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Cu ajutorul ma
se scrie astăzi 

poem. Căci nu 
impasibil în fafa 
ignoranfa ți in- 
slobozirea tufu-

duce în transformări structurale, în 
realizări fundamentale pe plan na
tional.

Cifrele statistice dezvăluie o lume, 
un univers cu norme noi de gîndire 
ți conduită socială, 
tematicii elementare 
cel mai emofionant 
poate rămîne nimeni 
abisului căscat între 
terdicțiile de ieri, ți

Rodica FLOREA 
cercetător științific la Institutul 
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ngajamente PE FIRIZA

PRIMII KW

îndep
DE ENERGIE 
ELECTRICĂ

sosesc vești care aduc cu ele en- 
întînrpinarea 
aniversări a 
muncii din 

acest eveni- 
tot mai în-

Din întreaga țară ne 
tuziasmul întrecerii socialiste desfășurate în 
zilei de 1 Mai și în cinstea celei de-a 45-a 
creării P.C.R. Dorința fierbinte a oamenilor 
întreprinderi de a întîmpina cu noi succese 
ment sărbătoresc se concretizează în realizări 
semnate in îndeplinirea planului. Multe colective de între
prinderi și-au îndeplinit, iar altele chiar și-au depășit acum, 
în preajma zilei de 1 Mai, angajamentele luate în întrecerea 
socialistă pentru etapa pînă la 8 Mai. între acestea se nu
mără și colectivul de la uzina „Republica" din Capitală.

Uzlnele „Republica"-București. Unul dintre muncitorii fruntași, VASILE 
PETRE, șei de echipă, care obține lună de lună cele mai bune rezultate 

în producție Foto : M. Cioc

Viticultura
și vinificația în 1966

Dealuri cu fața spre sud, un sol 
potrivit, multe zile cu soare — 
sînt numai cîteva din condițiile 
naturale care au făcut ca în țara 
noastră cultura viței de vie să se 
exindă mult. După datele Oficiu
lui internațional al vinului, Ro
mânia cu cele 300 000 ha vii ocupă 
locul șapte între țările viticole ale 
lumii.

Ce noutăți va aduce acest an în 
viticultura și vinificația țării noas
tre ? Răspunsul îl dau spe
cialiștii din Consiliul Superior al 
Agriculturii și din Ministerul In
dustriei Alimentare. Consemnăm 
cîteva lucruri mai semnificative.

In această primăvară, în toate 
podgoriile, de la Cotnar la Mur- 
fatlar, din Dealu Mare la Drăgă- 
șani, ori pe Tîrnave, se muncește 
intens pentru plantarea a 17 000 
ha cu vii, în cooperativele agricole 
și în gospodăriile de stat. Cîteva 
regiuni se disting, în ce pri
vește desfășurarea acestei acțiuni. 
La Galați, unde sînt 
podgorii Odobești. Panciu. 1 
rești și mai recent cea de pe 
lurile Bujorului, s-au plantat 
ha. Urmează apoi, 
rimii suprafețelor, 
și Argeș. Cotnarul, 
renumitele vinuri 
principala podgorie a regiunii Iași, 
care cunoaște o puternică dezvol
tare. Am putea numi surpriză ceea 
ce se înfăptuiește în regiunea Ba
cău. Dacă în trecut, aici se plan
tau suprafețe neînsemnate, în 1965 
ca și 1966 vița de vie s-a extins 
cu cîte 1000 de hectare, punîndu-se 
astfel în valoare numeroase tere
nuri erodate și slab productive.

In afară de coastele dealurilor, 
care se pretează în mare parte 
pentru a fi amenajate în terase, 
sînt puse în valoare pentru cul
tura viței de vie și terenurile ni
sipoase. Tn țara noastră există 
peste 200 000 ha asemenea terenuri, 
în regiunea Oltenia, dunele de ni
sip ating înălțimi de 8—10 m, iar 
în timpul verii, la suprafață, tem
peratura ajunge pînă la 60 de gra
de. Intrucît în asemenea condiții, 
filoxera nu apare, terenurile nisi
poase se cultivă cu viță de vie pe 
rădăcini proprii. înlăturîndu-se 
altoitul, care este destul de costi
sitor. Și în această primăvară, in

renumitele
Nico- 

! dea- 
2700 
mă- 
Iași

în ordinea 
regiunile 
unde se produc 
de desert, este

regiunea Oltenia s-au plantat 
nisipuri sute de hectare cu vie.

Trebuie remarcat faptul că 
proape 50 la sută din plantațiile
noi sînt reprezentate de soiuri de

Ion HERȚEG

pe

a-

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Întrecerea socia
listă a scos la iveală 
noi rezerve, noi posibi
lități, care au dat pu
tința muncitorilor, in
ginerilor și tehnicieni
lor de la „Republica" 
să-și îndeplinească 
înainte de termen an
gajamentele — ne-a 
spus tov. VIOREL BĂ- 
DILĂ, locțiitorul se
cretarului comitetului 
de partid. Cîteva date 
și cifre sînt edifi
catoare. Angajamen
tul privind crește
rea producției fizice 
față de plan a fost 
cu mult depășit, pro
ductivitatea muncii a 
sporit, în primul tri
mestru, cu 2 procente, 
iar valoarea produc- 
ției-marfă 
dată peste 
este de 2,3 
lei, față de 
cit reprezenta angaja
mentul pentru prima 
etapă — pînă la 8 Mai.

Cu toții, muncitorii, 
tehnicienii și ingine
rii uzinei au conside
rat angajamentele lua
te drept un cuvînt de 
onoare și au muncit 
cu pasiune pentru rea
lizarea lor. Pe terenul 
fertil al întrecerii so
cialiste s-a manifestat 
tot mai viguros ini
țiativa și activitatea 
creatoare a întregului 
colectiv. In fiecare 
sector, întrecerea se 
desfășoară în ritm viu 
în toate schimburile. 
Recurgem din nou la 
cifre și date. La lami
norul de 6 țoii, de 
exemplu, s-au fabricat 
peste plan 900 tone 
laminate, ponderea țe
vilor de calitatea I 
trecînd de 99 la sută. 
De-a lungul perioadei 
care a trecut din acest 
an, brigăzile conduse 
de maiștrii Nicolae 
Chirnoagă și Sabin 
Cristea s-au situat per
severent în fruntea în
trecerii socialiste. Pon
derea de 99,75 a țevi
lor de calitatea I re
prezintă cartea de vi
zită a acestor brigăzi.

— In lumina Direc
tivelor C.C. al P.C.R. 
cu privire la criteriile 
principale ale între
cerii socialiste — ne-a 
relatat maistrul SA
BIN CRISTEA — noi 
am pus în centrul ac-

tivității noastre, ca un 
obiectiv principal, îm
bunătățirea sistemati
că a calității produ
selor. Respectarea 
strictă a tehnologiei,

(Continuare 
în pag. a III-a)
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și globale 
prevederi 
milioane 

800 000 lei
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iecare dintre 
noi cunoaște 
plăcuta stare 
de relaxare, de 
totală deconec
tare cu 
locuință 
activitate 
facem o 
alt pas,

care 
după 

zil- 
altă 
altă

intrăm în 
trepidanta 
nică. Ne 
respirație, 
privire. Toate lucrurile din
jurul nostru ne învăluie cu 
căldură și cu o prietenie 
calmă, tăcută. Le cunoaș
tem și ne cunosc. întreaga 
ambianță a căminului exis
tă prin noi, ne preia gestu
rile, mișcările, gîndurile, ne 
conține pe noi înșine, traiul 
nostru prin tot ceea ce este 
mai caracteristic. Aci ne re
facem capacitățile de mun
că și ne împlinim viața in
dividuală și familială.

Diversitatea personalităților 
noastre, a modurilor de viață 
tind să se exprime direct prin 
varietatea ambianțelor din 
locuințe. Cum se realizează 
însă această ambianță I Ce 
elemente o compun șl ce po
sibilități avem I

Răspunsurile și consecin
țele implicate le putem afla 
din parcurgerea unui scurt- 
metraj ce prezintă nașterea 
acestui cadru de viață, a 
locuinței. Vom surprinde 
succesiv în trei momente 
un proces ce este de fapt 
simultan în desfășurarea 
dezvoltării.

Actul întîi se consumă . în 
birourile de proiectare și 
pe șantierele de execuție. 
Personajul principal, ..loca
tarul". nu apare incă. Nu 
apare direct,,- dar el este 
formulat mintal de către

BAIA MARE (coresp. 
„Sctnteii"). La Baia 
Mare a început Ieri să 
producă energie electri
că prima din cele două 
microhidrocentrăle care 
vor iunctlona în cadrul 
sistemului hidrotehnic 
de pe rtul Flriza. Este 
vorba de uzina hidro
electrică cu regim de 
funcționare continuu, si
tuată la 5,6 km de ba
rajul Strimtori, la nodul 
de presiune.

CLUJV'Z
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Pe la 1896, ziarul muncitoresc ară
dean Binele Public primea o scri
soare din partea unei localnice, o 
scrisoare plină de întrebări uimite. 
„Am auzit de mai multe ori — spu
nea expeditoarea — că socialiștii vor 
să elibereze și pe femei. Este ade
vărat ? Chiar dacă eu nu ajung să 
trăiesc aceasta, m-ar consola să știu'. 
Era astfel exprimată în cuvinte sim
ple o durere perpetuată de milenii, 
revolta mocnită a celor care nu fu
seseră niciodată privite drept oameni 
întregi, „om" fiind considerat cu a- 
devărat doar bărbatul.

Ideile, capacitatea de abstractizare, 
filozofia, socotite multă vreme apanaj 
exclusiv masculin, femeia era privită 
de mulji cu neîncredere, sau cel 
mult cu un soi de îngăduință supe
rioară. Asupra pretinsei inapfitudini 
feminine pentru înalte misiuni uma
ne, asupra „reduselor" sale facultăți 
intelectuale și morale, au circulat teo
rii cu aparențe științifice (unii îi cîn- 
tăreau creierul), definiții căutat-cinice, 
cum era aceea a celor trei K (Kiiche, 
Kinder, Kirche — adică bucătărie, co
pil, biserică), precepte, aforisme, zi
cale asupra „menirii firești a femeii", 
toate la un loc exprimînd un dispreț 
fățiș, deși nejustificat. Această discri
minare a păgubit probabil omenirea 
de incalculabile valori și realizări.
* Dacă în toate mișcările progresiste 
și revoluționare femeia a găsit spri
jin în eliberarea ei parțială, socia
lismul este singura orînduire care a 
dizolvat urmele tuturor umilințelor și 
desconsiderărilor, a anulat toate de
pendențele și inferioritățile de ordin 
economic, politic, social, a desființat 
temeiurile legislative ale inegalității.

Egalitatea în drepturi cu bărbatul s-a 
statornicit ca o realitate efectivă. In
vestită cu propria ei demnitate, fe
meia a devenif neprețuită tovarășă 
de vis ți faptă a bărbatului, 
pînd, conștientă și capabilă, 
struirea vieții noi și lupfînd 
progresul familiei celei mari : 
tatea. Astăzi, afirmarea femeii 
esfe un fenomen resfrîns numai la

OPINII
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Tn ultimele zile, oamenii muncii de la 
sate au semănat cu porumb suprafețe 
mari, ceea ce a făcut ca din terenurile 
prevăzute a fi cultivate cu această plantă, 
să se realizeze 
vele agricole și 
riile de stat. Pe 
prezintă astfel :

76,9 la sută în cooperati- 
73,7 
total

la sută în gospodă- 
secfoare situația se

GALAȚI 96 la sută
sută ; OLTENIA 92 la
91 la sută ; BUCUREȘTI 90 la sută.

; PLOIEȘTI 93 la 
sută; DOBROGEA

In ce privește situația semănatului 
cooperativele agricole, pe primul loc

în
se
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Sub 40%

situează cele din regiunea Galați, care au 
terminat această lucrare incă in ziua de 
26 aprilie. Urmează cele din regiunile 
București, Dobrogea, Ploiești, Oltenia.

Cifrele marcate pe hartă oglindesc or
dinea în care se clasifică regiunile la 
mănalul porumbului în gospodăriile 
stat și cooperativele agricole.

Este necesar, ca, în zilele ce urmează, 
să fie grăbit semănatul porumbului, în
deosebi în regiunile în care această lu
crare este mult rămasă în urmă : Brașov,
— 18 la sută ; Mureș-Autonomă Maghiară
— 32 la sută, Cluj — 35 la sută, Crișana
— 30 la sută.

se-
de

CUM SE NAȘTE AMBIANȚA
conf arh. Anton DIMBOIANU

proiectanți ca „tip de lo
catar" sau „tip de familie". 
Operația pare stranie, dar 
obligatorie gîndirii locuin
ței ca produs de serie. Ca 
să tipizăm locuințele, tre
buie să cunoaștem întîi oa
menii, modurile lor de via
ță. Către acest „locatar" se 
concentrează toată atenția 
proiectanților. Se elaborea
ză proiectul apartamentu
lui, stabilindu-se cu preci
zie schema funcțională, for
ma și dimensiunile încăpe
rilor, plantarea judicioasă 
a echipamentului și a mo
bilierului, materialele și fi
nisajele. In finalul secven
ței apare apartamentul gata 
executat Proiectantul, mai 
precis arhitectul, este pro
tagonistul acestei faze și 
produsul poartă în special 
amprenta gîndirii și sensi
bilității lui.

Actul secund ne invită să 
urmărim situația celorlalte 
produse ce participă la a- 
menajarea interiorului. Și 
aci locatarul este prezent 
indirect. I se spune „cum
părător" sau „consumator". 
Către el se îndreaptă toată 
grija producătorului ce de-

partici- 
la con- 
pentru 
umani- 
nu mai

anumite cercuri de activitate. Prezența 
ei se manifestă pregnant în cele mai 
diverse sectoare ale vieții, statul și 
legile ocrotind totodată femeile, fe- 
rindu-le de acele travaliuri fizice care 
le-ar dăuna sănătății.

