sau utilaje cu nume „sonore", de ultimă oră (dacă se poate, echipate cu aparatură electronică sau măcar prevăzute cu comandă-program), nu poate fi vorba de tehnologie modernă. Potrivit acestei logici, multe realizări și preocupări interesante sînt desconsiderate și etichetate .drept "Sonal, părere, că nu funcție poate sau nu.nici nu există o delimitare distinctă între tehnologia modernă și cea obișnuită. Iar a face categorisiri după cine știe ce norme universal valabile, și nu judecind de la caz la caz, este extrem de hazardat. Dar atunci, ce reprezintă, totuși, această noțiune 7 Ce ține de „clasic" —- pe nedrept socotit a- desea perimat — și de unde începe modernul în tehnologie 7
Eu consider că o soluție tehnolo

gică bună, cu sile cuvinte avantajoa
să din punct de vedere tehnic șl eco
nomic, este întotdeauna șl modernă. Dintre toate variantele, modernă este cea care, aplicată în condițiile concrete date, asigură o eficiență economică maximă sau, în orice caz, mai mare decît cea realizată pe baza tehnologiei utilizate anterior.Firește, nu sînt un adversar al procurării și utilizării celor mal

lucruri „mărunte". Per- nu împărtășesc această în primul rînd pentru acesta este criteriul în de care o tehnologie fi considerată modernă După părerea mea,

orice

DACĂ ÎN TOATE
RAIOANELE
S-AR FI LUCRAT
LA FEL...Spre deosebire de alte campanii agricole, în această primăvară cele mai mari suprafețe cu porumb au fost însămînțate în cooperativele agricole din raioanele Tulcea și Istria, care au realizat pînă în prezent, peste 60 la sută din suprafețele prevăzute. Numeroase cooperative agricole de producție printre care Mahmudia, Dunavăț, Beștepe, Cataloi, Niculițel etc. au terminat de semănat întreaga suprafață de porumb.Dacă în toate raioanele s-ar fi lucrat în acest ritm s-ar fi realizat cu mult mai mult. Așa, procentul realizărilor la semănatul porumbului este de 43 la sută.Timpul este destul de înaintat, iar condițiile de semănat în Dobrogea sînt deosebit de favorabile. Temperatura în sol s-a stabilizat menținîndu-se la 8—10 grade. în unele unități ritmul de lucru este nesatisfăcător. Timp de două zile în raionul Hîrșova nu s-au însămînțat decît suprafețe mici. în u- nele unități de aici consiliile de conducere au întîrziat nejustificat începerea semănatului. în timp ce la cooperativa din Băltăgești. în- sămînțatul a fost terminat, vecinii lor din Gălbiori și Stupina, în aceleași condiții, de-abia au început. La cooperativele agricole Făgărașu și Sîmbăta, s-au însămînțat suprafețe mari, pe cînd la Corugea, Casimcea și Războieni realizările sînt minime. La Turcoa- ia, Carvăn, Carcaliu se semnalează dese defectări în timpul Junc- ționării tractoarelor. „Nicolae Bălcescu" duse înS.P.C. 6. Dar din cauza lipsei de preocupare în\ ce privește reglarea și revizia lor, nu se realizează decît jumătate din productivitatea prevăzută.în regiunea Dobrogea sînt condiții să se realizeze un ritm mai susținut la semănatul porumbului și astfel lucrarea să poată terminată la timp.

Mihai VASILE 
coresp. „Scintell*

La G.A.S.“ au fost intro- acest an semănătorile

în cartierul Dudești-Cioplea din Capitală se înalță un nou obiectiv al industriei noastre chimice — uzina „Policolor". întreprinderea va produce rășini sintetice, lacuri și vopsele necesare diferitelor ramuri ale economiei naționale. Cele trei fabrici din paleta „Policolorului" vor realiza circa 15 sortimente de rășini sintetice alchidice, fenolice, mela- minice și altele, dintre care unele pentru prima oară în țară, cum sînt cele solubile în apă, totalizînd o producție anuală de 9 000 tone. în nomenclatorul de produse al întreprinderii mai intră o gamă variată de lacuri, în cantitate de 20 000 tone anual. Ele sînt destinate industriilor de autovehicule, locomotive și vagoane, construcțiilor de mașini, de mobilă. Vopselele pe bază de emulsii vinilice și acrilice (materiale plastice) vor fi folosite la finisarea clădirilor, în afara acestora se vor fabrica și numeroase tipuri de cerneluri tipografice, cerneluri speciale pentru imprimerii de artă și filatelie.Tehnologiile de fabricație și utilajele de bază pentru cele trei fabrici ale uzinei vor fi livrate de către întreprinderi specializate din Austria și Franța. Procedeele tehnologice și utilajele moderne vor crea posibilitatea ca la uzina „Policolor" să se obțină produse la nivelul calitativ al celor care se fabrică în țări cu experiență în acest domeniu. Ca materii prime se vor utiliza, printre altele, diverși solvenți organici produși de industria noastră petrochimică.în scopul reducerii duratei de execuție a noului obiectiv, proiectantul, Institutul IPROCHIM, a prevăzut folosirea pe scară largă a elementelor prefabricate pentru construirea halelor. Lucrările de execuție ale uzinei „Policolor", a cărei suprafață construită va ocupa aproape 10 hectare, au fost încredințate colectivului întreprinderii de construcții montaje București — unitate specializată în construcții chimice.
DEZBATERILE
APICULTORILOR
Ieri, au început lucrările Plenarei lărgite a Consiliului Central al Asociației crescătorilor de albine care dezbat probleme privind obținerea unei producții apicole sporite în acest an ; s-au stabilit măsuri pentru sprijinirea și îndrumarea cooperativelor agricole de producție, în scopul valorificării raționale a bazei melifere, extinderii polenizării culturilor agricole entomofile, cu ajutorul albinelor ; îmbunătățirea propagandei apicole, ridicarea nivelului profesional al apicultorilor, paralel cu asigurarea acestui sector cu utilaje și materiale mai multe și de mai bună calitate.

Ca și celelalte întreprinderi, fabrica de pielărie și încălțăminte „Partizanul" din Bacău și-a elaborat din timp planul de producție pe acest an. In trimestrul care a trecut însă, întreaga muncă de planificare a fost dată peste cap : au avut loc trei modificări valorice la producția globală. In plus, s-au efectuat restructurări și în cadrul sortimentelor planificate inițial. Forul tutelar, a dispus aceste restructurări, a omis să coreleze nivelul producției cu indicatorii financiari. O situație similară se constată și la fabrica de postav „Proletarul", tot din Bacău. Cauza : definitivarea contractărilor cu beneficiarii mărfurilor s-a făcut după stabilirea planului de producție. In primul trimestru aici au intervenit două modificări în structura sortimentelor.Uneori, întreprinderile sînt obligate restructurări de sortiment furnizorilor prime sau materiale, care nu respectă termenele de livrare. Fabrica de postav Buhuși, neprimind la timp însemnate cantități de materiale de la „Octombrie roșu“-Ghimj bav și „Filatura de lină pieptănată“-București, nu

care

să suporte valorice sau și din vina de materii

și-a îndeplinit planul la unele sortimente planificate și, în schimb, a produs altele, a căror desfacere nu este asigurată. Asemenea modificări determinate de cauze superficiale, fără ca forurile de resort din Ministerul Industriei Ușoare să analizeze consecințele economice, fără să recalculeze și să pună de acord toți ceilalți indicatori și, mai ales, cei financiari, se repercutează nefavorabil a- supra activității întreprinderilor.
ECONOMIE
FINANȚE
STATISTICĂ

Am amintit că se întîm- pină greutăți în aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și în desfacerea producției finite. Intr-adevăr, unele materiale, care în urma modificărilor nu mai sînt necesare, formează stocuri supranormative sau fără mișcare, care imobilizează mijloacele circulante puse la dispoziția întreprinderilor de către stat. La fabrica „Partizanul", în cursul trimestrului I, valoarea acestor supranormative de materii prime și materiale s-a ridicat la 1,6 milioane lei, iar la Fabrica de postav din Buhuși stocurile de produse finite au însumat 4,6 milioane lei. Dar, consecințele nu se rezumă numai la imobilizări de fonduri. Prețul de cost este afectat de o serie de cheltuieli neeconomicoăse, legate de dobînzile penalizatoare la împrumuturile restante, fapt care, in ultimă instanță, determină nerealizarea planului de reducere a prețului de cost.Să continuăm analiza implicațiilor. Nerealizînd planul producției globale și cel sortimental, întreprinderile nu-și pot îndeplini nici producția marfă vîndută și încasată. Din acest moment, consecințele despre care am vorbit se extind și depășesc poarta fabricilor. în esență, întreprinderile nu mai varsă la buget acumulările planificate, venim la exemple, brica de postav huși a rămas în restanță cu 108 000 lei la beneficiu, iar Fabrica de spirt, bere, amidon și drojdie din Bacău a cerut recent forului tutelar, respectiv Ministerului Industriei Alimentare, o reducere a impozitului pe circulația mărfurilor de peste 2,7 milioane lei. Toate aceste deficiente determină scăderea nivelului eficienței activității economice a întreprinderilor, economicitatea și rentabilitatea producției.Așa cum lesne se desprinde din lectura exemplelor înfățișate, întreprinderile care au avut multe restructurări ale sarcinilor de plan sînt subordonate Ministerului Industriei Ușoare. Că u- nele direcții generale ale acestui minister și-au făcut un obicei din a modifica cu ușurință planul de producție s-a mai scris. De aceea, se pune întrebarea : cît timp se vor mai tolera asemenea practici ? Cred că este absolut necesar ca conducerea ministerului amintit să analizeze aprofundat situația restructurărilor de plan, să tragă la răspundere pe cei care au aprobat fără analize amănunțite aceste modificări, să ia măsuri pentru a se preîntîmpina asemenea fenomene negative în activitatea întreprinderilor producătoare de bunuri de consum.
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La Central de cercetări șl producția aparaturii științifice ai

criterii alegem tehnologia?
Re- Fa- Bu-

Ing. Mihai IOSUPESCU
Inginer șef la Institutul da cercetări 
tehnologica în construcția de mașini

recente înfăptuiri din domeniul construcției de mașini. Consider însă că utilizarea acestora poate fi numită tehnologie modernă numai dacă asigură realizarea unei productivități superioare, un preț de cost mai redus. Un exemplu e- locvent: prelucrarea pe mașini- unelte cu comandă-program fără a ține seama de __complexitatea și de seria de fabri- Ălfâ .cație a unui reper oarecare, fără a analiza în prea-labil dacă. într-a- HgKSnftgra devăr, aceasta este . ' -soluția optimă în cazul concret dat, poate fi mai puțin rentabilă și deci mai puțin modernă decît utilizarea mașinilor-unelte monooperație sau agregat, cu transfer liniar sau circular, a strungurilor revolver.Există șl alte aspecte ale chestiunii. Multe soluții tehnologice nu sînt considerate moderne și nu 11 se dă atenția cuvenită pe motiv că ar fi prea simple, demult cunoscute, consacrate. După părerea mea, în tehnologie nu există lucruri simple, mărunte sau fără Importanță. La baza Soluțiilor moderne stă tocmai aplicarea și perfecționarea procedeelor „tradiționale", aparent simple. Din păcate,