Avem, într-adevăr, multe motive să 
ne bucurăm și să ne mîndrim, ori 
de cîte ori se înmulțesc dovezile de 
împlinire meritată a rolului social al 
femeii din patria noastră. Multe mo
tive, dar nu toate. Lipsa de măsură 
cu care se apelează la timpul liber 
al femeii este unul din aceste mo
tive. Fără argumente majore, fără 
scopuri precise, sînf cheltuite uneori 
ceasuri prețioase, pe care femeia le 
poate da familiei, copiilor, deci în 
ultima instanță tot societății. O șe
dință care nu este absolut necesară, 
la Fabrica de confecții București, o 
„scurtă" convocare pentru cîfeva co
municări vagi la Fabrica de tranzis- 
tori Băneasa, o neinspirată și greșit 
plasată „consfătuire" la ora 22,00— 
23,00 la cooperativa „Higiena", — 
unități în care lucrează cu prepon
derență femei — înseamnă o mare 
irosire de timp, păgubirea multor 
mii de familii de prezența mai de
vreme acasă a mamei, a soției. Evi
dent, nu este vorba de un fenomen 
de masă, ci de accidente, care însă 
afectează armonia ansamblului.

Există, chiar printre factorii de răs
pundere din întreprinderi și instituții, 
unii tovarăși care, în numele cuceri
tei egalități în drepturi și datorii cu 
bărbatul, solicită mecanic aportul fe
meii. Unii sînf de bună credință, dar 
greșesc prin exces de zel și lipsă de 
discernămînf ; alții o fac cu o vădifă 
maliție : „egalitate v-a trebuit I". Dar 
egalitatea se traduce altfel. Se tra-

■ TINERETUL

Fondul principal 
de puritate 
al adolescenței
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PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, 

A MINISTRULUI DE EXTERNE AL FRANȚEI, 
MAURICE COUVE DE MURVILLE

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri pe ministrul afa
cerilor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au participat Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministru) afacerilor exter
ne, Victor Dimit.riu, ambasadorul 
României la Paris, precum și 
Jacques de Beaumarchais, direc
torul general al afacerilor politice 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, Bruno de Leusse, di
rectorul de cabinet al ministrului.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

La amiază, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dejun în cins
tea ministrului afacerilor externe 
al Franței.

★
Miercuri seara, ministrul aface

rilor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville, a oferit un 
dineu cu prilejul vizitei sale în țara 
noastră. Au participat Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Corneliu Mănescu, Pompiliu 
Macovei, George Macovescu, Vasi- 
le Gliga, Mihai Marin și Victor Di- 
mitriu. Au luat parte Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe ministrul de ex
terne francez. Dineul s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

UNEI LOCUINȚE VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

EXPLOZII LA SAIGON
vine și purtătorul de cuvînt 
al cerințelor și al gusturi
lor sale. Confecționînd pro
dusele pe cale industrială, 
producătorul este obligat la 
o acțiune simplificatoare, 
creînd astfel „modele" sau 
„tipuri" de mobilă, covoare, 
perdele etc. Toate aceste 
produse vor purta, evident, 
semnificația gîndirii și sen
sibilității celui ce le con
fecționează, 
similară cu 
parte.

Actul trei .
ce în prim plan figura lo
catarului real. El va trebui 
să-și amenajeze căminul 
după necesitățile și gustu
rile lui personale. Dar toa
te elementele constitutive 
sînt pregătite în afara lui. 
Dintr-un ansamblu de pro
duse anonime, structurate 
de gîndirea și concepția es
tetică a producătorului și 
reprodusă în serie largă, 
locatarul dorește .să-și rea
lizeze o amenajare unitară, 
personală și diferențiată.

Este adevărat că produc
ția industrială în serie 
a cadrului locuinței, a mo
bilierului, a textilelor etc,

Deci, o situație 
cea din prima

și ultimul adu-

a creat prin însuși acest 
mod de producție o stare 
de fapt, însă este la fel de 
adevărat că tot epoca aces
tui mod 
formula 
legitimă 
notonie, 
tabil concentrează 
noastră la cei doi poli ai 
acțiunii. Se impune astfel

de producție poate 
și replica. Reacția 
de a ieși din mo- 
anonimat și repe- 

atenția

analizată, sub aceste aspec
te, situația celor ce produc 
elementele componente ale 
locuinței și însăși poziția 
locatarului în raport cu ele, 
analiză ale cărei concluzii, 
puse în practică, vor con
stitui replica amintită.

g Agențiile de presă relatează despre 
intensificarea acțiunilor forțelor pa
triotice

(Continuare în pag. a Il-a)

Moscova

Extremul Orient

prin satelitul

DIN ROMA

întreprinderea textilă „Tinăra Gardă" : flori pentru 1 Mal

Comunicații

Molnia T"

SANTO DOMINGO Ofițerii de dreapta 
uneltesc pentru zădărnicirea alegerilor

CORESPONDENTE
■>

Șl RIO DE JANEIRO
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CÎND „NU IES FORMELE Pregătiri

$1 „NU VIN APROBĂRILE" in ștrandurile
Fondul principal
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să 
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ce- 
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Zi obișnuită de lucru. 
Sala de așteptare a Spa
țiului locativ e tixită. Oa
menii au fețele radioase ; 
sînt invitați pentru a primi 
repartiții în case noi. Așa
dar, avem îiș față tabloul 
clasic : cetățeanul, ghi
șeul și funcționarul pu
blic. Treaba merge repe
de, iar numărul celor pre- 
zenți scade văzînd cu 
ochii Iată însă că, la un 
moment dat, între inspec
tor și unul dtntre cetățeni 
se naște un neașteptat 
dialog : „Dacă mă mut a- 
bia astăzi, de ce trebuie 
să plătesc chirie și între
ținere pe trei luni în 
mă 7'

Explicațiile date 
Inspectorul „spațiului* 
ionului V. I. Lenin 
Capitală sînt
cheate, făcute parcă 
te amețească. Totuși, 
ne-i de vină că unor 
tățeni, viitori locatari, 
se solicită retroactiv, 
cîteva luni, chiria și chel
tuielile de întreținere ? Și 
cine sînt cei într-o ase
menea situație 7 Sînt lo
catari care se mută în 
Drumul Taberei, mai pre
cis în blocuri recepționa
te în decembrie anul tre
cut. De ce au fost ținute 
apartamentele goale de 
atunci și pfnă acum 7 Ins
pectorul Petre Cenușoiu 
încearcă să dea o expli
cație : „n-au ieșit forme
le, n-au venit aprobă
rile*...

De fapt, de unde tre
buiau să lasă aceste for
me 7 Firește, chiar 
mîinile inspectorului 
nușoiu și ale colegilor 
săi. Dar întocmirea lor a 
fost amînată și tărăgăna
tă la nesfîrșit. Se pune 
deci problema : cum sînt 
coordonate 
de recepție 
cu cele de 
(armelor de 
Căci, după

din 
Ce-

operațiunile 
a blocurilor 
întocmire a 
repartizare 7 

cum se poate 
constata, de la recepțio
nară și pînă la obținerea 
repartiției de către loca
tari e de parcurs uneori 
un drum mai lung.

Dispoziții în vigoare 
stabilesc, tocmai din ra
țiunea ca apartamentele 
să nu stea goale nici o 
zi, ca oamenii să se mute 
în ele cît mai repede, că 
„imediat după recepție, 
blocurile trebuie să fie o- 
cupate, I.A.L.-ul fiind o- 
bligat să încaseze chiria 
și taxa de întreținere cu
venite". Dar dacă aparta
mentele nu sînt ocupate, 
cine plătește 7 O decizie 
a Sfatului popular al ora
șului București reglemen
tează foarte precis și a- 
ceastă situație : „Dacă a- 
partamentele nu sînt ocu
pate în cel mult 15 zile 
de la data recepției blo
cului, chiria și întreține-

rea o suportă cei care se 
fac vinovat! de neocupa- 
rea la termen a aparta
mentelor".

în cazul cînd cel care 
întîrzie mutarea este în
suși cetățeanul — și se 
semnalează asemenea 
cazuri — el înțelege că 
trebuie să-și onoreze con
știincios datoriile bănești 
pe care le are țață de 
noua locuință : din mo
mentul primirii repartiției, 
plătește chiria, întreține
rea și, firește, nu repro
șează nimic spațiului lo 
cativ ori sfatului popular.

Dar cînd mutarea cetă
țeanului în noul aparta
ment este întîrziată din 
cauza lipsei de operativi
tate cu care sînt întocmite 
— la spațiul locativ — 
formalitățile de repartiza
re, cine plătește din urmă 
chiria șl întreținerea 7 
Funcționarii acestei insti
tuții 7 (cum ar fi drept în 
baza deciziei Sfatului 
popular al Capitalei). Nici 
gînd. Deși sînt în culpă și 
față de instituția unde lu
crează — pentru că tără
gănează întocmirea acte
lor necesare — și față de 
cetățean, care din prici
na lor nu se poate muta 
în noua locuință, funcțio
narii în cauză nu suportă 
nici un fel de penalizare. 
Mai mult, cum am văzut, 
ei își permit chiar să ta
xeze în mod abuziv pe 
noii locatari. Trec, cu de 
la el putere, admonesta
rea materială ce li se cu
vine de drept pe spina
rea altora.

— Nu sînt mulți cei care 
plătesc fără să se fi mu
tat — încearcă să ne ex
plice inspectorul Cenușo
iu. Anul acesta n-am a- 
vut nici măcar 60 
zuri (1)

— Nici 60 de 
N-am înțeles de 
pectorului ■ i se par atît 
de puține. Dar nu 60 de 
cazuri, ci două sau chiar 
unul singur să fi fost, și 
spațiului locativ tot i s-ar 
fi putut reproșa sistemul 
defectuos de lucru.

De fapt, ce cauze 
generează 7

1) De la data recepțio- 
nării clădirii de către co
misia specială și pînă 
cînd aceasta comunică 
sfaturilor populare că a- 
partamentele pot fi date 
în folosință trec uneori 
10—15 zile. Deci, o primă 
întîrziere.

2) întreprinderile șl 
instituțiile beneficiare sînt 
uneori în derută ; nu știu 
pe cine să recomande 
pentru casele noi. Eviden
ța salariaților care ur
mează să primească lo
cuință nu e ținută „la zi’, 
ci e alcătuită o dată la... 
2 ani 1 Dar în doi ani si
tuația locativă a celor

pe listă s-apropuși 
schimbat. De aici se nasc 
cele mai negîndite 
curcături : tabelele se re 
fac, se poartă nesfîrșite 
discuții.

3) Cînd totul pare ter
minat, cetățeanul vrea să 
se mute. „Nu vă dăm 
deocamdată cheia — i se 
spune la spațiu. Mai sînt 
de rezolvat anumite for 
malități legate de vechea 
dumneavoastră locuință" 
51 timpul trece...

Cu alte cuvinte, o serie 
de lucrări care ar fi tre
buit puse la punct în a- 
mănunt înainte de luarea 
în primire a blocului, se 
fac după, producînd ano 
maliile amintite.

Am ținut să cunoaștem 
și părerea membrilor Co 
miletului executiv al Sfa 
tului popular raional V. I 
Lenin.

— S-au făcut greșeli re 
gretabile, recunoaște 
varășul 
Gheorghe Rizea, care co
ordonează 
sectorul de 
tiv. în viitor 
mal repeta.

în-

to-
vlcepreședlnte

A

cu strictețe decizia Sfa
tului popular al Capitalei- 
cine greșește plătește...

Nu putem decît să sub
scriem la concluzia trasă 
și la fermitatea cu care 
comitetul executiv inten
ționează să acționeze pen
tru evitarea unor nereguli 
de felul color semnalate 
pe parcursul acestor în
semnări. Din discuțiile a- 
vute cu unii salariați ai 
sfatului popular și ai în
treprinderii de adminis
trație locativă am reținut 
următoarea 
situația fiind 
este necesar 
tetul executiv
nalizată profund și mul
tilateral, reexaminîndu-se 
sistemul actual de întoc
mire a formelor de muta
ție. Pe o asemenea bază, 
el ar putea fi simplificat 
și îmbunătățit, în așa fel 
încît 
curg 
timp 
nării 
efectivă a locatarilor 
fie practic evitate.

de puritate al adolescenței
Adrian PÂUNESCU

propunere : 
cunoscută, 

ca în comi
sa să fie a-

neplăcerile ce 
din decalajul 

dintre data recepțio- 
blocului șl mutarea

de- 
în

Peste pu(ină vreme ștran
durile îți vor deschide porțile. 
Ce oferă ele nou în acest se
zon ? Pe lingă obișnuitele lu
crări cu caracter gospodăresc, 
obligatorii în preajma deschi
derii : plantări de flori, îm
prospătarea nisipului etc, s-au 
făcut și unele construcții și a- 
menajări noi. La Snagov, plaja 
a fost extinsă cu 1 000 m p, iar 
la Ștrandul Izvor cu 500 m p; 
la Floreasca I s-au construit 
două bazine noi din prefabri
cate, au fost reparate dușuri
le. Cite un bazin nou s-a mai 
construit și la ștrandurile Tei 
și Izvor. Încă de pe acum pe 
lacurile Capitalei sînt puse la 
dispoziția amatorilor vaporașe 
și bărci pentru plimbări de a- 
grement. Pe Herăstrău și Flo
reasca se află 30 de vaporașe 
și circa 1 000 de bărci, iar pe 
lacul Snagov 12 vaporașe de
servesc publicul în acest se-

Puritatea este principiul adolescen
ței, așa cum înălțimea este principiul 
muntelui.

Ochii văd pînă departe, urechile 
aud cum foșnesc frunzișele cerului de 
aprilie, sufletul este înalt și clar ; 
înfr-un asemenea suflet se văd mun
ții.

Putem observa, cercetînd gene
rațiile de adolescenți, același fond 
principal de puritate ea fondul prin
cipal de cuvinte al unei limbi, care 
este a purității lor ; ea îi apropie și 
ît delimitează după felul cum mînu- 
ieșle, fiecare, marele, generosul, 
furtunosul fond principal de puritate. 
Puritatea este principiul adolescen
tei și inteligente ei. Pe adolescenți 
îi înstăpînește cinstea. Cinstea e 
prima lor iubire. Conjugată cu senti
mentul dreptăfii, cinstea compune 
coloana vertebrală a viitorului băr
bat, a viitoarei femei din temeliile 
unei colechvităfi. Și cînd spun colec
tivitate văd toate împrejurările uma
ne care concură la formarea unui

căpătă în adolescentă forme acute, 
categorice Adolescenții sînt marii 
judecători ai tuturor întîmplărilor 
lumii. Orice se întîmplă pe lume lor 
li se întîmplă. Pomii înfloresc penfru 
ei, ciment»1 se întărește în ziduri

pentru si, ploaia incită griul la creș
teri pe cîmp pentru si, și tot așa 
ceea ce I1 se pare nedrept, parcă 
lor li se adresează și astfel adoles
cenții nu suportă nedreptatea.

Tn societăjile nedrepte, nedrep
tatea stă deasupra adolescentei ca 
un zid. Visurile pure ale adolescen
tei se izbesc deodată de zidul aces
ta produclndu-se o dramatică muta
ție de valori. Cel care a visat ră- 
mîne fără vis în fata unei vieți bru-

de ca

cazuri î 
ce ins-

și îndrumă 
spațiu loca- 

ele nu se vor 
Se va aplica Simful dreptății e etern ; dar elGh. GRAURE

Veniți cu noi
Beton armat, sticlă șl lumini

vedere nocturnă a unul

EXAMENUL DESERVIRII 
CONSUMATORILOR

„Vă rugăm să aprecia), felul de deservire, calitatea 
mîncărurilor și a dulciurilor, punînd notele ce veți 
crede de cuviință*. Această invitație vă este făcută 
dacă în aceste zile serviți masa la restaurantul din 
complexul turistic „Palas” Sinaia. De ce ? Aici, în 
fața consumatorilor, își dau examenul de absolvire 
200 de ospătari, șefi de sală, bucătari și cofetari, 
care, timp de 4 luni, au urmat un curs de speciali
zare. Cursanfii au primit cunoștințe temeinice 
privind tehnologia artei culinare și cofetărie, tehnica 
deservirii moderne în restaurante. Un deosebit ac
cent s-a pus pe însușirea manierelor și comportarea 
față de consumatori.

la pescuit"
complex comercial din ansam

raea
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Un microbuz, care transporta 

cîțiva lucrători de la Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
Galați, s-a răsturnat și a luat foc. 
Cîțiva oameni au suferit arsuri 
grave. Pentru salvarea vieții lor, 
medicii Spitalului nr. 1 din Galați 
au constatat că e absolut necesară 
efectuarea unor grefe de piele. La 
apelul comitetului de partid al 
combinatului, făcut muncitorilor 
care se aflau în schimbul din sea
ra aceea, s-au prezentat mai mulți 
voluntari decît era nevoie. Au fost 
deajuns zece oameni care, ] 
promptitudinea și hotărîrea 
au contribuit la salvarea vieții 
varășilor de muncă.

I-am cunoscut pe cei zece 
natori voluntari într-unul din 
Ioanele spitalului. Am vrut să a- 
flăm ce i-a determinat să se su
pună, de bună voie, unei operații 

, dureroase. Iată răspunsurile lor :
VICTOR COZIANU, fără de 

partid, de profesie tehnician.
— Mă miră întrebarea dumnea

voastră. Cred că nu e nimic mai 
firesc decît ce am făcut, dînd aju
tor pentru salvarea unor vieți 
omenești

COSTEL LEMNARU, comunist,

prin 
lor, 

I to-

do-
sa-

cații „filozofice" nu pot da. Mo
mentul mi-a spus că trebuie să 
fac ceva pentru semenii mei.

ILIE STELIAN, utecist, meca
nic.

— Vreau să vorbesc despre prie
tenul meu cel mai bun, Luca Zam- 
firache, mezinul grupului nostru. 
In după-amiaza aceea era în tură 
și n-a fost la ședință. Văzîndu-mă 
că sînt grăbit, m-a întrebat unde 
mă duc, Cînd i-am spus, el mi-a 
răspuns: „Merg și eu cu tine la 
operație...". Cît despre mine, nu 
pot spune decît că încerc cea mai 
mare bucurie din viață.

LUCA ZAMFIRACHE, utecist,

EUGEN DOMBROVSKI, mem-

de profesie tehnician la serviciul 
energetic al combinatului :

lăcătuș, optsprezece ani neîmpli- 
niți.

— Nici nu se putea altfel. Vă 
spun sincer: mi-e milă să tai o 
pasăre și am nimerit pe... masa de 
operație I Cred că se poate vorbi 
de curaj numai cînd ai in față un 
țel nobil, pentru care te poți sa
crifica. Și în plus, să ai un prieten 
bun...

CHIRILA BACIU, utecist, lăcă- 
tuș.

— Să fii alături 
orice împrejurare 
lucru omenesc.

ALEXANDRU

de oameni în 
mi se pare un

— E ca și cum ai avea colac de 
salvare; omului de lingă tine nu 
numai că-i oferi „colacul", dar îl 
și ajuți să ajungă la mal, chiar 
dacă ți-e greu.

GHEORGHE DINU, comunist,

MARTINIUC,
utecist, electrician la secția apa- 
rate tehnice de măsură.

tehnician electronist:
— Dacă eram în locul lor, sînt 

sigur că s-ar fi găsit destui tova
răși care să-mi salveze viața.

CONSTANTIN COMAN, utecist, 
instalator :

— Nu-i cunoșteam pe nici unul 
dintre oamenii aflați în primejdie. 
La ora accidentului nu eram încă 
angajatul combinatului. Abia îmi 
completasem „formele". I-am ur
mat însă pe ceilalți voluntari la 
spital cu sentimentul că am trăit 
în mijlocul lor ani de zile. Expli-

— Cum am ajuns aici se știe. 
Despre ce am suportat să nu 
mai vorbim. Vreau numai să mul
țumesc în numele meu și al celor
lalți „voluntari" medicului Dan 
Popa care nu s-a dezlipit de la 
căpătîiul nostru în cele mai grele 
clipe, dîndu-și toată sîrguința să 
ne vindecăm cît mai repede. Acum 
nu mă interesează decît soarta ce
lor salvați. De-abia aștept să-i re
văd în mijlocul nostru.

CONSTANTIN BĂLAN, utecist, 
electrician.

— Am considerat că-i de dato
ria mea să răspund „prezent" la 
acest apel. Viața omului prețuiește 
mult.

bru de partid, electrician la între
prinderea de construcții și montaj 
siderurgic ; este singurul care nu 
face parte din grupul siderurgiști- 
lor. A donat cea mai mare canti
tate de grefă.

— Unul dintre oamenii aflați în 
primejdie mi-a fost coleg. Venise 
tocmai pe șantier să preia lucra
rea de la constructor. Cum puteam 
să stau nepăsător în fața suferin
țelor sale și ale celorlalți ?...

Zece răspunsuri diferite, culese 
de la oameni care n-au stat nici o 
clipă pe gînduri. Nimeni nu s-a 
gîndit la vreo răsplată, nici unul 
n-a încercat să obțină un titlu de 
glorie din fapta sa. Toți au consi
derat firesc să sară în ajutorul 
colegului, prietenului, tovarășului 
de muncă, cînd acesta se află în 
primejdie.

Pe artistul emerit George Mă- 
rutză l-am întîlnit pe platoul ci
nematografic de la Buftea pre- 
gătindu-și... undița.

— în filmul „Stafiile se gră
besc" aveți un rol de pescar ?

— Nu ! Pauzele dintre filmări le 
petrec pe malul lacului.

— Tocmai despre aceasta vo
iam să discutăm. La rubrica 
„8—8—8" ne-am propus să stăm 
de vorbă cu cîțiva oameni 
cunoscut} despre felul cum își fo
losesc timpul liber, mai ales din
tre cei ce sînt parti
zani deosebit de înfo- 
cați..

— ...ai pescuitului 7 
Atunci ați nimerit 
bine : sîntem aliați I

— Nu; vrem ca 
fiecare să-și apere
ocupația favorită, iar din compara
rea diferitelor puncte de vedere, 
cititorii să se simtă și ei atrași 
spre o folosire „premeditată" a 
timpului liber.

— Convingeți-i să meargă la 
pescuit! exclamă interlocutorul 
nostru E cea mai bună îndeletni
cire. M-a mînat. acolo curiozitatea, 
acum mai bine de 25 de ani. Nu-ți 
închipui ce înseamnă să fii tu sin
gur, singur în mijlocul naturii; 
cîtă liniște...

— Recomandați deci tineretului 
să iubească... singurătatea ?

— Hm, cîteva ore nu strică. Tre
pidația străzii, munca încordată 
cer un pic de destindere, odihnă. 
Nu înseamnă că ești asocial. 
Dimpotrivă, vei fi mai liniștit și 
mai senin în mijlocul celor iubiți.

— Vă atrage ocupația în sine, 
sau rezultatul ? Spus mai pe șleau: 
pescuitul sau peștele ?

— Peștele, care are printre alte 
calități și... tăcerea. Ascultînd

niștea și așteptînd peștele, eu îmi 
creez disponibilități pentru munca 
de a doua zi. E o deconectare de 
moment, care-mi împrospătează 
forțele. Oboseala fizică o alungă pe 
cea psihică.

— Vînătorii însă spun că dum
neavoastră, pescarii, nu prea vă 
mișcați. Ei susțin că nu-i vorba de 
un sport adevărat și că stînd pe 
malul apei sînteți expuși la reu
matism.

— Nimic mai inexact. Am avut 
și eu pasiuni vînătorești, deci pot 

să fac comparație 
între un sport și al
tul. N-o să vorbesc 
de pescuitul cu lan
seta, care înseamnă 
adevărate curse de 
urmărire a păstrăvi
lor și știucii. Dar mă 
dimineața, merg o 

trenul și căruța,

blul Balta Albă din Capitală

Foto : Gh. VlntiiS
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scol la 5 
oră-două cu 
apoi 5—10 km pe jos, sau pe 
bicicletă, cu rucsacul în spate; 
se cheamă că mi-am făcut în
călzirea I Pescuitul în sine este 
sportul dexterității, al atenției. 
O mie, două de lansări, even
tuala întîlnire cu o lostriță de 
cîteva kilograme, cu care te lupți 
de-adevărat.elea, iată coordonatele 
esențiale ale acestei întreceri. 
„Școala primară'* ți-o faci în apele 
de șes, dar dacă nu-ți place alpi
nismul rămîi repetent. Apele de 
munte, lacurile alpine înseamnă 
„universitatea** noastră. E un drum 
lung și destul de anevoios, dar 
eforturile sînt răsplătite: natura 
frumoasă și peștii, dacă i-ai prins. 
Cît despre mare, Hemingway a 
spus totul despre ea.

— Un grădinar spune că el 
plantează flori, pomi fructiferi, cu 
alte cuvinte creează ceva, pe cînd 
pescarul nu face decît să răpună.

— Grădinarul ar avea dreptate 
doar dacă n-ar fi mîncat nicio
dată 
cap. 
puțini, 
rul răpune nu 
ieni, dar adesea 
care le oferă. Soția 
ea ceva asemănător, 
cu mine și cu toate 
nit „microbistă", îmi respectă și îmi 
acceptă pasiunea. Mai ales cînd 
poate servi musafirilor cîteva fe
luri... inedite.

— Vă gîndiți la rolurile dum
neavoastră cînd pescuiți ?

— Niciodată. Am spus că „apa** 
este refugiul meu, recreația de 
care am nevoie ca a doua zi să fiu 
în formă. Efortul fizic mă obo
sește (în noaptea respectivă dorm 
tun), dar intelectual mă refac com
plet. Pot citi mai mult, pot reține 
rolurile mai ușor. Iată, deci, care-i 
motivul „evadării" mele și care 
sînt satisfacțiile. Nu prin cuvinte 
pot să vă conving. Veniți cu mine 
o dată la pescuit.

Administrația Asigurărilor de 
Stat faee cunoscut tuturor cetățe
nilor, care nu au solicitat plata 
drepturilor ce li se cuvin din asi
gurările mixte de persoane ale 
căror termene au expirat, să se 
adreseze inspectoratelor raionale 
ADAS în raza cărora domiciliază, 
pentru a primi sumele cuvenite.

tale și goale de sentimentul împli
nirii.

De-a lungul vieții sale omul are 
parte de un cortegiu de nașteri. 
Nu nașteri străine lui, ci nașteri ale 
propriului ins, dintr-o vîrstă către 
altă vîrstă. Printre cele mai grele 
nașteri la care e supus un caracter 
este și aceea care dă drept unul 
adolescent să devină om în toată 
firea, sltlp pe care să poată circula 
în voie înalte tensiuni sentimentale 
și ideatice.