lliL

însă, în unele uzine se aleargă după lucruri complicate, oarecum senzaționale aș zice, în timp ce o serie de soluții clasice sînt ocolite sau, și mai rău, nu sînt a- plicate corect. De multe ori nu se dă suficientă atenție unor măsuri destul de ușor ar fi, de pildă, de rezolvat, Cum automatizarea preselor cu excentric, realizarea alimentării automate cu piese șinilor de cat fără alegerea și rațională a lichidelor cire în așchierii condițiile rași regimuri lucru, pot determina îmbunătățirea calității suprafețelor pieselor prelucrate cu una-două clase), folosirea aparatelor de control chiar în timpul rectificării. Or, tocmai realizări de acest gen constituie, în primul rînd, tehnologia modernă.în sectoarele calde se discută și se fac demersuri pentru procurarea a fel de fel de utilaje. îmi permit însă să pun întrebarea : au fost epuizate toate posibilitățile de extindere a tehnologiilor intrate de acum în obișnuință, dar la fel de valoroase din punct de vedere tehnic, a căror aplicare se poate asigura incomparabil mai

ușor 7 Evident, răspunsul nu poate fi decît negativ. Cu excepția Uzinelor „Grivița roșie" și ,.23 August" din Capitală, „1 Mai“-Plo- iești și a Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște utilizarea ma- selotelor exoterme nu se face nici pe departe pe măsura posibilităților. Consecința : în loc ca din 100 de tone de obțină, folosind. 70—75 de tone se obțin numai maselote obișnuite, mult mai mari). Nici formele întărite cu bioxid de carbon nu sînt generalizate la nivelul cerut, după cum, în domeniul tratamentelor termice, utilizarea rațională a atmosferelor de protecție nu este încă la nivelul corespunzător. De asemenea, fosfa- tarea sculelor așchietoare, sulfi- zarea pieselor solicitate la uzură, nitrurarea oțelurilor în băi de săruri ar trebui să rețină, în prezent, mai mult atenția cadrelor tehnice din uzine. Altfel, demersurile lor pentru procurarea telor utilaje ultramoderne inoportune.După cum rezultă și din mai sus, accept orientarea subtilități tehnologice mai pretențioase, dar numai pe măsură ce toate resursele procedeelor tradiționale, aparent mai puțin avantajoase, au fost epuizate. Respect febrilitatea celor preocupați de introducerea tehnologiilor cu totul noi, care, corect aplicate, asigură mari avantaje economice, dar pledez concomitent pentru repunerea în drepturi a tehnologiilor „cenu- șărese" — amintite aici în mică măsură — și care, între altele, o- feră marele avantaj că necesită mai puține Investiții. Constantin BUCȘA 
director al Sucursalei 
Bacău a Băncii Na
ționale
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ACTORUL
Șl FORMAREA SA
________  Vlad MUGUR .________

Actorul este cel care învăluie inima spectatorului cu o emoție unică, neaserpănătoare celor transmise de celelalte arte, emoție ce se transmite reciproc. El este cel cape poate conduce gindurile spectatorului după forța imaginației sale, este cel ce trebuie să filtreze ideile cu ajutorul imaginilor, fără ca spectatorul să simtă că i se impun, ci să le preia și să le conducă mai departe după propria sa sensibilitate. In arta spectacolului își dau întîlnire doi oameni vii, cel din sală și cel de pe scenă, iar cel de pe scenă nu are la îndemînă culori, marmură sau note, rate care să-i proiecteze pe o pînză imaculată, sale unelte sînt trupul său și cuvintele. El trebuie să deseneze cu trupul, să cînte și să picteze din cuvinte. Trebuie să știe să ascundă pornirea brutală, informativă a cuvîntului, pentru a redescoperi același cuvînt cu altă lume în jurul lui, modelat de acea zeiță miraculoasă care se cheamă nuanță, și care poate

nici apa- mișcările Singurele

E o datorie să veghem la plămădirea și la creșterea lui.în ultimii ani, serii foarte numeroase de absolvenți au împînzit nenumăratele teatre. Și în aceste serii au apărut talentele, dar alături de ele a apărut acel așa-zis balast care nu folosește la altceva decît să completeze balastul existent în diferitele teatre și, în consecință, să îngreuneze munca unui teatru, aspirațiile lui spre calitate, să dăuneze dezvoltării colegilor dotați. Actorul nedotat, foarte greu își dă seama de realitate și chiar dacă începe s-o simtă, nu o recunoaște niciodată. Socot că e o datorie a Institutului de teatru să aibă în

„Haiducii'"
în premieră

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A >SCÎNTEir‘
OPTICA MODERNĂ GĂSEȘTE 
NOI UTILIZĂRI RAZEI DE LUM

nuanță, și care poate întuneca o idee sau deschide orizonturi nebănuite. Tot actorul este purtătorul de cuvînt al autorului. Cînd e vorba de literatura dramatică superioară, sarcina de a nu după cum e dator prin arta sa o piesă cu mai puține virtuți dar cu sincere și spontane rădăcini în actualitate. In ambele ' cazuri, apare o nouă funcție a actorului, cea intelectuală. Dar cea mai importantă misiune a sa este cunoașterea aspirațiilor și gustului publicului contemporan, crearea legăturii între arta sa și publicul pe care trebuie să-l determine și să-l satisfacă. Nu cred în afirmații care susțin, de pildă, că scenografia a determinat evoluția din ultimii ani a teatrului românesc. Scenografia este o artă ajutătoare, foarte importantă și e bine că a ' evoluat. Dacă scenografia ar staînsă la baza creației actului dramatic, ar însemna să avem un teatru de modă. Nici în supremația regiei nu cred, atît timp cît regia nu-și închină munca formării acelor instrumente vii și sensibile care sînt actorii. O indicație a unui regizor, cît ar fi ea de inspirată în descoperirea unor noi sensuri, poate să se întoarcă împotriva intenției sale și chiar împotriva sensului piesei, atunci cînd realizarea actorului este defectuoasă.Teatrul românesc a dat șl dă publicului actori de mare talent. Regimul nostru a făcut ca aceste talente să fie descoperite, ajutate și puse în valoare, să nu se mai piardă fără nume sau să fie sufocate de griji materiale. Socotesc însă că în domeniul artei spectacolului noi n-am făcut încă totul, că atît calitatea cît și cantitatea calității ar trebui să răspundă mai atent condițiilor create. Este o datorie să veghem asupra prezentului și viitorului artei dramatice, să nu ne limităm la satisfacții de moment. Sufletul artei dramatice e actorul.

actorul are o dezminți, să înnobileze la o îndatorire pedagogilor, este cultivat actor «de unelte
mă mai linie sce

1

ESTIVAIA
(Urmare din pag. I)

sparf* spuzi! cu stele, copacii care 
străjuia scena, decorul naturali Ce 
spectacole interesante ar putea orga
niza teatrele din toată fara în cele 
mai pitorești locuri din regiunea res
pectivă; de ce nu putem asista oare 
și la reprezentații de piese istorice în 
fafa vechiului castel de la Hunedoara, 
în decorul vechii Suceve, la piesa de 
Alecsandri pe ulițele minunatului mu
zeu al satului din București, de ce 
n-am reconstitui chiar un spectacol an
tic la Histria? Cu strădanie, fantezie 
și mai ales entuziasm asemenea ex
periențe s-ar putea realiza. Și ele 
merită a fi încercate, pentru că ar fi 
vizionate de un public numeros, ge
neros. Poate nicăieri nu se im
pune cu mai multă stăruință origi
nalitatea in slujba spectacolului, origi
nalitatea înțeleasă ca .o completare fi
rească și neceșară a textului.

Ar trebui mai bine organizate și 
spectacolele teatrelor de păpuși în ta
bere, colonii, cu piese adecvate luni
lor de vară și gindite în același sens 
ca formulă de reprezentație teatrală 
(ce bine veniiă «r fi și o micro-sta- 
gipne de calitate pentru copii în Par
cul de Cy|rură și Odihnă din Bucu
reștii).

Stagiunea estivală, pentru care na
tura prevăzătoare și-a pregătit de pe 
acum decorul (anficipînd pe unii con
ducători de instituții artistice) nu tre
buie privită c« un simplu divertisment 
ținînd de șezonyl călduros. Organiza- 
ree 
găsirea 
sfrînge 
blic și 
tacolyl _____.
lași timp instructiv, emoționant, acce
sibil, adevărată reprezentație de artă.

Calendarul invită la accelerarea pre
gătirilor!

vedere o foarte exigentă și competentă selec- țiune la examenul de admitere.Limba română e o limbă frumoasă, împănată cu multe vocale. Actorul este unul dintre cei aleși să răspîndească frumusețea și noblețea limbii, printr-o grăi- re tot atît de aleasă. Am avut norocul să lucrez opt ani dezile în învățămîntul artistic, alături de dascăli ca Nicolae Băl- țățeanu și Aura Buzescu, mari actori ce vorbeau și impuneau o limbă frumoasă.Gîndindu-rnă fundamentală a întreb de ce nu insistent acelmare» ale cărui nice să răspundă cu impetuozitate marelui repertoriu clasic și modern. îmi amintesc de arta lui Mihai Popescu, a lui George Vraea, a Măriei Botta și a altora. Alături de actorul care îmbracă în nuanțe subtile o vorbire cotidiană, e nevoie și de acela care să-și sprijine imaginația creației pe coloane înalte, actorul care prin forța și noblețea lui este atît de necesar, dacă nu primordial în variatul peisaj al unei mișcări teatrale.Și la actorul de gen, tot atît de Important în complexa viață a spectacolului, apare în mod serios problema unei educații mai atente penți-u a-i înlătura limitele și a-1 feri de pericolul degradării. Ticul, repetarea, gagul minor și descoperit, farmecul lipsit de profunzime despart de multe ori actorul de adevărata lui artă și aș putea chiar spune că ne apropie de un gen ușor și ieftin, care după părerea mea, ar trebui combătut și concurat. Calitatea intelectuală și spirituală a unui actor ca Radu Beligan, care împrumută nuanțele unei gîndiri noi fiecărui personaj întruchipat, demonstrează că popularitatea și succesul nu țin de efect și concesie.Absolventul Institutului trebuie să pășească în teatru pătruns de aceste gînduri, altfel tinerețea lui talentată va fi plăpîndă în fața diferitelor influențe. Trebuie plămădit actorul cu putere de discernă- mînt, care să poată sta departe de tentațiile unor mode neverificate, purtînd fără temei titlul de inovatoare. Entuziasmele infantile pe care le-am surprins în gîndirea unor absolvenți au un drum tot atît de scurt ca și însușirea unei metode depășite, care-și are limitele în forme și manieră. Să ne gîndim la cîte talente apar pe scenele noastre, dar și la ceje existente care nu apar și mai ales la cele care au apărut și apoi au stagnat, din cauza unei lipse de varietate în mijloacele de interpretare sau pur și simplu din pricina unei uitări din partea acelora care în teatru trebuie să continue educația lor, să le alimenteze pasiunea ce duce spre creație și anihilează blazarea. Dar ce bucurie se naște în momentul creației, atunci cînd în- tîlnești actori încă tineri, stăpî- nind meșteșugul, alimentați de o permanentă pasiune pentru lor. Ileana Predescu; Popovici reușesc să iestria unei vorbiri în care ideile se

Cinematograful Patria din Ca
pitală a găzduit miercuri seara 
spectacolul de premieră cu fil
mul românesc „Haiducii". Noua 
producție a Studioului „Bucu
rești" a fost realizată de regizo
rul Dinu Cocea, după scenariul 
scris de Eugen Barbu, Nicolae 
Mihail și Mihai Opriș. Imaginea 
aparține operatorului George 
Voicu.

Tapiserii flamande la
Ieri, în sălile Galeriei de artă 

universală din str. Știrbei Vodă 
nr. 1 din Capitală s-a deschis 
expoziția de tapiserii flamande 
din secolele XVI, XVII și XVIII. 
La vernisajul expoziției au fost 
de față Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, numeroși 
oameni de artă și cultură, mem
bri ai corpului diplomatic. Cuvîn-

Bin ampla distribuție fac parte 
Ion Besoiu, Marga Barbu, Amza 
Pelea, Elisabeta Jar, Toma Cara- 
giu, Fory Etterle, Alexandru Giu- 
garu, Ion Finteșteanu, Florin 
Scgrlătescu, Marin Moraru, Mir
cea Sîntimbreanu, Draga Oltea- 
nu, Elena Buhpci, Constantin 
Guriță etc.

Muzeul de artătul de deschidere a fost rostit de 
M. H. Maxy, directorul Muzeului 
de Artă. Expoziția cuprinde, în 
afara colecției de 23 de tapiserii 
lucrate în atelierele din Bruxel
les, Quadenaarde și Lille, aflate 
în patrimoniul muzeului, cîteva 
zeci de obiecte de faianță și gra
vuri realizate în secolele XVI și 
XVII în Țările de Jos.

Au trecut doar cîteva decenii de cînd se susținea că optica ar trebui considerată o știință „încheiată", susceptibilă cel mult de unele perfecționări tehnice, și iată că qșțăzi ea cunoaște o nouă perioadă de avîpt. Punctul de plecare l-au constituit lucrările profesorului olandez Zernike asupra „contrastului de fază".Pentru a fi perceput de ochiul omului, un obiect trebuie să aibă fie o culoare, fie o intensitate luminoasă, diferite de mediul în care se află. Lipsa de contrast face ca obiectul să rămînă invizibil. Astfel, dacă unele corpuri nu apar vizibile nici la microscop, de pildă unele bacterii, motivul este că ele sînt transparente și ochiul observatorului nu le poate distinge de restul cîmpului vizual. Deoarece totuși există o diferență între capacitatea de refracție a bacteriilor și cea a lichidului în care se găsesc, aceasta permite ca bacteriile să poată fi puse în evidență prin microscopul modern, bazat pe „contrast de fază". La un asemenea microscop se pot detecta, pe o suprafață metalică plană, infime defecte de șlefuire, de dimensiuni moleculare.In ultimii ani și-au făcut apariția în laboratoarele de biologie și mi- croscoapele interferențiale. în a- ceste instrumente, variațiile refracției sînt transformate în variații de culoare, făcînd vizibile aspecte imperceptibile cu alte metode.încă un domeniu nou al opticii este cel al „păturilor subțiri". A- ceste pături, din fluorură de magneziu sau sulfura de zinc, cu grosimea între o zecime de miime de milimetru și o miime do milimetru, se depun în aparate cu vid pe plăci de sticlă sau alte corpuri. Mai multe pături subțiri, avînd grosimi și indici de refracție diferiți, pot fi depuse unele peste altele, fiecare îndeplinind altă funcție. Aplicate la obiective fotografice și, în general, la instrumente optice, păturile subțiri reduc pierderile de lumină. Prin combinarea unor pături subțiri transparente cu

de prof. Maurice FRANQON
Universitatea din Pqris

pături subțiri semitransparente (pături metalice foarte fine), se pot realiza „filtre interferențiale", care nu îngăduie trecerea decît a unei anumite culori. Se pot realiza astfel geamuri anticalorice, care reflectă razele de căldură, lăsînd să treacă numai cele ale luminii vizibile. Putem deci să iluminăm un obiect fără să-l încălzim. Invers, se pot obține suprafețe care reflectă lumina vizibilă, permițînd trecerea radiațiilor infraroșii.în ultimul timp s-au obținut realizări importante în domeniul o- biectivelor cu distanță focală variabilă, care deschid perspective cu totul noi în cercetările cosmice.Rezultate foarte interesante s-au obținut prin studiul „formării imaginii" cu mijloace optice. S-au realizat mijloace de reproducere a fotografiilor, cu „filtrarea" unor detalii. O fotografie neclară poate fi astfel corectată, suprimîndu-se elementele care-i dau neclaritatea. Procedeul „hologramelor* permite obținerea unor remarcabile fotografii cu „relief". Se consideră că aceasta va deschide căi noi cinematografului în relief.Cea mai însemnată realizare a opticii din ultimii 10 ani o reprezintă însă „laserii", noile surse de lumină. Funcționarea lor se bazează

pe o proprietate a atomilor. Cînd up gtpm primește o anumită cantitate de energie, el se ridică implicit lg un nivel energetic superior ; iar cînd revine la starea inițială, smite un „foton", adică o particulă de lumină. în toate celelalte surse de lumină, această emisie se face spontan, în cazul lase- rilor însă ea are loc numai cînd este stimulată. Această stimulare se efectuează practic, prin trimiterea unei raze de lumină, care „dezlănțuie" întreaga cantitate de lumină acumulată în laser.în laseri, datorită sincronizării acțiunii atomilor, se obține o intensitate luminoasă considerabilă. Concentrînd, cu ajutorul unul o- biectiv, intensitatea enormă emisă de aparat, se pot produce efecte termice intense și precis localizate. Această lumină poate scobi sau chiar străpunge o lamă metalică, de pildă o lamă de ras, poate produce reacții chimice locale sau efectua suduri de dimensiuni foarte mici. în cercetările biologice devine posibilă, pe această cale, distrugerea unei părți infime și bine determinate dintr-o singură celulă.Cu ajutorul laserului se poate trimite o undă luminoasă care, atingînd o țintă, revine apoi la punctul de plecare, permițînd măsurarea distanței pînă la țintă. Recent ținta unei asemenea experiențe a fost Luna.Optica continuă deci să ofere teren pentru mari descoperiri.

EXPOZIȚII: FLORICA CORDESCU

temeinică din timpul anului, 
de noi forme, yii, directe, ar 
și mai mult legătura dintre pu- 
teatre. Plăcut, recreativ, spec- 
estiva) trebuie să fie în ace-

arta sau Silvia îmbine mă- frumoase, mișcă viu și variat prin modulația cuvîntului, cu spațiile dintre aceste cuvinte care vibrează expresiv în tăcerea plină a unei noi vieți ce a- pare, cea de pe scenă. Astfel de actori tineri, mai mulți la număr, au Ia îndemînă o variată gamă actoricească, împrospătată de o permanentă pășit pe mâți de dețe ce ........ .......... .lă șj realitatea vieții teatrale. Unii tineri se gîndesc mai puțin la modestia cu cpre trebuie să atingă strunele unei arte atît de complicate, la misiunea lor atît de importantă, și mai mult la reîntoarcerea în Capitală, la diferite avantaje și amuzamente. Dar s-a constatat că și Capitala se împovărează în mod inutil. Mai cred că o mișcare teatrală djnțrrO țară nu poate avea un singur centru puternic, mai ales la noi, unde ș-au creat atît de multe centre,.Ne adresăm azi unui public nou, investit cu bagajul unei culturi milenare, capabil să pună în cumpănă creația noastră cu propria lui creație. Formarea actorului și știința de a colabora cu el îi pregătesc viitorul și îi asigură prezentul. Aș îndrăzni să spun că în artă nu poate înălța alba coloană a prezentului creatorul incapabil să participe prin acțiunea sa la pregătirea viitorului.

Ca și cum, înainte de a ne fi părăsit pentru totdeauna, ar fi voit să-și afirme o ultimă oară credința în valorile de puritate și de elevație ale artei, valori pe care le-a slujit cu admirabilă consecvență de-a lungul întregii vieți, Florica Cor- descu ne oferă cu ciclul 
Fructele pămîntulul (expus în sălile Muzeului de Artă) o imagine ca niciodată de muzicală, de limpede, de grațioasă. O imaqjne fără alambicări și fără ascunzișuri altele decît cele care fac misterul însuși al creației ; o imagine care înfruntă prejudecata la modă a noutății extravagante, păs- trîndu-se în idealul simplității atinse prin perfecțiune. prin condensare de adevăruri, nu prin mimetică adaptare la un stil devenit cotidian.Urmărind evoluția artistei am recunoscut de multă vreme la ea această imperioasă nevoie de de- săvîrșire prin reîntoarcere și continuitate, într-o creștere fără salturi spectaculoase, dar necontenit susținută prin plusurile ei de sugestie, de acurată sensibilitate, de aspirație către frumosul clasic, gîn-

dit și interpretat modern. Modernitatea, pentru Florica Cordescu, n-a însemnat nici precipitare, nici rupere de șine prin aruncare în golul veșnic fără împlinire al celor ce nu mai ajung vreodată la dînșii istoviți în căutări. A înaintat cu pasul măsurat, mișcîndu-se cu o e- leganță lipsită de prețiozitate, pe traiectoria fide-

folos parcursă. La capătul ei, Florica Cordescu a ajuns la o foarte subtilă decantare a valorilor expresive ale formei și liniei, izbutind totodată să compună cu albul hîrtiei așa cum păsările, evo- luînd în zbor, compun cu pînza Imaculată a cerului. Mă gîndesc la desene cum sînt Poveri, Rit
muri, Cele trei grații.