Un emoționant „adio, adolescen
tă I’ rostește fiecare înfr-o zi. Ca 
un LemăiStor cîmp magnetic, cu 
forțe proaspete, II cheamă iubirea, 
(îșnifă șl ea din adîncurile limpezi 
ale fondului principal de purifate. 
Principiu al adolescentei, Inteligen
tă a acestei vîrsfe ulfrasensibile, 
puritatea devine condiție a vîrstei 
următoare. Dar aceasta se poate 
împlini într-o societate ale cărei fe
luri sînt ele însele înălțătoare prin 
puritate. Ceea ce caracterizează 
adolescența în zilele și în patria 
noastră sînt tocmai continuitatea 
purită)ii cimentată de o profundă 
luciditate ; dă-uirea elanurilor pro
prii vîrstei, idealului orînduirii so
cialiste. Această adîncă dăruire por
nește din faptul că fînărul de astăzi 
simte peste tot căldura societății, el 
simte încă din anii școlii că este 
chemat, că este solicitat la o muncă 
nobilă de construcție istorică. Oricare 
visător 
o poezie 
fia ei — 
însușirea 
societății 
învățătură, 
eroică în 
ogoare sînt poemele ce prind con
tururi în chiar visele adolescenților 
noștri.

Colectivitatea socialistă, acea' 
sumă de împrejurări umane, păsU. 
ză nealterat fondul de purifate, sim
țurile deschise, cuvinfela pregătite 
să se ros'ească a mirare, a entu
ziasm, a fericire.

Perioadă a marilor acumulări, cînd 
memoria este sfăpîna întreqii vieți 
spirituale șl sentimentale, adolescen
ța este geografia cea mai riscantă 
dintre toate vîrstele.

Muzica și poezia 
plac.

Norii și marea 
resping.

în adolescență 
puternic idealurile 
umană.

Mintea acumulează, ochii 
părul pare aruncat pe cap, degetele 
n-au astîmpăr.

Și peste toate acestea, venind din 
cine știe ce miracol de stratificări 
— puritatea. Păstrîndu-și puritatea, 
adolescenta își adaugă luciditatea. 
La posibilitățile mari ale împlinirii 
se adaugă efortul, munca, perseve
rența și astfel posibilitatea devine 
una dintre cele mai pasionante 
realități. Efortul înnobilează adoles
centa și astfel gesturile lor, ale 
adolescenților, rămîn limpezi. Ființe
le lor parcă zboară printr-un văzduh 
care intenționat le e prielnic.

Ii unește fondul principal de pu
ritate care, ca fondul principal de 
cuvinte al unei limbi, îi face să se 
înțeleagă.

Adolescenții răsar 
cipal de puritate 
societății socialiste, 
nul cel ma în stare 
litale umană.

tînăr își poate găsi la noi 
— tulburătoare prin vibra- 
în studiu, în muncă, în 
coordonatelor etice ale 
noastre. Pasiunea pentru 

pentru tehnică, munca 
fabrici, pe șantiere, pe

ecum plac sau nu

acum atrag

iau foc ți 
cotropind

sau

mai 
ființa

văd,

din fondul prin- 
care, pe fondul 

constituie fara
de o mare ferti-

Cum se naște ambianta
1 1

unei locuințe
(Urmare din pag. I)

saramură 
Iar

sau 
aceștia 

Răpunere ? 
răpune 
dar

ciorbă de 
sînt foarte 
Și grădina- 

numai buru- 
și florile pe 
îmi spunea și 
dar am luat-o 
că nu a deve-

Valentin HOSSU

înainte însă de a a- 
naliza în detaliu, se 
relevă o constatare de 
ordin general. Obliga
tă de specificul mate
rialelor și al proce
deelor de fabricație, o- 
biectele componente 
ale interiorului se pro
duc în unități cu pro
fil specializat. Dar a- 
ceastă stare de fapt 
nu justifică și actuala 
netulburată izolare a 
acestora. Mobilierul se 
produce în cercul în
chis al problematicii 
lui, covoarele își ur
mează în liniște con
servarea unor bizare 
tradiții decorative, 
stofele de mobilă, cor
purile de iluminat, 
perdelele, în emanci
parea lor modernistă, 
își rezolvă fiecare 
producția în totală se
parație. De aci rezultă 
o suită eterogenă de 
produse cu un pro
nunțat caracter eclec-

tic în ansamblul lor. 
Nu trebuie să ne mire 
deci faptul că această 
compartimentare, în
țeleasă greșit în izo
larea ei, se repercu
tează direct în ambi
anțele interioarelor, 
lmprimîndu-le același 
caracter.

Va trebui să găsim 
formele unei comuni
cări eficiente, organi
zate, între comparti
mentele de producție 
și în primul rînd din
tre acestea toate și ar- 
hitecții proiectant!. 
Printr-o amplă și mul
tilaterală colaborare 
se urmărește realiza
rea unei concepții uti- 
litar-estetice unitare 
ce vine în ajutorul lo
catarului, scutindu-1 
de chinuitoarele cău
tări și regretabilele 

compromisuri pe carr 
este obligat să le facă 
pentru realizarea că
minului său. O serie de 
contacte directe între 
reprezentanții unități-

din par- 
arhitec-

să rămf- 
față

lor de producție și ar- 
hitecții proiect.anți 
poate constitui, pentru 
început, germenele a- 
cestei colaborări, iar 
inițiativa pare a fi cea 
mai indicată 
tea Uniunii 
ților,

Nu putem
nem indiferenți 
de interiorul căminu
lui ce ne adăpostește 
de cele mai multe ori 
întreaga viață, Tot ce 
introducem în locuin
ță în vederea amena
jării se produce in
dustrial, dar poate și 
trebuie să ne repre
zinte de la început 
prin ceva. Constituite 
într-un ansamblu prin 
atitudinea 
creatoare, 
za acea 
ambiantei
năzuim. Toate lucru
rile din jurul nostru 
ne vor învălui cu căl
dură și cu o prietenie 
calmă. Le cunoaștem 
și ne cunosc...

noaștră 
se va reali- 
expresie a 
spre care



SCINTEIA PAGINA 3

ÎN DISCUȚIE:
«■■■NawaiMmvmMMMNMnMMmwmB

REALIZAREA
INVESTIȚIILOR
IN ÎNTREPRINDERILE
INDUSTRIALE

• Scadențe depășite 
în predarea pro
iectelor

• Față în față: be
neficiarii și con
structorii

e Consecințele unei 
eșalonări defec
tuoase

făcut o programare nerațională. Cî- 
teva cifre. La „Rulmentul", circa 
50 la sută din totalul utilajelor ur
mează să fie montate în trimestrul 
IV. La „Steagul roșu", 65 la sută 
din volumul de lucrări vor fi exe
cutate în semestrul II. La utilaje 
disproporția livrărilor este și mai 
mare. Valoric, repartiția a fost de 
5,5 milioane lei în trimestrul I și 
de 92 milioane lei în trimestrele III 
și IV.

Redăm șt punctul de vedere al 
tov. ing. Ion Mătieș, director ad
junct al filialei Brașov a Băncii de 
Investiții: „Răspunderea pentru 
stadiul în care se află elaborarea 
documentației tehnice revine, mai 
întîi, celor doi beneficiari. Ei n-au

• Concentrarea for
țelor de proiectare?

în acest an, întreprinderile con
structoare de mașini din Brașov au 
de executat importante lucrări de 
lărgire a capacităților de pro
ducție, pe baza unor însemnate 
fonduri de investiții. Numai la uzi
nele „Steagul roșu", „Tractorul" și 
„Rulmentul" aceste fonduri se ri
dică la circa 350 milioane lei. Cum 
sînt asigurate șantierele cu proiec
te? In ce stadiu se află contracta
rea și livrarea utilajelor ?

— Dat fiind volumul mare de lu
crări pe care trebuie să-l executăm 
în acest an, a spus ing. NICOLAE 

MUNTEANU, șeful serviciului de 
investiții de la „Tractorul", noi 
ne-am îngrijit să asigurăm întrea
ga documentație încă din trimestrul 
III al anului trecut. Concomitent, 
s-au stabilit și eliberat din timp 
amplasamentele. în felul acesta, 
constructorul și-a putut organiza 
temeinic șantierele și munca, ceea 
ce i-a permis să-și realizeze și să 
depășească planul pe lunile care au 
trecut din acest an. în prezent, lu
crările de investiții se găsesc în a- 
vans față de grafic.

— La noi, stadiul elaborării , pro
iectelor pentru investițiile prevă
zute în acest an, a precizat tov. 
NICOLAE POPA, șeful serviciului 
de investiții de la uzina „Steagul 
roșu", este nesatisfăcător. Pînă la 
începutul lunii aprilie erau asigu
rate cu proiecte abia 65 la sută din 
lucrările de construcții-montaj.

— Cînd trebuie predate toate pro
iectele? Aveți certitudinea că 
obiectivele vor intra în funcțiune 
la termenele stabilite?

— Pentru lucrările în conti
nuare, documentația trebuie pre
dată pînă la 30 iunie, iar pentru 
cele noi — pînă în trimestrul IV. 
Chiar dacă aceste termene se res
pectă, există puține speranțe ca 
planul de construcții-montaj să fie 
realizat în întregime.

— Și noi, cei de la „Rulmen
tul", avem motive să fim neliniștiți 
în privința documentației, a spus 
ing. EUGEN CĂCIULĂ, șeful ser
viciului proiectări-investiții al uzi
nei. Pînă în prezent sînt asigura
te cu proiecte doar 70 la sută din 
volumul lucrărilor care urmează să 
se execute anul acesta.

O condiție însemnată pentru 
punerea în funcțiune la termen 
a obiectivelor de investiții o con
stituie asigurarea, utilajelor teh
nologice în ordinea și în ritmul 
montajului. Referindu-se la aceas
tă problemă, participanta la masa 
rotundă au reliefat unele neajun
suri. Uzina „Steagul roșu" nu are 
în prezent contractate utilaje în 
valoare de 20 milioane lei. iar uzi
na „Rulmentul" — în valoare de 
5 milioane lei.

— Surprinde măsura luată de fo
rul nostru tutelar — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini
— a relatat ing. NICOLAE POPA
— prin care, deși încheiasem con
tracte, ni s-au anulat repartiții 
pentru utilaje în valoare de circa 
4 milioane lei. Prin măsura amin
tită, majoritatea lucrărilor de 
montaj se vor aglomera în preaj
ma termenului de dare în exploa
tare a noilor capacități.

— Deși se cunosc consecințele 
negative ale unei documentații in
complete, a precizat tov. NICOLAE 
ALDEA, inginer șef-adjunct al în
treprinderii de construcții-montai 
Brașov, unii beneficiari continuă 
să ne trimită proiectele fragmen
tat. în tranșe.

— Cum sînt eșalonate lucrările 
de construcții-montaj?

— în timp ce la uzina „Tracto
rul" volumul lucrărilor este judi
cios eșalonat pe trimestre și luni, 
ÎP celelalte două mari uzine s-3

solicitat din vreme sprijinul unor 
organizații de proiectare. Deși uzi
na „Rulmentul" dispune de o ca
pacitate de proiectare redusă, to
tuși, fără temei, și-a asumat lu
crări care-i depășesc posibilitățile. 
Cred că ar fi bine ca o parte din 
proiectele uzinelor amintite să fie 
încredințate serviciului de proiec
tări de la „Tractorul", care dispu
ne de posibilități mai largi în a- 
cest domeniu.

în plus, față de această propu
nere, în cadrul discuției s-a mai 
emis părerea ca în Brașov să ia 
ființă o filială a Institutului de 
proiectări pentru construcția de 
mașini, care să concentreze forțele 
de proiectare existente în uzinele 
regiunii. Ideea merită a fi studia
tă. de forurile de resort.

în încheierea discuției, ing. ION 
GHIRAȘ, membru al comisiei eco
nomice a comitetului regional de 
partid, a arătat: „Beneficiarii nu 
manifestă întotdeauna suficientă 
preocupare pentru elaborarea unor 
proiecte de bună calitate. Se emit 
prea multe note de comandă. Cînd 
este vorba de contractarea și li
vrarea cu întîrziere a utilajelor 
tehnologice, beneficiarii invocă lip
sa repartițiilor. Firește, aceasta e o 
cauză. Dar nu este mai puțin ade
vărat că o bună parte din utila
jele pe care ei înșiși le pot execu
ta în regie proprie nici n-au fost 
încă lansate în fabricație".

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Viticultura

RAID-ANCHETĂ
Țara noastră are peste 4 milioane de hectare de pășuni și 

iînețe naturale, care, asigură o mare parte din hrana necesară 
animalelor. Acum este timpul cînd pot fi efectuate multe lucrări 
eficiente de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor. Pentru a ve
dea cum se desfășoară, această importantă acțiune, redacția a 
organizat un raid-anchetă în regiunile Cluj, Bacău și Mureș- 
Autonomă Maghiară, lată pe scurt cele constatate.

LUCRĂRILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
A PAJIȘTILOR NATURALE

5

CLU J

Ploaia nu-i de vină!

îmbunătățirea pășunilor și fîne- 
țelor a constituit în acest an pen
tru cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea Cluj o preo
cupare de prim ordin. Pînă în pre
zent s-au executat pe pășuni dife
rite lucrări ca : defrișări de arbo- 
rete, împrăștieri de mușuroaie, cu
rățiri de mărăciniș, pietriș, îngră- 
șare etc. pe o suprafață de peste 
70 000 ha din cele 105 000 aflate în 
folosința cooperativelor agricole, 
în raioanele Aiud. Bistrița, Zalău, 
Gherla asemenea lucrări au fost 
efectuate pe aproape toate supra
fețele de pășuni. „Pentru amelio
rarea pajiștilor, ne spunea tovară
șul inginer LAURIAN STOICA, de 
la cooperativa agricolă Mirislău, 
raionul Aiud, sute de cooperatori 
au luat parte la curățirea de mă
răciniș, cioate, pietre. Lucrarea a 
fost executată pe o suprafață de 
peste 250 ha. Pe alte 50 ha s-au 
împrăștiat îngrășăminte chimice".