CRONICĂ PLASTICĂ

lității față de propria-i simțire. Poate că unii ar fi ispitiți să vadă în a- ceastă constanță o înclinare către manieră. Adevărul eșțe că Florica Cordescu, înțelegînd că bogățiile unui ținut cucerit nu se revelează decît celui ce-i explorează a- dîncurile, a avut curajul răbdării și al așteptărilor. N-a rămas prizonierul u- nei singure direcții, dar nici nu le-a părăsit pe cele alese, înainte de-a le fi consumat ; a știut să Ie cîntărească valoarea.Dintre aceste direcții, cea pe care o reprezintă 
Fructele pămîntului mi se pare a fi fost cea mai cu

unde formele sînt împlinite de un contur care uneori le circumscrie lapidar și finit, fără ca totuși să le fixeze, să le delimiteze static, ci conferindu-le o sensibilă mobilitate, alteori le interferează sau le suprapune, dînd naștere în privitor la rapeluri și asocieri de o rară forță de sugestie. Mă gîndesc, de asemenea, la imagini ca Primăvara, Claviaturi, 
Clepsidra, care — ca și cele amintite mai înainte — traduc în emoții ale liniei emoțiile melodiei și dansului, dar care, cu încă și mai acuzată magie, lasă ca o formă să se nască din alta, ca un

ritm să se împletească cu altul, întocmai cum o mișcare se naște din- tr-alta, cum un gest se împletește cu altul și cum sunetele se prefigurează unul pe celălalt în armonica lor succesiune. Toate acestea se pot în- tîmpla pentru că artista a ajuns la o certitudine a expresiei, la o riguroasă stăpînire de mijloace.Florica Cordescu a iubit mult tot ceea ce însemna undă, plutire, cîn- tec ușor, a iubit poezia fulgului, a rotunjimilor de amforă și a șerpuirilor a- lăutei, a iubit poezia muncii entuziaste, strădu- indu-se și izbutind să le metamorfozeze — printr-o necurmată înlănțuire de metafore — în simboluri concrete ale depășirii de sine a omului. Acesta mi se pare a fi fost, fără ostentativă insistență, mesajul pe care ni l-a lăsat artista, un mesaj al în- cîntării în fața vieții, al dragostei pentru bucuriile ei. Dispariția ei bruscă și prematură închide cu durere o pagină din istoria graficii românești de dinainte și de după 23 August.
Radu BOGDAN

Aplicarea metodelor tehnice, inginerești, în biologie și medicină, a dat naștere unei discipline noi — bioingineria. Bioingineria a creat diferite a- parate electronice complexe — de pildă stimulatorii cardiaci care pot fi implantați în corp pentru a controla și regla bătăile inimii, prelungindu-se viața unor bolnavi de cord.O preocupare importantă a cercetării științifice bioingine- rești este în prezent înlocuirea unor organe bolnave cu „or- gane“ artificiale echivalente — de pildă, înlocuirea inimii prin aparate cu funcții de pompare, a rinichilor prin sisteme de membrane filtrante. Preocuparea pentru crearea unor asemenea organe artificiale a dat impuls și cercetărilor care urmăresc găsirea unor surse de energie corespunzătoare. Astfel, în laboratorul de radio- tehnică din Ottawa se studiază în ce măsură fluidele corpului ar putea fi folosite ca elemente ale unei baterii electrice. Aceste cercetări au drept o- biectiv, în primul rînd, reducerea dimensiunilor și creș-
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Consiliul Național 
al Cercetării 

Știinfifice-Canada

terea timpului de funcționare a stimulatorilor inimii. Prin introducerea în organism a două piese realizate din metale diferite, se inițiază un proces galvanic similar cu cel dintr-o baterie. în lucrările experimentale pe animale încercăm acum astfel de stimulatori, cu dimensiuni de cîțiva centimetri. Circuitul electronic al a- cestor stimulatori este doar cu puțin mai complex decît al celor utilizați pînă a- cum, dar voltajul dezvoltat de baterie este încă prea scăzut, ceea ce face necesară intercalarea unui transformator pentru a ridica voltajul la nivelul la care să poată fi menținute bătăile inimii. Se studiază în prezent în ce măsură poate fi perfecționat întregul sistem, ce loc al corpului este cel mai nimerit ' pentru implantarea electrozilor și care sînt metalele cele mai potrivite. Cercetările de pînă acum arată că im

plantarea întregului stimulator ar putea fi posibilă chiar în inimă.Cercetătorii canadieni au realizat minuscule aparate electronice cu traductori, aplicați pe corpul u- nor păsări, care permit să se studieze cîtă energie consumă a- cestea în zbor, ce schimbări fiziologice apar în timpul zborului. Păsările, în speță porumbei, au putut fi urmărite pe distanțe de peste o milă. S-a constatat că bătăile inimii lor cresc de la 175 pe minut în stare de repaus, la peste 500 pe minut, în timpul zborului. Cantitatea aerului respirat este de 20 de ori mai mare în zbor decît în repaus. Prin aceste metode a fost măsurată de Ia distanță și temperatura corpului, în exterior, în interior și subcutan, adică sub piele.Minusculii traductori și emițători pot fi aplicați nu numai unor specii de animale, ci și omului, per- mițîndu-ne să ne formăm o imagine clară asupra dinamicii unor procese biologice.Bioingineria, știință nouă, dezvăluie treptat pasionante perspective.

puritate. Dar ei n-au scîndura scenei dezar- contrașțul dintre lau- li s-au adus în școa-
de operă și balet : SPĂRGĂTORUL DE NUCI — 19,30. 
de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA — 19,30.

>" (sala Comedia) : EURIDICE — 
— premieră — 19,30. 
20.I

I
I
I
I
I
I

Teatrul
Teatrul —______
Teatrul Național „I. L. Caraqiale

19,30, (sala Studio) : NUNTA INSl^ERATĂ
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE KĂȚOI —
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulșndrș" (sala din B-dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : OPERA DE ȚREI PARALE — 19,30
• ................................................ ........

•
• Teatrul „Ion Creangă" : 104 PAGINI RE DRAGOSTE — 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
Caragialp" : VARĂ ȘI FUM — 2Q. '
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : AMNARUL — 17.
• Teatrul șatiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara* (sala M^9heru) : SCAUNELE — 20.
Teatrul ,,Barbu Delavrancea": NUNȚA IA REVISTA —■ 20.
Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 20. ul- L.

It» HAIDUCII — cinemascop : Patria (cqmpletare Cabinetul de stampe) 
3; 10: 12,15; 14,30: 16,45: 19; 21,15.

I® TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN : Lumina (completare Lenin In 
Samara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.

9 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : București — 9,30; 12,15; 15,30; 
118,15; 20,45, Modern — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, Tomls (com

pletare Geologii) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.

• NU PLlNGE PETER I — cinemascop : Republica (completare Car
tiere noi In București) 9,15; 11,30; 13,45; 16.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Luceafărul (completare Cu 
acul și ața) — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Rahova — 15,30; 18; 
20,30.
• ROMEO ȘI JULIETA : Cinemateca — 10; 12; 14.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Orașul care iubește)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (completare Cabinetul 
de stampe) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
e HAI, FRANȚA I : Festival ' — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Melodia — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele completare 
Cabinetul de stampe), Excelsior (completare Orizont științitic nr. 1) — 
10; 12,30; 15,30; 18; 2Q.30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (completare Pasiuni) — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.3Q, Popular (completare Tîrguri și iarmaroace) — 10,30; 
16; 18,15; 20,30.
9 LUMINA VERDE — cinemascop : Central (completare Acolo unde 
Carpații întîlnesc Dunărea) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• REGINA CINTECELOR : — Union — 15,15; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• STEAUA BALETULUI: Doina (completare Plasma) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• LIPSA DI: APĂ — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA Nr. 8 — ȚARA HAȚE
GULUI — BALEȚUL NEGRU, DIN SENEGAL — CARTIERE NOI IN 
BUCUREȘTI : Țifpppri noi — 10—21 în pqptinuare.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Giulești (completare 
Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15; 20,30, Arta (completare Cocenel) — 
10; 12,30: 15; 1730; 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 9—12,30 în 
continuare, 16,30; 20,15.
• RĂSCOALA ■— cinemascop ; Buzești — 15; 17,45; 20,30, Gloria 
(completare Țara Hațegului) — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
9 FINALA BUCLUCAȘA : Qrivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
9 BARCAGIUL •— cinemascop : Bucegi (completare Energia) — 10: 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
9 MUNCILE LUI HERCULE: Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30.
9 WINNETOU (seria I) : Flacăra (completare Cu acul și ața) — 10; 
15,30; 18; 20,30.
9 WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Miorița (completare 
Orizont științific nr. 1) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării 
(completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat in regiunea 
Crișana) — 15; 17,30; 20.

9 TOM JONES : Vitan — 15,30; 18,15; 20,45.
9 DIVORȚ ITALIAN : Munca — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
9 DUPĂ MINE, CANALII I : Aurora (completare Orizont științific 
nr- 1) 101 12,30; 15; 17,45; 20,30, Flamura (completare Cabinetul
de stampe) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
9 DUȚCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Moșilor — 15 30; 
18; 20,30.
9 BEATA: Viitorul (completare Pîrvu Mutu-Zuqravul) — 15 30; 
18; 20,30.
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Volqa (completare 
Orizont științific nr. 1) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 CHEILE CERULUI : Floreasca (completare Cu acul și ața) _  10-
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
9 BOCCELUȚA : Progresul (completare Lucrările primei consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din construcții) — 15,30; 18; 20,30.
9 VANINA VANINI : Colentina — 1Ș.30; 18; 21),30,
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Lira (cqnțpletare Geologii) — 15; 17,45; 
20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : potroceni (comple
tare Tîrguri și iarmaroace) — 15,30; 18; 20,30.
9 TRANZIT — cinemascop : Crîngași (completare Secretul trecutu
lui) — 15,45; 18; 20,15.
9 PROCESUL ALB — cinemascop : Cosmos — 15; 17,30; 20.

9 19,00 — Telejurnalul de seară 9 19,15 — Copii povestind copiilor 
— transmisie de la Iași o 19,30 — In vizită la Muzeul etnografic al 
Moldovei. Prezintă directorul muzeului, prof Gh. Bodor 9 20,00 — 
Debuturi 9 21,15 — Trei tablouri pe săpfămină — Criticul Ion Fran
zetti comentează tablourile : „împărțitul porumbului", „Moș Nicolae 
Cobzaru", „Un zugrav" — de Luchian 9 21,30 — Studioul mic. 
Episoade din romanul „Trandafirul Alb“ de Constantin Chiriță. 
Ecranizare de Anton Iordache 9 22,10 — Recitalul barito
nului Dayid Qhanesian, artist emerit O 22,45 — Telejurnalul 
de noapte ; 22,55 — Buletinul meteorologic.
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■Mlltl BOB MLI! BiSTIKȚII 

IUGOSLAVI SI BBIkSII
Președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a conferit decorații iugoslave unui număr de personalități române.Au fost distinși cu Ordinul „Drapelul Iugoslaviei" cu cordon tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Gheorghe Radulescu, Leontin Sălăjan, Florian Dănălache, Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, Aurel Mălnășan.Distincții iugoslave au fost acordate și altor personalități din țara noastră.
VIZITA OASPEȚILOR 

IUGOSLAVI
ÎN REGIUNEA BACĂU

(Urmare din pag. I)In cartea de onoare a combinatului de cauciuc sintetic, președintele Tito și soția au scris : „Sîntem foarte impresionați de tot ceea ce am văzut astăzi în acest bazin industrial. Considerăm că acest combinat are un înalt nivel tehnic. Din punctul de vedere al sortimentelor produse și al proporțiilor sale, combinatul prezintă o mare importanță în construcția socialismului în România prietenă. Urăm și pentru viitor multe succese în muncă".După vizitarea combinatului, Co- ro£etul regional P.C.R. și Sfatul popular al regiunii Bacău au oferit un dejun în cinstea solilor poporului iugoslav. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. Apoi, președintelui Tito i s-a oferit o sculptură înfățișînd un

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a conferit Ordinul „Tudor Vladimirescu" unui număr de personalități iugoslave.Cu Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I au fost distinși tovarășii : Țvietin Miatovici, Marko Nikezici, Aleksandar Grlicikov, Giurița Ioikici, Bogdan Țrnobrnia, Iakșa Petrici.Alte personalități iugoslave au fost distinse cu Ordinul „Tudor Vladimirescu", clasa a Il-a, clasa a III-a și clasa a IV-a. (Agerpres)

plăeș din oastea lui Ștefan cel Mare și un album cu imagini din regiunea Bacău, iar tovarășei Io- vanka Broz — un costum național cu motive moldovenești.După-amiază oaspeții au plecat spre Brașov. La plecare, o mare mulțime de oameni ai muncii și-au luat rămas bun de la solii Iugoslaviei socialiste, făcîndu-le o caldă manifestație de prietenie.Prin toate așezările străbătute, din Valea Oituzului pînă în țara Bîrsei și Valea Timișului, de-a lungul unor regiuni pitorești, localnicii au ieșit în întîmpinarea oaspeților, salutîndu-i călduros.în cursul serii, tovarășii Iosip Broz Tito, împreună cu tovarășii Chivu Stoica și Emil Bodnaraș, și celelalte persoane oficiale iugoslave și române, au sosit la Timiș.