Raionul Huedin, care deține nu
mai în cooperativele agricole a-

proape 18 000 ha de pășuni și cam 
tot atîtea finețe, este rămas în ur
mă în acțiunea de îmbunătățire a 
acestora. Ne-am oprit la coopera
tiva agricolă de producție Călă- 
țele. întrebat ce s-a întreprins 
pentru îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor, președintele Vasile Galoș 
și inginerul Emil Moise au răspuns 
scurt „nimic, pentru că a plouat". 
Dar la pășuni și finețe se poate 
lucra și pe vreme mai puțin priel
nică. în acest timp, la cooperative
le agricole vecine din Brăișor și 
Morlaca cooperatorii adunau spi
nii, pietrișul, împrăștiau mușuroa
iele. Consiliul agricol al raionului, 
în colaborare cu uniunea coope
ratistă, trebuie să dea mai multă 
atenție acestei acțiuni.

0 acțiune cu rază scurtă

Raionul Piatra Neamț dispune 
de peste 23 600 ha de pășuni și 
16 000 ha fînețe. Consiliul agricol 
și uniunea cooperatistă raională au 
inițiat în acest an o acțiune mai 
largă, pentru sporirea producției

de iarbă pe aceste terenuri. în co
muna Piatra Șoimului, echipe spe
cial organizate împrăștiau îngrășă
minte, curățau pajiștea de arboret 
și cioate ; 70 de ha de pășuni, de
frișate de vegetația lemnoasă, au 
fost reînsămînțate și supraînsă- 
mînțate. Asemenea lucrări se exe
cutau și în comunele Girov, Roz- 
nov, Hangu și Buhalnița.

Din păcate, această acțiune fru
moasă nu a cuprins întreg raionul. 
La Tașca, Viișoara, Bicaz-Chei. 
unde sînt cele mai mari suprafețe 
cu pășuni, nu s-a făcut pînă acum 
mai nimic. Comuna Bicazul Arde
lean, de exemplu, are aproape 4 000 
ha de pășuni și fînețe. întreaga 
suprafață trebuie curățată de ar
boret, pietre și cioate. Pînă acum 
această lucrare s-a făcut pe abia 94 
de ha. Președintele sfatului popu
lar comunal, tovarășul Gheorghc 
Bîrsan, se mîngîie însă cu gîndul că 
mai este vreme pînă să înceapă 
păsunatul. Situații asemănătoare se 
întîlnesc și la Bicaz-Chei, Dămuc 
și în alte localități. Din această 
cauză pe raion din cele 7 640 ha de 
pășuni planificate pentru a fi -cu
rățate nu s-au realizat decît 2 780 
ha, iar la finețe, din cele 16 000 ha. 
au fost curățate doar 2 100 ha.

Curățirea și întreținerea pășuni
lor și fînețelor trebuie, de aseme
nea, impulsionată și în celelalte

raioane din regiune. La Moinești, 
Tîrgu Ocna, Tîrgu Neamț aceste 
lucrări sînt mult rămase în urmă.
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Pajiștile de munte,

o bogăție neglijată

Pînă în prezent, în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară s-au 
efectuat lucrări de întreținere a pă
șunilor pe 42 785 ha. Cooperativa 
agricolă din Sărățeni, care dispune 
de 553 ha pășuni, a prevăzut îmbu
nătățirea în mod eșalonat a întregii 
suprafețe pentru care au fost cons
tituite două brigăzi permanente. 
Pe lîngă lucrările de întreținere 
curentă a acestor terenuri, care 
sînt aproape terminate, s-a aplicat 
un complex de măsuri de îmbună
tățire : tăierea mărăcinilor pe o 
suprafață de 80 ha. întreținerea 
pășunilor este privită cu spirit de 
răspundere și în alte unități. La 
cooperativele din Chendu Mare, 
Sard, Vărgata, din raionul Tg. Mu

reș, Cristuru Secuiesc, Săcel, Secu- 
ieni, din raionul Odorhei, Bichiș, 
Grebeniș, din raionul Luduș, și al
tele lucrările de întreținere prevă
zute se apropie de sfîrșit.

în mai multe unități din regiune 
insă stadiul lucrărilor este necores
punzător. Lipsa controlului și asis
tenței tehnice au dus la efectuarea 
cu superficialitate a unor lucrări. 
Major Dominic, inginerul coopera
tivei agricole din Vețca, raionul 
Tg. Mureș, cunoaște situația ame
liorării pășunilor doar din situațiile 
statistice întocmite de brigadierii 
și șefii de echipe. Din lipsa de în
drumare practică pe teren a spe
cialistului, lucrările de .întreținere 
au fost executate superficial.

O mare bogăție insuficient pusă 
în valoare o reprezintă zecile de 
mii de hectare de pajiști de munte. 
Deși lucrările trebuie făcute îna
inte de pornirea vegetației, în 
multe locuri ele nici nu au început. 
Cooperativa din Corund nu a făcui 
aproape nimic pe cele 407 ha pă
șuni de munte. întreținerea pășuni
lor de munte se desfășoară anevo
ios și în raionul Odorhei

Este necesar ca, consiliile agri
cole și uniunile cooperatiste să 
acorde o mare atenție intensificării 
lucrărilor de care depinde mărirea 
producției de masă verde la hec
tar.

în industria minieră

din Baia Mare

Două noi linii 
tehnologice 
în funcțiune

La Uzina centrală de preparare 
a minereurilor Baia Mare au in
trat în producție două noi linii 
tehnologice. Alcătuite din utilaje 
românești de înaltă tehnicitate, 
acestea măresc capacitatea de 
pregătire a minereului pentru Ho
tare cu peste 1 000 tone pe zi.

Calculele făcute de specialiști 
arată că, prin darea în exploata
re a ultimelor capacități de pro
ducție din cea de-a doua etapă 
de dezvoltare, marea uzină băi- 
măreană a depășit parametrii 
tehnici proiectați. Ca urmare, ea 
va livra anul acesta industriei 
chimico-metalurgice cantități du
ble de concentrate de metale ne
feroase față de anul 1963.

si vinificatia în 1966
(Urmare din pag. I)

masă. Pe lîngă renumitul Afuz-All 
cu boabele mari și crocante, se 
extind soiurile introduse mai re
cent în cultură : Cardinal, Panse 
precoce, Regina Nera. în acest an 
se vor obține primele cantități mai 
mari de struguri din soiul Cardi
nal, care se coc timpuriu, începînd 
cu iulife și pînă în prima jumătate 
a lunii august.

O altă noutate în ce privește

Instalația de preparare a distilate
lor din vin la combinatul de vini- 

ficațle Valea Călugărească

producerea strugurilor de masă 
este cultivarea viței de vie sub 
formă înaltă. în acest caz, rîndu- 
rile se plantează la distanțe mai 
mari, iar corzile se conduc pe șpa- 
lieri avînd înălțimea de pînă la 3 
metri, ceea ce permite mecaniza
rea lucrărilor de întreținere și 
reducere a prețului de cost al stru
gurilor. Pînă acum au fost făcute 
asemenea plantații pe 7 000 ha la 
gospodăriile de stat Neptun și Med- 
gidia-Dobrogea, Zimnicea, Giurgiu 
și Urziceni-București, la stațiunea 
experimentală Greaca, precum și 
în unele cooperative agricole cum 
sînt cele din Tîmboiești și Smeeni- 
Ploiești, Tudor Vladimirescu-Ga- 
lați etc. în această primăvară, în 
plantațiile de viță de vie cultiva
te sub formă înaltă a fost mon
tat sistemul de susținere în vede
rea conducerii corzilor.

Mare parte din producția de 
struguri este destinată vinificației. 
Pentru modernizarea acestui sector 
se prevede extinderea combinate
lor de vinificație și a celor de con
diționare a vinurilor. La sta
țiunea experimentală Ștefănești, 
regiunea Ărgeș, se face un com
binat de vinificație cu o capaci
tate de 450 vagoane. Ministerul In
dustriei Alimentare construiește un 
combinat de condiționare a vinu
lui la Galați cu o capacitate de 
470 vagoane; altul asemănător a 
fost început la Tg. Mureș. De ase
menea, se construiesc numeroase 
centre de vinificație dotate cu uti
laje perfecționate: trei în regiuni
le Dobrogea și Galați, două în Ol
tenia și cîte unul în regiunile Iași 
și Ploiești. Se impune ca Ministerul 
Industriei Alimentare să se îngri
jească și de modernizarea actua
lelor centre de vinificație.

Extinderea plantațiilor de vii și 
modernizarea sectorului de vinifi
cație vor contribui la o mai bună 
aprovizionare a populației cu stru
guri de masă și vin.
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Cultură de roșii timpurii sub iolii de polietilenă la cooperativa agricolă de producție Drăgănești—Vlașca, 
regiunea București (Foto : Agerpresl

n răstimp de 
un an, prin a- 
plicarea unor 
metode și so
luții moderne 
de execuție,

constructorii și monto- 
rii Centralei , electrice de 
termoficare dm Craiova au 
obținut, fața de devizele 
inițiale, economii în valoa
re de peste 13 000 000 lei.
De curînd, însă, aflîndu-mă
pe acest mare șantier, am 
fost martorul unei întîm-

chiul" maistrului sau al șe
fului de echipă. O serie de 
piese auxiliare necesare la 
montaj sînt confecționate 
numai din materiale noi, 
neîncepute, în timp ce ma
teriale mai vechi, bune, 
sînt trimise la fier vechi".

în fața acestor argumen
te, ing. Dumitru Iordache. 
prezent la discuție, ne-a 
precizat : „Spiritul gospo
dăresc nu și-a găsft încă 
locul cuvenit în activitatea 
constructorilor, montărilor

spus că nu se cunosc cana
lele prin care se risipesc 
importante fonduri' mate
riale și bănești. Din păcate, 
însă, nu la toate echipele 
și locurile de muncă se do
vedește o preocupare sus
ținută pentru gospodărirea 
și folosirea cit mai eficien
tă a materialelor și utila
jelor. în acest domeniu, o 
mare răspundere revine or
ganizațiilor de partid, 
U.T.C. și sindicat de pe 
șantier. Munca politică,

ANGAJA

MENTELE

AU FOST
ÎNDEPLINITE

plări care contravine spiri
tului gospodăresc. Implica
tul — un aparat sensibil de 
măsură și control.

— E un aparat special, 
care putea fi folosit pentru 
a semnala prezența gazelor 
în focar — ne-a explicat 
ing. DUMITRU IORDA- 
CHE. L-am găsit aruncat 
pe un bunker de cărbune. 
Nu mai are toate piesele și 
e „maltratat" fără milă.

Să inergem cu lucrurile 
mai departe. Aici, pe șan
tierul centralei craiovene. 
constructorul e socotit buh 
gospodar dacă a făcut eco
nomii la materiale. Ingine
rul șef al șantierului, MIR
CEA PĂTRĂȘCIOIU, ne-a 
spus : „Noi exercităm un 
control preventiv la elibe
rarea și folosirea materia
lelor, pe baza prevederilor 
din deviz. Situațiile consu
mului de materiale, adică 
situațiile de plată vizate de 
beneficiarul investițiilor, 
sînt confruntate periodic cu 
devizul".

— Și s-a întărit spiritul 
gospodăresc pe șantier ?

— Intr-o oarecare măsu
ră, da. Am economisit că
rămizi, fier beton, pietriș, 
lemn și alte materiale.

Iată însă că șeful șantie
rului de montaj, ing. A- 
DRIAN ȘTEFĂNESCU, are 
o altă părere. „Construc
torii și montorii noștri 
— ne-a relatat interlocuto
rul — obțin rezultate bune 
in muncă, dar, uneori, ei nu 
sînt și buni gospodari. S-au 
economisit, intr-adevăr, e- 
lectrozi, cablu și alte mate
riale. Cum s-ar spune, am 
adunat cu o mină. Dar, la 
o analiză mai profundă se 
constată că risipim cu două 
mîini. Diferite materiale nu 
se folosesc întotdeauna po
trivit proiectelor. Din lipsa 
tiparelor, tabla zincată pe 
care o întrebuințăm la circa 
150 tipuri de piese se cro
iește pe șantier după „o-

și beneficiarului. Deseori, 
risipa are la bază concep
ția defectuoasă de organi
zare a șantierelor. In pri
ma etapă de construcție a 
termocentralei, de exemplu, 
suprafețele de depozitare a 
utilajelor n-au fost bine 
gîndite. Sosind cu întîrzie
re, multe utilaje au fost a- 
runcate în depozite fără 
discernământ. Cînd avem 
nevoie de o piesă oarecare, 
măruntă, se răscolește tot 
depozitul, iar ca urmare a 
manipulării lor foarte dese, 
multe aparate automate de 
măsură și control au fost 
deteriorate. în plus, o serie 
de utilaje sînt depozitate 
sub cerul liber, fără a fi 
protejate împotriva intem
periilor. Din' această cauză, 
circuitul de ulei pentru un
gere și reglaj de la turbina 
nr. 1 de 100 MW a fost gă
sit corodat cînd i-a venit 
vremea să fie montat. Pînă 
a fost pus la punct, s-au 
pierdut 15 zile de montaj".

Nimeni pe șantier nu ne-a

dusă de la om la om, nu 
poate fi înlocuită cu nici 
un fel de hîrtie sau ordin 
administrativ. Constructo
rul și montorul trebuie să 
simtă că materialele și uti
lajele i s-au încredințat lui 
și nu altcuiva și, de aceea, 
e dator să lupte consecvent 
împotriva oricărei tendin
țe de a se irosi banii.

— Ce acțiuni s-au între
prins pentru a sădi și dez
volta la constructori spiri
tul gospodăresc ? Ne răs
punde tov. ILARION CO- 
TEANU. secretarul comite
tului de partid de pe șan
tierul termocentralei.