PRESA IUGOSLAVĂ

DLSPRE VIZITA

PREȘEDINTELUI TITO 

h rommBELGRAD 20 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Presa din R. S. F. Iugoslavia publică pe primele pagini numeroase materiale și fotografii referitoare la vizita pe care o face în Republica Socialistă România președintele Iosip Broz Tito.Ziarele „Borba" și „Politika" sub titluri ca „Bucureștiul l-a primit cordial pe Tito", „Hidrocentrala de la Porțile de Fier — un exemplu minunat de colaborare fructuoasă, de bună vecinătate", publică ample reportaje în care descriu pe larg sosirea președintelui Iosip Broz Tito la București și începerea convorbirilor oficiale. Sînt publicate, de asemenea, relatări despre vizitele făcute de oaspeții iugoslavi în București.Sub titluri ca „între România și Iugoslavia se dezvoltă relații multilaterale de colaborare frățească" și „România și Iugoslavia sînt legate prin devotamentul profund față de cauza păcii, a colaborării egale în drepturi și a socialismului", „Borba" a publicat toasturile rostite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito la dejunul, oficial oferit de C.C. al P.C.R. și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.„Borba", „Politika" și alte ziare subliniază atmosfera prietenească în care se desfășoară întîlnirile oficiale, cordialitatea și căldura cu care oaspeții iugoslavi sînt înconjurați în permanență în România.Numeroase reportaje și știri despre vizita președintelui Tito în Republica Socialistă România sînt publicate și de alte ziare iugoslave printre care „Oslobojdenie", „Dnevnik", „Mladost", „Vjesnik", „Nova Makedonia" și altele.Vizita președintelui Tito este o- glindită pe larg de posturile de televiziune și de radio din R.S.F. Iugoslavia.Revistele „Medjunarodna Politika" și „Privredni Pregled" publică articole despre realizările obținute de țara noastră în construcția socialistă și despre politica externă a Republicii Socialiste România.

ACTUALITATEA
ÎN REGIUNI

LA A 20-A ANIVERSARE

SALUT FRĂȚESC PARTIDULUI
C R .| Ș A N A

Regularizarea Crișurilor SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
Lucrările de refacere a digului, 

rupt in iarna trecută de apele 
Crișului Alb, lingă Chișineu-Criș, 
s-au terminat, tn amonte de Chiși
neu-Criș, in diferite puncte ale 
albiei acestui riu, continuă lucră
rile de consolidare și întărire a 
digurilor și malurilor.

tn cadrul planului complex de 
amenajare a Crișurilor, specialiștii 
de la Direcția regională de îmbu
nătățiri funciare și organizarea 
teritoriului electuează tn prezent 
studii pentru crearea unor lacuri 
de acumulare, prin care să se 
regularizeze debitul de apă cil 
Crișului Alb și al afluenților lui.

Fabrica de produse

lactate & Birlad

La Birlad, in apropierea fabricii 
de rulmenți, se construiește o fa
brică de produse lactate, care va 
prelucra 35 000 hl lapte pe an. în 
clădirea principală vor ii instalate 
pasteurizatoare de cite 5 000 1 fie
care, separatoare, instalații de im- 
buteliere la sticle și in bidoane. 
Fabrica va fi înzestrată, de ase
menea, cu instalații pentru produs 
unt, iaurt, brinzeturi. Materia pri
mă — laptele — va trece con
tinuu prin conducte de la o hală 
de lucru la alta ,• in pasteuriza
toare se vor distruge microorga
nismele, in separatoare se va a- 
duce întreaga cantitate de lapte la 
concentrația de grăsime cerută de 
STAS, iar in tancuri speciale se 
va răci la 8—10 grade Celsius și 
apoi va trece la imbuteliere. Anual 
se vor produce 1 400 tone iaurt 
extra, 500 tone unt și 350 tone 
brinzeturi.

Prelucrarea laptelui, precum și 
spălarea și îmbutelierea sticlelor, 
borcanelor și bidoanelor, se vor 
face mecanizat și in parte auto
matizat.

Oamenii muncii din R. D. Germană sărbătoresc astăzi împlinirea a 20 de ani de la crearea Partidului Socialist Unit din Germania, eveniment de mare însemnătate pentru mișcarea muncitorească și poporul german.P.S.U.G. s-a născut în urma contopirii Partidului comunist cu Partidul social-democrat de pe teritoriul R. D. Germane. Acordul cu privire la unificare, realizat în decembrie 1945 pe platforma mar- xism-leninismului de către conducerile celor două partide, a fost supus aprobării congreselor partidelor respective care au avut loc la 19—20 aprilie 1946. La 21—22 a- prilie 1946, la Berlin, a avut loc congresul de unificare a P.C.G, și P.S.D.G. întemeierea P.S.U.G. a fost un punct de cotitură în istoria mișcării muncitorești germane. Ea a încununat lupta dusă timp de decenii de Partidul Comunist din Germania pentru unitatea clasei muncitoare și a constituit premisa hotărîtoare pentru construirea primului stat socialist din istoria Germaniei.Sub conducerea P.S.U.G., a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht, oamenii muncii din Republica Democrată Germană au obținut importante realizări în toate domeniile vieții sociale. Creșterea continuă a producției industriale, progresul din ramurile construcției de mașini, a construcțiilor navale, crearea unei baze metalurgice proprii, precum și unor ramuri industriale noi, construirea a numeroase uzine și combinate, avîntul industriei chimice au transformat R. D. Germană în- tr-un stat socialist industrial dezvoltat. Trecerea țărănimii pe făgașul agriculturii socialiste a asigurat obținerea unor producții a- gricole sporite. Realizări impor

tante au fost obținute în R.D.G. în domeniul științei, artei, culturii. Crește continuu nivelul de trai al oamenilor muncii, ceea ce își găsește expresia între altele în marele volum al construcției de locuințe, în sporirea veniturilor și puterii de cumpărare a populației.în prezent, muncitorii, țăranii, intelectualii obțin noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al VI-lea Congres al P.S.U.G. Congresul a adoptat programul construcției desfășurate a socialismului în R.D.G. și a hotărît trecerea la aplicarea noului sistem economic de planificare și conducere a economiei naționale, în anul care a trecut, producția industrială globală a crescut cu 6,1 la sută față de anul precedent. Industria chimică a înregistrat un spor de 9 la sută, iar electrotehnica de 10 la sută. Producția agricolă (marfă) a crescut, de asemenea, cu 8,5 la sută în comparație cu anul 1964. Comuniștii se află în primele rînduri ale luptei pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate de partid, constituind, prin exemplul lor personal, un factor mobilizator al tuturor oamenilor muncii.Republica Democrată Germană este reazemul de nădejde al întregului popor german în aspirațiile sale spre unitate națională, progres social și pace. Sînt cunoscute propunerile R.D.G. ca cele două state germane să renunțe la înarmarea atomică sub orice formă, să recunoască actualele frontiere europene, să se declare gata de a duce tratative privind dezarmarea în Germania, să nu întreprindă măsuri care ar bloca calea spre reunificare și să înceapă tratative pentru normalizarea relațiilor dintre cele două state germane.

P.S.U.G. manifestă inițiativă în vederea stabilirii de contacte între organizațiile oamenilor muncii din cele două state germane, în interesul comun al luptei pentru unitate și pace.Factor de seamă al securității in Europa, R. D. Germană militează cu consecvență pentru pace, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru destinderea încordării internaționale și colaborare cu toate țările, fără deosebire de orînduirea lor socială. Realizările obținute în construcția socialismului, politica iubitoare de pace contribuie la creșterea prestigiului de care se bucură R. D. Germană și P.S.U.G. pe plan internațional.între P.C.R. și P.S.U.G.,, între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească în toate domeniile, pe baza principiului deplinei egalități în drepturi, a respectului reciproc și a internaționalismului socialist, în interesul oamenilor muncii din țările noastre, al cauzei socialismului și păcii. S-au dezvoltat relații de colaborare frățească în domeniul economic, tehnico-știin- țific, cultural ; au loc schimburi de delegați pe linie de partid, a organizațiilor obștești, între instituții de cultură etc.Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a creării P.S.U.G., comuniștii, întregul nostru popor felicită pe comuniști, pe toți oamenii muncii din R.D.G. pentru marile realizări dobîndite și urează Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor oamenilor muncii din R. D. Germană noi succese în opera de construire a socialismului și în lupta pentru apărarea păcii.

CUM E VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 aprilie. în țară : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai 
ales în jumătatea de sud a țării. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 1 grad 
și 11 grade, iar maximele între 12 
și 22 grade. în București : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi temporare. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară.