— Pînă anul trecut, pe 
șantierul de montaj s-a mai 
făcut cîte ceva. De cîtva 
timp, însă, această proble
mă a fost lăsată baltă. Din 
cînd în cînd, în scopul eco
nomisirii materialelor, folo
sim activul de partid, sta
ția de amplificare și briga
da artistică de agitație. U- 
neori, problemele gospodă

rești le discutăm și în șe
dințe de partid.

Oare o ședință-două, un 
aspect critic la cîteva luni, 
prezentat de brigada artis
tică de agitație, sau popu
larizarea prin stația de am
plificare a doi-trei con
structori, buni gospodari, nu 
e mult prea puțin pentru ca 
pe șantier să se creeze o 
opinie puternică împotriva 
risipei de materiale și păs
trării în proaste condiții a 
utilajelor ? Din discuții s-a 
desprins ca dezvoltarea spi
ritului gospodăresc nu este 
stimulată în suficientă mă
sură. Anul trecut, în preaj
ma iernii, pe șantierul ter
mocentralei, o serie de in
gineri și maiștri au vrut să 
facă o treabă bună. La ter
mocentrala din orașul Cra
iova se vor monta 100 000 
tone de utilaje. Unde să fie 
ele depozitate pentru a fi 
ferite de intemperii ? „Să 
amenajăm cîteva depozite" 
— au spus oamenii de pe 
șantier. Dar inițiativa s-a 
izbit de un ordin al Minis
terului Energiei Electrice, 
care nu permitea acest lu
cru. Care sînt consecințele ?

— Cel puțin 500 000 lei 
costă utilajele și piesele 
deteriorate pînă acum șt 
care nu au putut să mai 
fie montate, ne-a spus ing. 
MARIN BADEA. Psiholo
gia unor montori se expri
mă numai în tonaj și vite
ză, iar unii constructori 
gîndesc așa : „Ceea ce a ră
mas în urma noastră nu ne 
mai interesează. Nn puține 
sînt cazurile cînd trebuie să 
cheltuim din nou fonduri 
pentru a repara ceea ce 
constructorul a stricat în 
timpul execuției lucrărilor. 
Mă refer la finisaje, dru
muri, garduri, gropi etc.

Cele cîteva probleme tre
buie grabnic analizate de 
conducerea șantierului ter
mocentralei de la Craiova. 
Constructor nu înseamnă 
numai să înalți în ritm ra
pid edificii industriale, ci și 
un înalt simț gospodăresc 
în organizarea lucrărilor, 
în cheltuirea cu maximum 
de eficiență a fondurilor, 
în domeniul investițiilor, 
statul nostru face mari e- 
forturi și ele trebuie răs
plătite cu lucrări de calita
te în condiții de înaltă efi
ciență economică.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

creșterea exigenței fie
cărui șef de echipă, 
precum și asigurarea 
decalajului optim în
tre echipe, potrivit 
procesului tehnologic 
— iată cîteva pîrghii 
asupra cărora lami- 
noriștii noștri au ac
ționat în acest scop.

Același avînt în 
muncă întîlnim și la 
secția laminor de 3 
țoii. Consemnăm cî
teva din realizările co
lectivului de aici : 400 
tone de țevi peste plan,
99.5 la sută țevi de 
calitatea I, față de 
97 cît era planificat. 
La secția mecanică și 
reparații, alte rezul
tate vin să întregeas
că faptele din întrece
re relatate pînă acum. 
Echipele conduse de 
Gheorghe Botezatu și 
Vasile Petre au efec
tuat reparația mașinii 
cu role de la ajustajul 
de 6 țoii cu 6 zile 
mai devreme, iar Tă- 
nase Firică și Marin 
Dima au reparat presa 
de probat de la filetaj 
cu 4 zile înainte de 
termen. întregul co
lectiv al acestei secții 
a realizat pînă în pre
zent economii supli
mentare în valoare de 
peste 300 000 lei.

De la șeful servi
ciului tehnic, ing. MI
HAI SĂLĂJAN, am 
aflat următoarele: 
„Consumul specific 
de metal a fost redus 
cu 9 kg pe tona de 
laminate, față de 5 kg 
cît prevedea angaja
mentul. Aceasta. în
seamnă peste 600 tone 
de metal economisit, 
din care s-ar putea 
fabrica cîțiva kilome
tri de țeavă".

Alt obiectiv al în
trecerii socialiste se 
referă la folosirea cît 
mai deplină a capaci
tății de producție a 
utilajelor, în vederea 
creșterii continue a 
productivității muncii. 
Ce arată bilanțul în 
cinstea zilei de 8 Mai ?
81.5 la sută sau 17,6 
tone țevi pe oră con
stituie ultimul record 
al uzinei în domeniul 
creșterii indicilor de 
utilizare extensivi și 
intensivi.

întregul colectiv al 
uzinei „Republica" 
este animat de ho- 
tărîrea să nu pre
cupețească nici un 
efort pentru îndepli
nirea exemplară a pla
nului și a angajamen
telor luate pe întreg 
anul 1966 — prima 
treaptă a cincinalului,

Viorel SALĂGEAN
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LI IV-LEA CONCURS

Șl FESTIVAL INTERNATIONAL

George

Enescu

TEATRE
• Sala Palatului : BIETUL MEU MARAȚ (spectacol 
prezentat 
19,30).
0 Teatrul
• Teatrul
LUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale 
dia): EURIDICE — 19,30, (sala Studio) :
INSINGERATĂ — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
OPPENHEIMER — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maqheru) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘA — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA 
DOPUL PERFECT - 20.
0 Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — premieră
— 20.
0 Teatrul
GOSTE —
0 Teatrul
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
0 Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

de

de 
de

Teatrul Muncitoresc C.F.R. — orele

Operă și Balet : TRAVIATA — 19,30. 
stat de operetă : PRINȚESA CIRCU-

(sala Come-
NUNTA

din Bd.
PARALE

„Ion Creangă" : 104 PAGINI DE DRA- 
19,30.
„Țăndărică" (sala din str. Academiei) :

| CINEMA
de0 HAIDUCII : Patria (completare Cabinetul 

stampe) — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;’21,15.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ: Republica (completare 
Instructorul pentru alfabetizare) — 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 18,45; 21.

entru a afla cîteva 
amănunte în legătu
ră cu pregătirile în 
vederea celui de-al 
IV-lea 
Festival

Concurs și 
internațio

nal „George Enescu", ne-am adre
sat tov. DAN NEGREANU. direc
tor a1 Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, secretar general al Co
mitetului de organizare al celui 
de-al IV-lea Concurs și Festival.

— Vă rugăm să ne spuneți care 
este stadiul pregătirilor pentru 
această nouă ediție a tradiționa
lei manifestări muzicale.

— între 5—20 septembrie 1967, 
Capitala țării noastre va găzdui 
însemnatul eveniment, devenind 
astfel, ca și la edițiile precedente, 
un adevărat centru al vieții mu
zicale mondiale. Dat fiind im
portanța pe care o prezintă ac
țiunile pregătitoare pentru buna 
desfășurare a viitoarei întîlniri 
artistice, Comitetul de organi
zare desfășoară de pe acum o in
tensă activitate.

A început difuzarea regula
mentului și afișului concursului 
și festivalului. După cum s-a 
mai anunțat, la acest concurs 
pot participa tineri interpreți
din țară și de peste hotare a că
ror vîrstă nu va trece de 33 de 
ani la 31 decembrie 1967. Con
curența se pot înscrie prin com
pletarea unui buletin de partici
pare, care trebuie să parvină la 
secretariatul concursului 
București, str. Știrbei Vodă 
1, pînă la 1 mai 1967.

Conform prevederilor regula
mentului, concursul cuprinde 
secțiile vioară, pian și canto și 
se desfășoară în trei etape : două 
etape eliminatorii și o etapă fi
nală cu acompaniament de or
chestră pentru secțiile pian și 
vioară. La secția canto, etapa fi
nală se va desfășura cu acompa
niament de pian. Toți concu
rența admiși în etapa a Il-a vor 
primi o diplomă de participare. 
Laureaților concursului li se vor 
acorda premii și mențiuni. Se 
vor da. cite cinci premii și trei 
mențiuni pentru secțiile vioară 
și pian, iar la canto, același nu
măr de premii, separat, pentru 
bărbați și femei, precum și me
dalii.

— Am dori să vă referiți în 
cîteva cuvinte la repertoriul 
concursului. Ce cuprinde acesta ?

— Aducînd un înalt omagiu lui 
George Enescu, concursul ce-i 
poartă numele include în reper
toriul său un ma4e număr de 
piese ale marelui muzician. In 
repertoriul competiției figurează, 
de asemenea, lucrări din litera
tura muzicală universală, clasică 
și contemporană. Pentru a oferi 
posibilitatea unei cunoașteri mai 
largi a creației românești, pen
tru secțiile concursului se vor ti
pări de către Uniunea compozi
torilor volume de muzică 
mânească cuprinzînd o 
din cele mai valoroase 
românești ale genurilor intrate 
tn competiție. Partiturile lucră
rilor românești prevăzute în re
pertoriu vor fi trimise candida- 
ților, la cerere, de către secreta
riatul concursului.

în ce privește festivalul se au 
în vedere numeroase manifestări 
pentru care se fac pregătiri, dar 
e prematur să ne referim de pe 
acum la ele.

Interlocutorul nostru s-a re
ferit în încheiere la corespon
dențele sosite pînă acum din 
peste 20 de țări pe adresa Se
cretariatului Comitetului de pre
gătire al celui de-al IV-lea Con
curs și Festival „George Enescu", 
în care se cer diverse informa
ții în legătură cu desfășurarea 
concursului; instituții de artă 
și cultură, tineri muzicieni se in
teresează de condițiile de parti
cipare, solicită prospecte 
semenea relații au cerut, 
rînd, revista londoneză 
and Music", școala de 
„Juilliard" din New York, 
blicația „Mainichi" din Tokio și 
altele.

din
nr.

ro- 
selecție 
lucrări

etc. A- 
de cu- 
„Jouth 
muzică 

pu-

Aurelia GOLIANU

Cercetarea științifică
7 7

in domeniul

• VISCOLUL — cinemascop : Luceafărul (comple
tare Orașul care iubește) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Melodia (completare Vtrste) — 16,15; 
18,30; 20,45.
• MUNCILE LUI HERCULE : Melodia —
11,45; 14.
• A 12-A NOAPTE : Cinemateca — 10; 12; 14.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : București —
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Gloria — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura — 9,30; 12,15; 15;
17,45: 20,30.

9,30j

0 PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare 
Orizont științific nr. 1—2) 
18,30; 20,30. Miorița
București) ■- 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Volga 
(completare
16.30.
0 NEAMUL
bele serii) :
0 HAI, FRANȚA I : Festival (completare Mărturii 
ale civilizației antice) — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, Arta (completare Cabinetul de stampe) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, Modern (completare Vîrste)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Victoria 
(completare Orașul care iubește) — 10; 12,30: 15,45; 
18,15; 20,45, Grivița (completare Vtrste) — 18; 20,30. 
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Grivița — 10;
15.30.
0 ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : Central 
pletare Cartiere noi în București) — 9; 11,15; 
16; 18.30; 21.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — 
Lumina - 9,15; 12,45; 16,30; 20,15.
0 TOM JONES : Union — 15,15; 18;
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
0 FIFI ÎNARIPATUL :
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 DOI — cinemascop — STÎNGACIUL :
Noi — 10—21 în continuare.
0 SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA : 
(completare Geologii) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : 
Feroviar — 9; U,30i 14.

10; 12; 14; 16,30;
(completare Cartiere noi tn

Știfntă și tehnică) — 9,45; 12; 14,15;

ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (am- 
Volga — 18,45.

ambele

20,45. 
— 10.

Doina (completare

(com-
13,30;

serii :

Pasiuni)

Timpuri

Giulești

• CHEILE CERULUI : Feroviar (completare Macii
roșii) — 16,15: 18,30; 20,45, Flacăra (completare
Orizont științific nr. I—2) — 15,30; 18; 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Excel
sior — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Tomis — 9,30; 
12,15; 15| 17,45; 20,30 (la ambele completarea Ora
șul care iubește), Rahova (completare Plasma) — 
15,30; 18; 20,30.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop ; Cosmo» 
(completare Ivan Funev) — 15,45; 18; 20.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : 
Vitan (completare Cocenel) — 15,30; 18; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop : Aurora 
(completare Orașul care iubește) — 17,45; 20,30.

TELE
19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru0 .....

copii : „Ala-bala", emisiune de jocuri 0 19,40 — 
Știință și tehnică pentru elevi. Transmisiune de la 
Observatorul astronomic al Academiei Republicii 
Socialiste România. Participă cercetătorii : Ion Cor
vin Sîngiozan, Maria Tudor, Gabriela Oprescu 0 
20,00 — Cartiere noi în București — film, o pro
ducție a Centrului de documentare pentru construc
ții, arhitectură și sistematizare • 20,25 — Trei ta
blouri pe săptămtnă: PICTORUL OCTAV BĂNCILĂ. 
Tablourile „1907", „Greva", „Țărani spre casă", sînt 
comentate de Ion Frunzetti • 20,40 — ORAȘELE 
MUZICII. Emisiunea 
veacurilor la Viena
ȚARA CRIȘURII.OR. 
Pop, de Ia Institutul
— COMICI VESTIȚI CONTEMPORANI : Jacques 
Tati, Fernandel, Norman Wisdom • 22,40 — Tele
jurnalul de noapte • 22,50 — Mic concert de tele
viziune. Transmisie de la Praga • 23,30 — Buletin 
meteorologic.

I. Evoluția muzicii de-a lungul 
• 21,15 — Atlas folcloric :
Prezintă conf. univ. Dumitru 

pedagogic din Oradea • 22,00

Prof dr. _
Ion ZUGRÂVESCU

membru corespondent al Academiei

a-vinilici cu multiple 
diverse sectoare ale 

materiale. Un colectiv 
acad. C. D. Nenițescu a 

în

țara 
ma- 
abia

de

Chimia macromoleculară — a 
„moleculelor gigantice" — este una 
din cele mai tinere ramuri ale chi
miei organice, desigur făcînd ab
stracție de substanțele macromo
leculare naturale (celuloza, ami
donul și proteinele). Ea nu are de
cît trei decenii de existență si se 
referă la așa-zișii polimeri de sin
teză. Datorită, însă, marelui inte
res de ordin practic suscitat de 
gama vastă a utilizării polimeri
lor sintetici, progresul înregistrat 
pe plan mondial a fost uriaș și în
trece în amploare realizările mul
tor ramuri științifice de veche 
tradiție.

Preocupările cercetării din 
noastră în domeniul chimiei 
cromoleculare se conturează
în ultimele două decenii. Prin in
troducerea disciplinelor de chimie 
a compușilor macromolecular; în 
învățămîntul superior, prin înfiin
țarea unor unități de cercetare 
profilate tn acest domeniu — con
comitent cu crearea și rapida dez
voltare a industriei chimice
sinteză a polimerilor uzuali — s-a 
căutat să se reducă decalajul care 
ne despărțea de nivelul realizări
lor pe plan mondial. Cercetările 
științifice de chimie macromole
culară întreprinse la noi au fost 
axate încă de la început pe nevoi 
imediate, stringente ale dezvoltă
rii economiei naționale. Astfel, 
policlorura de vinii experimenta
tă la Institutul de cercetări chi
mice București (ICECHIM) în 1952 
și trecută apoi în practica indus
trială, atinge astăzi o producție 
anuală de 42 000 tone. Și alte in
vestigații întreprinse în unitățile 
de cercetare au condus la bune 
rezultate, de valoare economică. 
La ICECHIM s-a studiat elabora
rea poliacetatului de vinii, reali
zat apoi în stație pilot la Uzinele 
Chimice Rîșnov. precum șl a altor

polimeri 
plicații în 
producției 
condus de 
obținut rezultate interesante 
polimerizarea la joasă presiune a 
unui alt compus de bază d’n in
dustria maselor plastice — etilena 
— în timp ce un grup de cercetă
tori din cadrul Institutului de chi
mie macromoleculară „Petru Poni" 
din lași a realizat un nou elasto
mer poliuretanic. Acest ultim pro
dus. cu însușiri fizico-mecanice 
superioare, a trecut proba încercă
rilor tehnologice în stația pilot și 
este pe punctul de a intra în pro
ducție la Combinatul chimic Bor- 
zești. Institutul din Iași a colabo
rat cu Uzinele de fibre sintetice 
Săvinești în obținerea unor sub
stanțe macromoleculare cu carac
teristici la nivel mondial. Tot aici 
s-a obținut un brevet pentru poli
meri semiconductor! care, datorită 
unor largi posibilități de utilizare, 
este solicitat în numeroase țări.

Cu toate aceste realizări, nu pu
tem, desigur, vorbi despre lichida
rea decalajului în domeniul cer
cetării fundamentale și aplicative 
față de dezvoltarea chimiei macro
moleculare pe plan internațional. 
Trebuie luată, în primul rînd, în 
considerare, așa cum s-a mențio
nat mai sus. întîrzierea „la start" 
în acest domeniu. Aceasta s-a re
simțit mai tîrziu, în sensul 
tunci cînd la noi s-au făcut 
pași în acest domeniu, pe 
mondial atît baza teoretică 
realizările practice înregistraseră

că a- 
primii 

plan 
cît și

deja o puternică dezvoltare. însu
șirea într-un termen scurt a unui 
bogat bagaj de cunoștințe teore
tice și a unor tehnici specifice de 
prelucrare a ridicat serioase difi
cultăți. cu atît mai mult cu cît pe 
parcurs se acumulau în ritm acce
lerat noi date și cunoștințe, re
zultat al unor cercetări de mare 
anvergură din țările mai avansate.

în aceste condiții, devine cu atît 
mai imperioasă legătura 
cercetarea fundamentală și practi
ca industrială ca factor de fertili
zare reciprocă și progres accelerat 
al ambelor domenii. Dacă aseme
nea legături se realizează într-o 
măsură mai pronunțată de către 
institutele departamentale, ele sînt 
în genera] puțin satisfăcătoare cînd 
ne referim la alte institute sau la 
catedrele de specialitate din învă- 
țămîntul superior. Ca urmare, re
zultatele cercetărilor din labora
toare nu sînt întotdeauna operativ 
și eficient canalizate spre uzină, 
în munca diferitelor colective de 
specialiști mai există fenomene de 
necoordonare, mai sînt cercetători 
din laboratoare care, lăsîndu-se 
antrenați de studiul pur teoretic, 
minimalizează latura practică, în 
timp ce specialiștii din marile u- 
zine și combinate chimice, preocu
pați. firește, de problemele produc
ției. nu-și aduc încă pe măsura 
posibilităților, a experienței acu
mulate. aportul la activitatea de 
cercetare din institute și din învă- 
țămîntul superior. O importantă 
premisă pentru lichidarea acestei 
carențe este crearea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
în a cărui componență intră deo
potrivă cadre din cercetare și din 
industrie.

în legătură cu problema finali
zării investigațiilor, avem în vede
re că ritmul accelerat al dezvoltă
rii științei și tehnicii presupune re-

dintre

Contribuții 
la popularizarea
artelor plastice

Lucrarea de teorie și Istorie a 
artei — susținută de puterea in
formației exacte, de analiza știin
țifică profundă — completează le
gătura dintre opera de artă și pu
blic ridicînd-o pe o treaptă de în
țelegere superioară. în același 
timp cînd se bazează pe puterea 
marelui tiraj, lucrarea teoretică 
devine un instrument educativ cu 
mari posibilități de formare a gus
tului personal și colectiv Evident, 
sarcinile pe care le Implică ase
menea tipărituri sînt multiple, ele 
vizînd diversitatea tematicii, rigu
rozitatea științifică, îmbinată cu 
accesibilitatea, atentia deosebită 
dată procedeelor tehnice de re
producere a ilustrațiilor

Editura Meridiane a publicat în 
ultimul timp cîteva lucrări de popu
larizare a artelor plastice, care în
cearcă să cuprindă în sfera lor de 
interes un public cît mai larq. în 
colecția intitulată „Maeștri ai artei 
universale" 
„Rembrandt" 
cului Eugen 
turisește nu
mare, dar si pasiunea omului de 
artă Urmărind încadrarea artistu
lui tn epocă. Eugen Schileru sinte
tizează trăsăturile esențiale ale 
personalității si operei, îmbinînd 
elementele de bioqrafie cu judecă
țile de valoare, realiztnd un text 
de probitate științifică, cu vădite 
calităfi de stil. Ilustrațiile sînt re
produse după diapozitivele unor 
edituri străine si multe dintre ele 
sînt reușite

Totuși, o mai atentă supraveghe
re a procedeelor de developare ar 
fi ferit unele reproduceri de un 
raport de tonuri prea tranșant, ca 
în cazul lucrării „Haman implorînd

a apărut volumul 
In prezentarea criti- 
Schileru. Textul măr- 
numai o vastă tnior-

iertare Estherei*, unde personajul 
Haman se detașează prea acuzat 
de restul compoziției. Pe de altă 
parte n-am înțeles de ce, avînd în 
vedere că Muzeul de arfă al Repu
blicii Socialiste România posedă 
cîteva lucrări de mare valoare ale 
pictorului olandez, s-a omis repro
ducerea unor lucrări ca „Saul in- 
trînd în peștera în care se află Da
vid' și mai ales a excelentului 
„Portret de femeie'. Ar fi fost 
popularizate astfel și valorile mu
zeului nostru, în momentul de față 
neexistînd încă un ghid al Galeriei 
universale.

Ghidul Galeriei Naționale, apă
rut și el recent într-o ediție de bu
zunar, umple un mare gol. Volumu’ 
— bucurfndu-se și de aproape 100 
de reproduceri — cuprinde, dună 
criterii cronologice, principalele 
exponate ale sălilor de pictură și 
sculptură națională, bazîndu-se 
pe un text de observații ferme, în 
care uneori amănuntele de biogra
fie, de creație nu lipsesc. Este evi
dent că o asemenea lucrare cons
tituie o prelungire a muzeului 
acasă Poate ar fi necesară, tn a- 
celași timp și editarea unui ghid 
mai restrîns ca număr de pagini, 
care să poată fi folosit chiar în 
timpul vizitei prin muzeu, furni- 
zînd principalele date despre va
lorile expuse. Textul judicios, se
lectiv. redactat într-un stil sobru, 
oferind o lectură interesantă, nu 
ni se pare suficient valorificat prin 
reproducerile în alb-nearu, 
uniforme Măcar cîteva dintre 
crările cele mai frumoase (si
gîndim, de pildă, la lucrări de An- 
dreescu, Luchian, Tonitza), meritau 
a fi reproduse în culori.

Preocupările editurii în direcția

operei de popularizare a artei se 
reflectă și în editarea lucrării „Pe 
scurt despre sculptură' de Adina 
Nanu. Urmărind intenția de a fa
miliariza publicul cu specificul de 
expresie, cu rigorile artistice ale 
sculpturii, lucrarea pune în discu
ție idei interesante, legate de ra
portul dintre tradiție și inovație, 
figurativ și nonfigurativ etc. Stilul 
prezentării este vioi, dar uneori nu 
satisface tocmai prin încercarea 
voită de a coborî lucrarea la un 
nivel prea elementar. Capacitatea 
de înțelegere a publicului amator 
este astăzi în creștere și editura 
ar trebui, cred, să țină seama de 
ridicarea calitativă a nivelului 
mediu.

Necesitățile de cultură ale aces
tui public din ce în ce mai nume
ros, ridică cerințe tot mai mari în 
fața Editurii Meridiane.

ducerea la minimum a duratei de 
punere la punct a unui procedeu 
în vederea realizării sale industri
ale. Dacă studiul și încercările în 
stația pilot durează cîțiva ani, 
apar, de regulă, noi metode care 
fac depășit și nerentabil procedeul 
experimentat — fără a mai vorbi 
că în acest interval nevoi ale e- 
conomiei nu sînt satisfăcute sau 
că se suprasolicită importul. 
Este elocvent în această privință 
cazul polietilenei de joasă presi
une, a cărei experimentare s-a 
prelungit ani în șir la stația pilot.

Ca în orice disciplină nouă, în 
domeniul chimiei macromoleculare 
problema formării cadrelor de cer
cetare s-a pus cu o deosebită acui
tate, ca. unul din factori de însem
nătate hotărîtoare. Nu am avut 
specialiști, și majoritatea celor de 
astăzi s-au ridicat prin forțe pro
prii, avînd drept „maeștri" cărțile 
și revistele din biblioteci. In raport 
cu importanța și cerințele domeniu
lui, apar neîndestulătoare numărul 
trimiterilor la specializare, pe un 
timp mai îndelungat, ca și partici
parea la schimburile de experien
ță pe plan intern și internațional. 
De exemplu, la Simpozionul inter
național de chimie macromolecu
lară de la Praga, din anul 1965, 
țara noastră a fost, reprezentată de 
numai sase specialiști, pe cînd din 
R. P. Ungară au participat 70, din 
R. P. Polonă — 62, iar din R. D 
Germană — 238.

La dezvoltarea chimiei macro
moleculare a contribuit mult faptul 
că în ultimii ani înzestrarea insti
tutelor de cercetări cu aparatură 
și utilaje moderne a înregistrat 
progrese simțitoare. Baza materia
lă a sporit calitativ și cantitativ, 
iar posibilitățile de documentare au 
crescut considerabil. Dar mai sînt 
încă anumite goluri de împlinit., 
problema bazei materiale avînd un 
caracter dinamic

Pentru o echilibrată și justă ori
entare de perspectivă a cercetării, 
o importantă deosebită are fixarea 
direcțiilor spre care să se îndrepte 
principalele eforturi. în acest sens 
se impune studierea sistematică a 
proceselor moderne de polimeriza- 
re, cu precădere a radiopolimeriză- 
rii și polimerizării stereospecifice. 
De asemenea, un studiu amănunțit 
asupra proceselor specifice de poli- 
condensare și poliadiție, precum și 
asupra obținerii unor produși noi, 
cum ar fi perfluorolef inele cu 
aplicații pe scară largă, este 
de primă actualitate. In fine, 
dat fiind că noile ramuri ale 
tehnicii cer chimiei macromolecu
lare mase plastice de o mare va
rietate structurală, cu însușiri fi
zico-mecanice superioare, apare 
necesar studiul obținerii de poli
meri rezistenți la mari variații de 
temperatură, de structură organi
că și anorganică.

Utilizînd la cel mai înalt randa
ment potențialul cadrelor și dota
rea existentă, al căror nivel tre
buie să crească continuu cantita
tiv, dar mai ales calitativ, legînd 
cît mai strîns investigația științifi
că de problemele valorificării 
bogățiilor țării și ale dezvoltă
rii industriei chimice — cîmp 
larg de verificare practică — cer
cetările noastre în domeniul chi
miei macromoleculare vor reuși să 
aducă contribuții tot mai prețioa
se la înflorirea patriei, afirmîndu- 
se tot mai larg pe planul realiză
rilor științei mondiale.
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premiere ale a- 
stagiuni teatra- 
Galați — „Pă- 
impietrită" de 
Emmet Sher- 
„Ramura de 

" de Mac Cool

cestei 
le la 
durea 
Robert 
wood, 
măslin' 
și recitalul de satiră 
și umor „Eu rîd, tu 
plîngi, el cască*— re
zumă concludent preo
cupările unui colectiv 
pasionat și hotărît să 
respingă inerția func
ționărească în favoa
rea actului de cultură 
autentică. Firește, în
tr-o asemenea împre
jurare rolul principal îi 
revine animatorului, 
respectiv directorului 
de teatru, cel care 
trebuie să polarizeze 
in jurul inițiativelor 
toate forțele, să le ar
monizeze și să stabi
lească acest climat 
propice efervescenței 
creatoare. Este ceea 
ce și-a propus, și, în 
bună măsură, a și 
realizat, regizorul Ion 
Maximilian.