ȘEDINȚĂ OMAGIALĂ LA ACADEMIEȘedința omagială care s-a desfășurat miercuri la amiază în aula Academiei a fost consacrată sărbătoririi acad. Aurel Beleș, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani. Au participat academicieni, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și departamentale, membri ai corpului didactic din învățămîntul superior, stu- denți.Ședința a fost deschisă de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei. Au luat cuvîntul Jean Livescu, membru corespondent al Academiei, adjunct al ministrului învățămîntului, Mircea Popescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Constantin Dinculescu. Cristea Mateescu, Radu Voinea,

membri corespondenți ai Academiei, profesorii universitari Panait Mazilu, Alexandru Negoiță și Anton Sesan. Vorbitorii au arătat că academicianul Aurel Beleș, inginer constructor cu vastă experiență, și-a pus talentul și cunoștințele în slujba înfloririi patriei. El a contribuit la rezolvarea multor probleme ridicate de marile noastre construcții industriale. Numele sărbătoritului este legat de pregătirea a numeroase promoții de ingineri constructori, ca și de aportul lui valoros în domeniul mecanicii solidelor.în încheiere, acad. Aurel Beleș a mulțumit călduros pentru atenția acordată. (Agerpres)

De la Moldova Vedie 

la Oravița - pe un drum 

modern

Constructorii grupului de șan
tiere Timișoara au început lucră
rile de modernizare a drumului 
Moldova Veche — Oravifa, in 
lungime de 50 km. De-a lungul 
acestui traseu, care străbate mun
ții Baziaș și Valea Nerei, au și 
fost făcute o serie de lucrări 
pregătitoare, printre care dislocări 
de stinci, fundații etc. La Oravi/a 
a fost dată in funcțiune o stație 
de preparare a mixturilor asfaltice.

Corespondență; din BerlinBILANȚ RODNIC
MARIA ALEXANDRU
CAMPIOANA EUROPEANĂ

Maria Alexandru și-a încheiat cu o splendidă performanță participarea sa la cea de-a 5-a ediție a Campionatelor europene de tenis de masă de la Londra. A- seară, în sala Wembley, reprezentanta

culorilor sportive ale României a cucerit titlul de campioană a Europei, la proba de simplu femei, învin- gind în finală cu 3—2 21—19, 14—21, 23—21, 21—23, 21—18) peSvetlana Grinberg (U.R.S.S.). A fost o fi

nală palpitantă, de mare luptă, în care Maria Alexandru a jucat cu o voință deosebită pentru a obține acest succes remarcabil.Iată rezultatele celorlalte finale : simplu bărbați : Kjell Johansson (Suedia)-Vlado Miko (Cehoslovacia) 3_0 (21—17, 21—16,21—7); dublu femei : Koczian Jurik (Unga- ria)-Luzova, Mikocio- va (Cehoslovacia) 3—1 (7—21, 21—12,21—19, 21—11) ; dublu bărbați : Johansson, Alser (Suedia)- Miko, Stanek (Cehoslovacia) 3—2 (21—13, 15—21, 16—21, 21—11, 21—17); dublu mixt i Luzova, Miko (Cehoslovacia) — Shannon Barnes (Anglia) 3—1 (19—21, 22—20, 21—13, 21—9).

CUPLAJUL DE IERI I
DIN CAPITALĂIeri, cu o săptămînă înainte de revanșa ce o are de susținut la Budapesta cu fotbaliștii maghiari, selecționata noastră divizionară a făcut un ultim joc public de verificare. Pe stadionul „Republicii", în fața unor tribune arhipline, echipa română a învins formația italiană Cagliari. Scor: 2—1 (1—1). Autorii golurilor : Dridea (min. 26), Longoni — din 11 m (min. 35) și Ghergheli (min. 70).La început anost, plicticos, jocul s-a înviorat ceva după înscrierea primului gol. Echipa italiană, în componența căreia se află o serie de buni tehnicieni, a trecut la atac prin pase precise, încercînd să surprindă apărarea selecționabililor. în urma unei pătrunderi periculoase, C. Dan a făcut henț în careu, arbitrul dictînd, firește, penalti. Oaspeții au egalat ; șutul lui Longoni n-a putut fi prins de portarul Ionescu. După pauză, fotbaliștii români domină

mijlocul terenului, șutînd de cî- teva ori prin... fundașul Mocanu. O fază frumoasă se petrece în minutul 60, cînd Pîrcălab, după ce pătrunde lansat în careul italienilor, șutează puternic, plasat, dar portarul Pianta cu un salt spectaculos respinge în corner. Ultimul gol al meciului a fost urmarea u- nei lovituri puternice de la circa 18 m, trasă prin surprindere de Ghergheli.Cele două echipe au avut următoarea componență : Cagliari:Pianta, Visentin, Longoni, Varsi (Nicolai), Vescovi, Longo, Gallardo (Capellaro), Nene, Rizzo, Greatti, Riva. Lotul divizionar : Ionescu- Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, Mo- canu-Ghergheli, D. Popescu-Pîrcă- lab, Dridea I, Badea, Sorin Avram (Crăiniceanu).în deschidere, echipa bulgară Dunav Russe a întrecut pe Progresul cu 3—1 (1—1).

Finalistele 

la fotbal

C. C. E.

Aseară s-au disputat partidele retur din semifinalele „Cupei campionilor europeni" la fotbal. Formația engleză Manchester United 
a întrecut cu 1—0 pe Partizan Belgrad, dar în finală s-a calificat echipa iugoslavă învingătoare cu 2—0 în primul joc. Cealaltă finalistă este echipa Real Madrid, care a terminat nedecis (1—1) la Milano cu Internazionale, după ce cîștiga- se cu 1—0 primul meci. (Agerpres)

PETROSIAN-SPASSKIMOSCOVA 20 (Agerpres). — Cea de-a 5-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre Tigran Petrosian și Boris Spasski s-a întrerupt la mutarea 41-a. Spasski, care a jucat cu albele, are un pion în plus, dar poziția fiind complicată, specialiștii consideră că numai o analiză a- mănunțită va demonstra dacă a- cest avantaj îi poate asigura șa- langerului victoria. Scorul pînă acum este egal : 2—2. Partida întreruptă va fi continuată astăzi.
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Fază din meciul de fotbal dintre selecționata noastră divizionară și ■ 
formația italiană Cagliari Foto : S. Cristian I

Orașele Republicii Democrate Germane au îmbrăcat haină de sărbătoare : pretutindeni au fost arborate drapele, lozinci în cinstea P.S.U.G. cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a creării sale.In întîmpinarea aniversării partidului s-au desfășurat în întreaga țară numeroase manifestări. în adunările care au avut loc în diferite orașe, membri ai Biroului Politic au evocat trecutul de luptă al partidului clasei muncitoare, au trecut în revistă realizările dobîndite de oamenii muncii in ultimii 20 de ani în construcția socialistă — in dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, in ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Combinatul siderurgic din Eisenhuttenstadt a constituit primul pilon al construcției socialiste. Pe teritoriul republicii s-au ridicat numeroase alte obiective industriale, care au făcut ca R.D.G. să devină azi un stat industrial avansat.Au trecut doar cîțiva ani de cîj.d pe pajiștea de lingă întreprinderea Leuna a început construirea unui centru al petrochimiei. Azi, combinatul Leuna II, care a intrat la începutul anului parțial în funcțiune, a devenit un izvor de rod bogat. De altfel, chimia este In R.D.G. un domeniu căruia conducerea partidului și statului îi acordă o deosebită importanță. La tîrgul de la Leipzig, din această primăvară, industria chimică a prezentat o paletă bogată de produse, printre care 155 produse noi și 137 produse perfecționate. La combinatul Schwarze Pumpe a început de cu- rînd montarea celei de-a doua baterii de cuptoare care va intra în producție în 1969. Noua cocserie va produce anual 900 000 tone cocs din cărbune brun ți o jumătate miliard metri cubi de gaze.O mare amploare a luat industria constructoare de nave. Cele 11 șantiere navale din R.D. Germană au lansat la apă, în anii puterii populare, 3 904 vase cu o capacitate de 2 200 000 tone. Multe dintre ele navighează azi sub pavilioane străine.Reprezentanți ai sindicatelor din R.D. Germană au făcut o vizită conducerii partidului raportînd despre succesele obținute de oamenii muncii în întrecerea socialistă în cinstea sărbătorii. Colectivele întreprinderilor meta

lurgice au depășit planul cu peste 10 000 tone de fontă, peste 16 000 tone de laminate și circa 25 000 tone de semifabricate. Volumul producției anuale, realizată în întreprinderile din regiunea Eriurt, echivalează cu cea obținută în 1955 de toate cele trei regiuni turingiene. Muncitorii și inginerii din întreprinderile de motoare electrice Wernigerode, Thurm și Sachsenwerk- Dresda au reuțit să dea, în cinstea aniversării, cu patru săptămîni înainte de termen, motoare în valoare de mai multe milioane mărci. Oamenii muncii de la uzinele „Cari Zeiss" din Jena ți muncitorii de la fabrica de hîrtie din Schwedt au

depășit prevederile planului lor de producție pe primul trimestru al anului. Președintele sindicatului poligrafic a arătat că productivitatea muncii în această ramură a crescut în primul trimestru cu 8 la sută, față de perioada corespunzătoare a anului trecut. în întreprinderile din Karl Marx Stadt, în 1965 cei peste 83 000 de raționalizatori au realizat economii în valoare de 127 milioane mărci. Raționalizările muncitorilor și tehnicienilor de la combinatul Schwarze Pumpe au adus economii în valoare de 3 milioane mărci. Constructorii de pe șantierul noului cartier din vestul orașului Halle și-au îndeplinit angajamentul

luat în cinstea aniversării partidului de a da în folosință 295 de locuințe.Oamenii de artă au în- timpinat sărbătoarea cu opere consacrate luptei partidului și realizărilor obținute de oamenii muncii, sub conducerea P.S.U.G. Uniunea artiștilor plastici din R.D.G. împreună cu Uniunea sindicatelor și Tineretul Liber German au organizat, în noua galerie berlineză, o mare expoziție de artă pe tema „Noi iubim viața".Sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, oamenii muncii din R.D.G. pășesc victorioși pe drumul construcției socialiste.
Ștefan DEJU

Combinatul petrochimic Schwedt este una din cele mai mari întreprinderi ale in
dustriei chimice din R.D.G. Prima parte a acestei întreprinderi a intrat în funcțiune 
în anul 1964. Fotografia Înfățișează instalațiile de distilare a țițeiului, cea de-a 
doua parte a Întreprinderii, care a început să funcționeze anul trecut. In cinstea 
celei de-a 20-a aniversări a P.S.U.G., lucrătorii combinatului au realizat in primul 
trimestru al acestui an produse peste pian in valoare de circa 3 milioane de 

mărci
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PREZENȚA PE TERITORIUL FRANCEZ 

A CARTIERULUI GENERAL AMERICAN:

„Un risc evident 
și grav pentru Franța" 
INTERVENȚIA PRIMULUI MINISTRU
ÎN ADUNAREA NAȚIONALĂPARIS 20 (Agerpres). — Luînd cuvîntul miercuri în Adunarea Națională Franceză, înaintea votului asupra moțiunii de cenzură împotriva politicii guvernului față de N.A.T.O., primul ministru, Georges Pompidou, a susținut politica de dezangajare față de N.A.T.O., arătînd că în cazul unui conflict provocat de Statele Unite din motive străine intereselor Franței, „prezența pe teritoriul 

francez a cartierului general a- 
merican în Europa, cu rețeaua sa 
de comunicații și cu întregul său 
aparat, fără a mai vorbi de ba
zele aeriene și de depozitele de 
material, ar constitui pentru 
Franța un risc evident și grav", în continuare, referindu-se la poziția celorlalți parteneri ai N.A.T.O. în Europa, Pompidou a declarat: „Nu poate exista o politică europeană de apărare atît timp cit partenerii noștri europeni vor persista să considere că apărarea este o problemă a N.A.T.O.". Primul ministru francez a spus că dacă Franța ar fi amînat procesul dezangajării față de N.A.T.O. pînă în aprilie 1969 (cînd urmează să fie reînnoită alianța — n.r.), „ar fi fost posibil ca unii din partenerii noștri să vadă în atitudinea noastră față de N.A.T.O. un pretext de a părăsi însăși alianța"Abordînd problemele de politică internă, primul ministru a lăsat să se înțeleagă, potrivit agenției France Presse, că „nu pare dispus să facă concesii pe plan social în

momentul în care mișcările sociale continuă să se desfășoare în Franța".Trecîndu-se la Vot, moțiunea de cenzură a fost respinsă deoarece nu a obținut decît 137 de voturi.
★

Intr-un Interviu televizat acordat «o- 
cietățli americane „Columbia Broad
casting System", vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, s-a referit din nou 
la retragerea Franței din organismele 
integrate ale N.A.T.O., precum și la 
perspectivele Alianței atlantice fără 
Franța. El a fost obligat să recunoască 
că „tn prezent, la Întrebarea dacă 
N.A.T.O. va fi tot attt de puternic fără 
Franța, răspunsul sincer ar fl: Nu“.

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 
KENYEI

NAIROBI 20 (Agerpres). — Po
trivit agenfiei United Press Inter
national, președintele Kenyei, 
Jomo Kenyatta, a dat publicității 
miercuri o declarafie în care 
dezminte știrile potrivit cărora în 
fără vor avea loc alegeri gene
rale înaintea datei stabilite ante
rior — 1968. în declarafie se a- 
rată, de asemenea, că guvernul 
Kenyei, în care partidul de gu- 
vernămînt „Uniunea nafională 
africană din Kenya’ (K.A.N.U.) 
define majoritatea, va continua să 
conducă fara „în mod ferm”. Ke
nyatta a spus că alegerile generale 
vor avea loc înainte de termen 
numai în cazul cînd guvernul 
pierde majoritatea în parlament. 
Declarația urmează neînțelegeri
lor din cadrul partidului K.A.N.U., 
care au provocat demisia lui 
Oginga Odinga din funcția de 
vicepreședinte al țării, a doi mi
niștri adjuncfi și a hotărîrii unui 
număr de 28 de deputafi și sena
tori de a părăsi rîndurile partidu
lui de guvernămînt.

DIVERGENTELE DINTRE A.E.L.S.
Șl PIAȚA COMUNĂ PERSISTA

GENEVA 20 (Agerpres). — Sub președinția ministrului norvegian al comerțului, Kare Willoch, la Geneva a avut loc cea de-a 12-a reuniune a Comitetului consultativ al A.E.L.S. (Asociația europeană a liberului schimb).în cuvîntul său, Willoch, după ce a subliniat necesitatea abolirii suprataxei britanice la importuri,
Vînovați în fata cui?

Tribunalul din Ma
drid a condamnat zi
lele trecute 24 de mi
neri asturieni la pe
depse variind între 6 
luni și 8 ani de închi
soare. Cu ce s-au fă
cut vinovați acești 
muncitori în fața au
torităților franchiste?

In urmă cu peste 
un an, ei au partici
pat la o demonstrație 
organizată la Mieres 
(Asturia), prin care 
mineri din întregul 
bazin asturian au ce
rut să se pună capăt 
concedierilor masive 
efectuate de patronii 
minelor. Totodată, ei

au cerut libertăți de
mocratice și înceta
rea oricăror represi
uni din partea auto
rităților.

Înscenarea judicia
ră de la Madrid con
stituie doar o latură 
a campaniei represi
ve pe care autorități
le franchiste au insti
tuit-o în țară. Agen
ția France Presse a- 
nunța recent că șap
te conducători ai Ali
anței sindicale mun
citorești spaniole 
(A.S.O.), organizație 
interzisă în Spania, 
vor fi judecați pen
tru delict de asociere

ilegală. Ei au partici
pat la un congres in
ternațional fără în
cuviințarea guvernu
lui. Procurorul a și cerut condamnarea a 
trei dintre ei la 13 
ani detențiune, deși 
pedeapsa maximă în 
asemenea împreju
rări este de 4—6 ani 
închisoare.

Represaliile la care 
recurge regimul fran- 
chist exprimă teama 
în fața valului de 
manifestații antigu
vernamentale care a 
cuprins cele mai largi 
pături ale populației 
spaniole.

și-a exprimat neliniștea în legătură cu impasul în care se află integrarea economică vest-europea- nă. „Tendințele înregistrate în ultimii doi ani demonstrează că discriminarea tarifară crescîndă între cele două grupări economice, Piața comună și A.E.L.S., începe să influențeze în mod serios schimburile curente", a declarat reprezentantul Norvegiei.Potrivit relatărilor Buletinului economic al agenției France Presse, majoritatea vorbitorilor au exprimat părerea că o eventuală fuzionare a celor două grupări economice vest-europene nu este posibilă într-un viitor apropiat.
Convorbiri 
sovieto-sirieneMOSCOVA 20 (Agerpres). — Miercuri, la Moscova au continuat convorbirile dintre Alexei Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Youssef Zeayyen, primul ministru al Siriei, în aceeași zi, primul ministru al Siriei și persoanele care-1 însoțesc în vizita oficială întreprinsă în Uniunea Sovietică au fost primiți la Kremlin de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

După 
două luni

Cele 3 000 de muncitoare de 
la fabrica de armament din 
Herstal (Belgia), aflate în grevă 
de două luni, au hotărtt să con
tinue lupfa pînă vor avea 
cîșfig de cauză. Grevistele cer să 
II se acorde pentru muncă egală 
salariu egal cu cel al bărbaților. 
Mișcarea începută de lucrătoare
le de la Hersfal este susținută de 
muncitorii din aceeași fabrică 
care, solidarizîndu-se cu ele, au 
refuzat să facă muncile efectuate 
pînă acum de femei. Lor li s-au 
alăturat, de asemenea, 1 500 de 
muncitoare din alte întreprinderi 
care au intrat în grevă pentru 
aceleași revendicări. Ieri, femeile 
greviste și cei care sprijină lupfa 
lor s-au întrunit pentru a cere 
patronatului satisfacerea revendi
cărilor formulate.

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul zilei de 1 Mai

■■ HAVANA. La 19 aprilie, poporul 
" Cubei a sărbătorit cinci ani de 
Ia victoria repurtată asupra inter- 
venționiștilor Ia Playa Giron. La 
teatrul „Chaplln* din Havana a avut 
loc o adunare festivă la care a Inat 
cuvîntul Fidel Castro, pxjpi-secretar 
al C.C. al P.C. Cuban, prlm-mlnis- 
tru al Republicii Cuba. Bl a relevat 
importanta Istorică a victoriei de la 
Playa Giron, după care s-a referit la 
o serie de aspecte ale dezvoltării e- 
conomiel Cubei, în special la proble
mele agriculturii șl pregătirii cadre
lor. Cu același prilej, la Playa Giron 
a avut loc o paradă a unităților tor
telor armate revoluționare ale Cu
bei. Rogeiio Acevedo, membru al 
C.C. al P.C. Cuban, a rostit o cu- 
vintare tn care a chemat pe luptă
torii revoluționari să apere cu vigi
lență cuceririle poporului cubanez. 
Mj ATENA. Grupurile parlamen- ™ tare ale partidelor Uniunea de centru' șl E.D.A. au depus marți seara în parlamentul grea moțiuni de cenzură în care critică politica economică și poziția guvernului Stephanopoulos față de Cipru.
M MOSCOVA. Ea 20 aprilie, în ” U.R.S.S. a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Gosmos- 115". La bordul satelitului este Instalat aparataj științific pentru continuarea cercetării spațiului cosmic, în conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962.
M TEL AVIV. La frontiera din- tre Iordania și Izrael au avut loc marți schimburi de focuri între patrule ale celor două țări. Doi soldați izraelienl au fost răniți. Un purtător de cuvînt militar izraelian a precizat că incidentul este considerat drept cel mai serios ce a avut loc în ultimele luni două țări. la frontiera dintre cele
H| KIEV. Miercuri a avut loc la 
™ Kiev o seară consacrată 
creației compozitorilor români. 
Despre personalitatea și activi
tatea compozitorilor români a 
vorbit Nikolai Mihailov, docent 
al conservatorului din Kiev, 
vicepreședinte al Secției de 
muzică a Asociației ucrainene 

, de prietenie și relații culturale 
cu țările străine. Reuniunea s-a 
încheiat printr-un concert de 
muzică românească.

Guvernul rhodasian a Înștiințat marți misiunea britanică de la Salisbury 
că va trebui să părăsească teritoriul rhodeslan piuă Ia mijlocul luni! mai. 
Imaginea de mal sus a fost surprinsă In timpul eliberării ultimelor pașa

poarte la ambasada engleză din SalisburyI
I 
!
I
iși presei
i 
i
i
i
i 
i
I

Salonul international al cărții

Parcul de expoziții de la Porte de Versailles găzduiește pentru cîteva zile o expoziție unică în lume : cel de-al doilea salon internațional al cărții și presei științifice și tehnice. Salonul a fost organizat de grupul de editori de cărți științifice și tehnice din cadrul sindicatului național al editorilor din Franța.Vizitatorii fac cunoștință cu producția de publicații științifice și tehnice din întreaga lume, prin cele

tehnico-științificepeste 20 000 de volume și publicații expuse în 81 de standuri. Alături de standurile editorilor particulari, atrag atenția standurile colective ce expun lucrări tehnice și științifice dintre cele mai interesante din diferite țări, ca Franța, Anglia, Italia, R.F.G., Polonia, Cehoslovacia, România și altele, alături de standurile Federației internaționale a presei periodice și organizațiilor internaționale O.N.U.,

O.E.C.D.UNESCO, altele.Cărțile științifice care ilustrează gresele realizate de România pe plan tehnic și științific, sînt prezentate la un stand organizat de Centrala editurilor și difuzării cărții. Sînt prezentate cărți apărute în Editura tehnică, Editura științifică, cademiei, neretului militară.Paris
Al. GHEORGHIU

tehnicaromânești, pro- însemnate

Editura a- Editura ti- și Editura

MOSCOVA 20 (Agerpres).— Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a dat publicității chemările cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii.C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oamenii muncii sovietici să lupte cu perseverență pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al XXIII-lea pentru dezvoltarea continuă a industriei socialiste și a agriculturii țării în noul cincinal, pentru dezvoltarea științei și culturii, pentru construirea comunismului în U.R.S.S. „Comuniști, fiți în avangarda luptei pentru îndeplinirea notărîrilor Congresului al . XXIII-lea al P.C.U.S., pentru construirea comunismului în U.R.S.S. !“.C.C. al P.C.U.S. salută popoarele din țările socialismului, popoarele din întreaga lume care duc lupta de eliberare națională, pe oamenii muncii din întreaga lume care își unesc eforturile în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru eliberarea națională, pentru pace, democrație și socialism, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru interzicerea armelor nucleare, pentru dezarmarea generală și totală.Saluturi frățești sînt adresate oamenilor muncii din R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Republica Cuba, R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și R. D. Vietnam, care construiesc socialismul.„Salut frățesc oamenilor muncii din Republica Socialistă România, care construiesc socialismul ! Trăiască prietenia veșnică de
Cancelarul Austriei 

a primit pe 
ambasadorul RomânieiVIENA 20. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Miercuri după-amiază, cancelarul federal, Josef Klaus, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România, ing. Mircea Oeheană, în legătură cu apropiata plecare definitivă a acestuia din Austria, întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Cu același prilej, ambasadorul român a oferit o recepție. Au participat cancelarul federal Josef Klaus, vicecancelarul Si ministrul comerțului Fritz Bock, ministrul de externe Lujo Toncic, ministrul agriculturii Karl Schle- lnzer, personalități ale vieții publice austriece,' reprezentanți al corpului diplomatic. Au fost da șjfață, de asemenea, președintele de ponoare al Partidului Comunist /Austriac, Johann Koplenig, secre- tarul partidului socialist, Bruno Kreisky.
ANGLIA

„Cabinetul fantomă" 
a fost remaniat

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Liderul partidului conservator, 
Eduard Heath, a procedat marți 
la remanierea „cabinetului fan
tomă" în urma eșecului înregis
trat în recentele alegeri parla
mentare de partidul său. Au 
fost eliminate din „cabinetul 
fantomă" (conservator) perso
nalități proeminente ca foștii 
miniștri Selwyn Lloyd, Duncan 
Sandys, Ernest Marples și alții. 
Noul „cabinet" cuprinde 17 
membri.

nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele sovietic și român !“, se spune în salutul adresat poporului nostru.Sînt adresate saluturi popoarelor din țările Africii și Asiei care luptă pentru dezvoltarea necapita- listă a țărilor lor, pentru progresul social, pentru obținerea și întărirea independenței naționale. De asem'enea, sînt adresate saluturi prietenești popoarelor din Franța, Marea Britanie, S.U.A., Italia și din alte țări, pentru colaborarea multilaterală între popoare, pentru apărarea păcii în lume.

VIETNAMUL DE SUD

BUDIȘTII NU AU ÎNCREDERE
IN ANGAJAMENTELE GUVERNULUI

SAIGON 20 (Agerpres). —- Unul din conducătorii Institutului budist din Saigon, Thich Thien Minh, a rostit miercuri un discurs în fața a aproape 10 000 de persoane, a- trăgînd atenția asupra „intenției guvernului militar de a nu respecta angajamentul privind organizarea de alegeri" în următoarele patru luni pentru desemnarea unei Adunări Naționale. Liderul

MOSCOVA

Rezultatele 
îndeplinirii planului 
pe primul trimestru

Ziarele de miercuri 
seara publică Comuni
catul Direcfiei centrale 
de statistică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. cu privire la 
bilanful îndeplinirii 
planului de sfat în in
dustrie pe primul tri
mestru al anului în 
curs.

Producția Industrială 
tn primul trimestru a 
crescut cu 7,9 la sută 
fată de perioada co

respunzătoare a anului 
precedent. în compa
rație cu perioada co
respunzătoare a anului 
1965 — se spune în 
comunicat — s-au pro
dus în plus 10,6 miliar
de kilowa(i-ore energie 
electrică, 5,4 milioane 
tone petrol, 3 milioana 
tone cărbune, 1,3 mi
lioane tone oțel, 
943 090 tone laminate, 
1,4 milioane tone în

grășăminte chimice. 
Fată de aceeași perioa
dă a anului trecut, pro
ducția de bunuri de 
larg consum a sporit 
cu : 59 milioane metri 
păfrați țesături, iar la 
confecții în valoare de 
peste 150 milioane ru
ble, opt milioane pe
rechi de încălțăminte, 
258 000 televizoare, 
140 000 mașini de spă
lat, 151 000 frigidere, 
414 000 tone carne etc.

Productivitatea mun
cii a crescut în între
prinderile industriale 
cu 4,6 la sută față de 
primul trimestru al a- 
nului 1965 rar venitu
rile în industrie cu 7 
la sută.

în primul trimestru al 
acestui an — se arată 
în comunicat —. un șir 
de mari întreprinderi, 
cu un număr total de 
peste frei sute de mii 
de lucrători, au trecut 
la noul sistem de pla
nificare și stimulare e- 
conomică.

A. MUNTEANU

budist a atras atenția asupra afir
mațiilor juntei militare în legă
tură cu descoperirea unui pretins 
„complot antiguvernamental", sub
liniind că „guvernul ar vrea să se 
folosească de acest prilej pentru a 
intensifica represiunile și a evita 
organizarea alegerilor". „Budiștii, a declarat el, consideră că guvernul pregătește un complot și nu este sincer în respectarea eț"Țaja- mentelor asumate".Aceleași temeri au fost exprimate miercuri la Hue și de gene
ralul Thi, fostul comandant al regiunii I militare, care a avertizat 
că „și generalul Nguyen Khanh a 
înscenat o așa-zisă încercare de 
lovitură de stat pentru a putea 
motiva nerespectarea angajamen
telor asumate". Deși, anterior, generalul Thi s-a declarat de acord cu rămînerea în funcție a actualului guvern militar pînă la organizarea alegerilor, notează corespondentul A.F.P., miercuri el părea destul de sceptic.

★SIDNEY 20 (Agerpres). — Un nou grup de militari australieni a părăsit marți orașul Sidney, îndreptîndu-se spre Vietnamul de sud, în conformitate cu recenta hotărîre a guvernului australian de a trimite noi efective în sprijinul regimului saigonez. Noul contingent cuprinde 4 500 militari.
★HANOI 20 (Agerpres).— La 19 aprilie, unități ale Armatei populare vietnameze au doborît deasupra teritoriului R.D. Vietnam cjnci avioane americane, care au bombardat provincia Quang Binli și orașul Hai Phong din aceeași provincie. în felul acesta, numărul a- vioanelor doborîte deasupra teritoriului R.D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează la 961.

ANKARA

RIO DE JANEIRO

SCRUTINUL 
DIN MENDOZA

Tn alegerile care au 
avut loc duminică în 
provincia . argenfineană 
Mendoza voturile au 
fost distribuite astfel ; 
partidul conservator 
128 989, fracțiunea pe- 
ronișfilor condusă da 
Isabela, sofia fostului 
dictator Juan Pgron — 
102 514, Uniunea radi
cală a poporului (par
tidul președintelui lllia) 
— > 88 996, fracțiunea 
peronistă condusă de 
Augusto Vandor (care 
susfine lozinca „Pero- 
nism fără Peron”) — 
62 935.

Partidul guverna
mental, Uniunea ra
dicală a poporului, și-a 
concentrat eforturile 
înfr-un singur sens, a- 
cela de a învinge pe- 
ronismul. Tn acest scop, 
ea a încheiat un pact 
cu conservatorii pre- 
văzînd că partea care 
objine mai pufine vo
turi în prima fază să 
cedeze în colegiul e- 
lectoral voturile în fa
voarea celeilalte. Scru
tinul urma să ilustreze 
cîf de adîncă este sci
ziunea peroniștilor șl

totodată spre ce alian
țe cu alte partide va 
recurge Uniunea radi
cală a poporului pen
tru a stăvili avansul 
peronisf. Pactul înche
iat cu un adversar tra
dițional, turn erau so
cotiți ccțnșervatarii, a 
dat rezultate, asigurînd 
coalifiei radicali-conser- 
vatori 21 de membri în 
colegiul electoral, față 
de 16: ai peroniștilor. 
Trebuie observat însă 
că înfrîngerea pero
niștilor este relativă.

Prima observație a 
comentatorilor este a- 
ceea că armata argen- 
tineană continuă să se 
mențină la marginea 
procesului electoral și 
că acest lucru ar în
semna o garanție de 
liniște. Pentru cîtă vre
me ? Tn prezent nu se 
dă răspuns acestei în
trebări. Se constată 
însă că sectoarele mi
litare rămîn sensibile 
la mișcările guvernu
lui și că se străduiesc 
să capitalizeze dificul
tățile acestuia în fa(a

serioaselor probleme 
decurgînd din criza 
economică, același lu
cru făcîndu-l de altfel 
și peroniștii.

între principalele 
preocupări ale guver
nului figurează stăvili
rea puternicei mișcări 
revendicative, care cîș- 
tigă pe zi ce frece atît 
în amploare, cît și în 
ce privește conținutul 
revendicărilor. Rînd pe 
rînd, feroviarii, lucră
torii din serviciile pu
blice urbane, docherii 
etc. încrucișează bra
țele cerînd sporirea 
salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de 
muncă.

în fața unor aseme
nea fenomene, guver- 
nulstudiază o serie de 
inițiative menite să 
stimuleze avînlul in
dustrial și totodată se 
are . în vedere impul
sionarea sectorului a- 
grar nu numai în ce 
privește creșterea pro
ductivității, ci și prin 
asigurarea posibilități
lor de' desfacere ’a pro
duselor. Din diverse 
motive însă, aceste ini- 
țiatiye nu sînt puse în 
practică.

Deși partial, scruti
nul din Mendoza, pla- 
sînd partidul guverna
mental pe locul al 
treilea ca număr de vo
turi, ilustrează doza de 
nemulțumire a corpu
lui electoral argenti- 
nean.

Vosile OROS

SESIUNEA CONSILIULUI
MINISTERIAL AL C.E.NJ.O.ANKARA 20 (Agerpres). — Miercuri a început la Ankara sesiunea Consiliului ministerial al C.E.N.T.O. în afara discursurilor inaugurale rostite de secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, și de ministrul britanic al afacerilor externe, Stewart, în care aceștia au exprimat poziții deja cunoscute față de activitatea și rolul C.E.N.T.O., observatorii de presă subliniază faptul că ceilalți participant! au abordat în cuvîntările lor probleme care privesc în mod direct țările lor. Astfel, ministrul de externe al Turciei, Caglayangil, s-a referit în cuvintarea sa la problema cipriotă, în timp ce ambasadorul pakistanez la Ankara, care a dat citire cuvîntării ministrului său de externe, Bhutto, a abordat aproape exclusiv latura economică a pactului.De altfel, absența de la ședința Inaugurală a Consiliului ministerial al C.E.N.T.O. a ministrului pakistanez de externe a fost apreciată de unii observatori ca o manifestare a nemulțumirii Pakistanului față de politica desfășurată de unii dintre aliații săi din C.E.N.T.O. Agenția Associated Press consideră că „întîrzierea voită a lui Bhutto subliniază viitorul nesigur al acestei alianțe". Se amintește că ministrul pakistanez a absentat în mod demonstrativ de la sesiunea consiliului ministerial de anul trecut de la Teheran. Ședința de după-amiază s-a desfășurat cu ușile închise.
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