Se cuvine, 
dintru început 
tă străduința, 
testată în toate 
trei reprezentații amin
tite, de a asigura 
spectacolului teatral o 
ținută intelectuală, ca
pabilă să transmită 
emoționant și convin
gător mesajul operei 
interpretate, să acțio
neze, sub aspect es
tetic, asupra educa
ției publicului, invitîn- 
du-1 la sporirea pro
priilor lui exigențe. 
Iată ideea principală 
desprinsă din desfă
șurarea spectacolelor 
amintite care, fără să 
se constituie în mari 
reprezentații teatrale, 
au meritul de a situa 
efortul artistic pe un 
plan superior.

Apelînd la comedia 
„Ramura de măslin' 
— o actualizare libe
ră de Mac Cool a ce
lebrei „Lisistrata" a 
lui Aristofan, colecti
vul actoricesc aflat 
sub direcția de scenă 
a lui Ion Maximilian a 
izbutit să facă din 
spectacol o vie și co
lorată dezbatere des- 

femeii în

societate, subliniind 
ideea luptei iemeilor 
pentru egalitate în 
drepturi, pentru demo
crație, împotriva răz
boiului, pentru pace. 
Valorile de comedie 
ale acțiunii, cuprin- 
zînd accente de satiră 
socială precum și in
tenția demitizării, sînt 
luminate expresiv, cu 
mijloace refractare la 
ieftinătatea gestului 
strident și a hazului 
cu orice preț. Distri
buția bogată reflectă 
atenția acordată de 
regizor omogenizării 
calităților actoricești 
diverse, în așa fel în-

astfel, 
releva- 

mani- 
cele a repTe- 

află în 
stil. A- 

însemnat

Iulian MEREUȚA

In secția de lubrificați® a Institutului de mecanica fluidelor „Traian Vuia* din Capitală
Foto : Gh. Vințflă

mi s-a 
specta- 
atmos- 
cadru

cît o virtute 
zentației se 
unitatea de 
ceasta n-a 
uniformizarea efortului
și valorilor ; se deta
șează, prin jocul fin 
și nuanțat interpreta 
Lisistratel, Ileana Cer- 
nat, compoziția lui Ion 
Ulmeni în președintele 
Consiliului Municipal. 
Stela Popescu în Ka- 
lonike, în sfîrșit, grupul 
bătrînilor, tipuri pito
rești, de un comic su
culent, dar nu gros 
Foarte aerisită, ape- 
lînd la elementul sim
bolic, scenografia lui 
Napoleon Costescu.

De o frumoasă ținu
tă în ceea ce privește 
imaginea de ansamblu 
se bucură, de aseme
nea, spectacolul cu 
„Pădurea împietrită" 
de Robert Emmet Sher
wood, în regia lui 
Gheorghe Jora și sce
nografia lui Mihai To
fan. Reușită 
părut în acest 

. col realizarea 
ferei, a acelui
general emoțional în 
care se desfășoară 
drama, dar în aceeași 
măsură, stăruința tn 
descifrarea psiholo- 
giilor. Poezia acestei 
piese, capacitatea ac
țiunii de a releva 
spectatorului o „Ame
rică în miniatură' 
sfîșiată de contradic
ții, sinceritatea nă
zuinței eroilor spre fe
ricire și echilibru, 
și-au aflat în specta
col frumoase cores
pondențe.

Tocmai de aceea 
cred că un mai susți
nut interes pentru ner
vul dramatic al spec
tacolului n-ar fi făcut 
decît să sublinieze 
meritele interpretării, 
susținută de cîteva va
loroase prezențe acto
ricești. S-au remarcat 
Anca Neculce dăruind 
personajului Gabby 
poetica disponibilitate 
spre visare, nostalgia 
evadării dintr-un uni
vers meschin, sufo
cant, incertitudinea în 
fața sentimentelor de 
iubire care izbucnesc

atlt de năvalnic ; Ion 
Ulmeni, creator șl de 
data aceasta, !n rolul 
Bunicului, al unei e- 
moționante compoziții; 
Mircea Constantinescu 
Govora, excelent în 
Duke, pe care l-a în
țeles In toată tristețea 
cinismului său de „dis- 
perados', atît de sen
sibil investigat psiho
logic ; în siîrșit Petru 
Gheorghiu, foarte sen
sibil la nuanțe în Boze.

Preocuparea pentru 
ținuta spectacolelor se 
însoțește, în această 
stagiune la Galați, cu 
o inițiativă prețioasă, 
demnă a fi cunoscută 
și popularizată. Este 
vorba de crearea unui 
studio experimenta' 
intitulat grăitor Stud 
66 — (aluzie la nur. 
rul locurilor din sala 
situată la etajul II al 
teatrului șl pusă la 
punct de chiar mem
brii pasionatului co
lectiv) — !n care a a- 
vut loc premiera unui 
spectacol de satiră și 
umor alcătuit din bu
căți literare cunoscu
te, adaptate pentru 
scenă Nu toate tex
tele alese se supun 
ideii urmărite, unora 
liosindu-le datele sce
nice elementare, al
tora factura literară 
corespunzătoare, ma
joritatea însă vădesc 
SDiritul exigent și ele 
dau tonul reprezenta
ției Sensul ei este a- 
cela de a promova, 
cu elevate mijloace, 
ideea unui fel de ca
baret literar-teatral. A- 
negdote celebre, des
pre oameni celebri, 
momente din Caragk ■ 
le, texte comice fol
clorice, versuri de Ar- 
ghezi, Jacques Pro
ved, Erich Kastner, 
fragmente din proza 
lui Antoine de Saint- 
Exupăry, Iaroslav Ha- 
șek, Ilf șl Petrov, Păs
torel Teodoreanu, Va
lentin Silvestru etc. 
concurează la realiza
rea unui spectacol in
teligent, spumos, spiri
tual, tn care actul de 
cultură îsi spune cu- 
vîntul. Mica scenă a 
studioului, folosită in
genios de regizorul Ion 
Maximilian, printr-un 
apel viu la fante
zia spectatorului, a 
solicitat soluții nu mai 
puțin ingenioase în 
ceea ce privește pre
zenta actorului și miș
carea lui, creîndu-se 
o punte de comunica
re între spectatori și 
interpreți.

Ceea ce nedumereș
te însă, esie lipsa de 
interes pe care pare a 
o dovedi, cel puțin pî
nă acum, o importantă 
categorie a publicului 
acestui teatru, căruia 
i se adresează cu atît 
mai mult — studenți
mea Cine altcineva, 
în primul rînd, decît 
studenții, ar trebui să 
constituie suportul mo
ral al unei astfel de 
initiative ? Și cu toate 
acestea, Asociația stu
dențească din locali
tate lasă sentimentul 
unei indiferențe care 
nu poate să nu te con
trarieze

Revenind la activita
tea din această 
giune a Teatrului 
Stat din Galați,
buie să spunem că ea 
se cuvine salutată, 
realizările obținute pî
nă acum în direcția 
cultivării ținutei inte
lectuale a interpretării 
actoricești constituind 
premise ale unor suc
cese de prestigiu pen
tru mișcarea noastră 
teatrală Este ceea ce 
și așteptăm de la vii
toarea și nu mai puțin 
ambițioasa premieră 
cu „Romeo și Julieta" 
de W. Shakespeare.
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Vizita ministrului de externe
al Franței

Convorbire Maurice Couve de Murvilie- 
Corneliu Mănescu

Miercuri dimineața, ministrul 
afaeerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, a primit pe ministrul afa
cerilor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

La întrevedere au participat, 
din partea română, George Maco- 
vescu, Vasile Gliga și Mihai Ma
rin, adjuncți ai ministrului aface
rilor externe, Victor Dimitriu, 
ambasadorul României la Paris, 
Cornel Bogdan, Constantin Oan- 
cea și Francisc Păcurariu, directori 
în M.A.E., iar din partea franceză 
Jacques de Beaumarchais, direc
torul general al afacerilor politice, 
Bruno de Leusse, directorul de 
cabinet al ministrului, Francois 
Puaux, directorul pentru Europa 
din cadrul Direcției generale a 
afacerilor politice, Roger Vaurs, 
directorul serviciului de presă, 
Emmanuel de Margerie, subdirec

tor pentru Europa orientală, Jac
ques Lecompt, șef de serviciu la 
Direcția generală a afacerilor 
culturale și tehnice, Christiane 
Malitchenco, șef de serviciu la 
direcția Europei orientale, precum 
și Jean Louis Pons^ ambasadorul 
Franței la București.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și de înțe
legere reciprocă.

★
După-amiază, înaltul oaspete 

francez, împreună cu persoanele 
care îl însoțesc, a vizitat edificii 
social-culturale din Capitală și noi 
cartiere de locuințe. In timpul vi
zitei, oaspeții au fost însoțiți de 
Victor Dimitriu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pa
ris, Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe, Horia Mai
eu, arhitect șef al Capitalei, pre
cum și de Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București.

(Agerpres)

Conferința de presă
a ministrului afacerilor externe al Franței
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Couve 
de Murville, a ținut ieri după-a
miază, în sala I.R.R.C.S., o confe
rință de presă, în prezența unui 
număr mare de ziariști români și 
străini.

Luînd cuvîntul, ministrul de ex
terne al Franței a exprimat mul
țumiri și recunoștința sa pentru 
invitația de a vizita România și 
pentru ospitalitatea acordată de 
guvernul român. Referindu-se la 
scopul vizitei sale în România, 
d-sa a arătat că această vizită se 
înscrie în cadrul contactelor din

tre guvernele francez și român. 
Ministrul francez a subliniat im
portanța vizitei în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, în iulie 
1964, ca și a altor membri ai gu
vernului român. Couve de Mur
ville a relevat evoluția pozitivă a 
relațiilor franco-române în dome
niul schimburilor comerciale, al 
relațiilor economice în general, al 
relațiilor culturale și tehnico-știin- 
țifice.

în continuare ministrul afaceri
lor externe al Franței a răspuns la 
întrebările ziariștilor.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ GRAFICĂ
ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ

CLUJ — La Muzeul de artă 
din Cluj a avut loc miercuri ver
nisajul expoziției de artă grafică 
românească contemporană închi
nată aniversării a 45 de ani de 
la crearea partidului. La expozi
ție participă 40 de graficieni din 
întreaga țară. Printre cele 67 de

gravuri expuse se află creații ale 
lui Jules Perahim, Gy Szabo 
Bela, Iulian Olariu, Marcel Chir- 
noagă etc.

Expoziții de grafică, sculptură 
?i pictură au fost deschise în a- 
ceste zile la muzeele raionale din 
Aiud, Năsăud, Zalău. (Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri tn tară : Vremea a fost schim

bătoare, cu cerul mai mult noros. în 
jumătatea de vest s-au semnalat a- 
verse locale de ploaie și descărcări 
electrice. în celelalte regiuni ploile au 
avut un caracter izolat. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între 13 grade la Constanta, 
Sulina și Mangalia, și 27 de grade la 
Huși și Baia Mare în București : Vre
mea a fost schimbătoare cu cerul mai 
mult noros. în cursul dimineții s-au 
semnalat averse de ploaie. Tempera
tura maximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 aprilie și 1 mai. în tară : Vreme 
schimbătoare, cu innorări mai pro
nunțate Ia începutul intervalului clnd 
vor cădea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse. Treptat ploile vor 
deveni izolate. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fl 
între 3 și 13 grade, iar maximele între 
15 și 25 de grade. în București : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Ploaie sub formă de averse. 
Temperatura ușor variabilă.

Delegația parlamentară a Turciei 
in regiunile Ploiești și Brașov

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Turciei, condusă de Ferruh 
Bezbeyli, care la invitația Marii 
Adunări Naționale ne vizitează 
țara, a poposit miercuri dimineață 
la Ploiești.

Delegația a fost însoțită de Tu
dor Ionescu, Mircea Rebreanu și 
Ion Cristoloveanu, deputați în 
M.A.N., și Argun Coban, prim se
cretar al Ambasadei Turciei la 
București.

La rafinăria Brazi, pe care au 
vizitat-o, parlamentarii turci au 
fost întîmpinați de Gheorghe Stan, 
președintele Sfatului popular re
gional Ploiești. Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului petrolului, și 
Bujor Olteanu, directorul general 
al rafinăriei, au făcut un scurt is
toric al acestei unități și au vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea ra
finăriei, produsele pe care le rea
lizează, precum și despre activita
tea petroliștilor români peste ho
tarele patriei. în continuare s-a 
făcut o vizită prin rafinărie.

Oaspeții turci s-au oprit apoi la

Uzinele de utilaj petrolier „1 Mai“. 
Despre utilajele pe care le pro
duce uzina, organizarea procesului 
de producție, dotările social-cul
turale, au vorbit Ion Avram, ad
junct al ministrului construcțiilor 
de mașini, și Constantin Marines
cu, director tehnic al uzinei. Au 
fost vizitate platoul de montaj al 
instalațiilor de foraj și cîteva 
secții ale uzinei. La plecare, oas
peții au semnat în cartea de onoa
re a uzinei.

în continuare, parlamentarii 
turci au vizitat stațiunea viticolă 
Valea Călugărească.

în cursul după-amiezii oaspeții 
au sosit la Brașov, unde au fost 
întîmpinați de Ion Mărcuș, pre- i 
ședințele sfatului popular regional. 
Seara, membrii delegației au asis
tat la un spectacol folcloric pre- | 
zentat de formații artistice de a- 
matori în sala Teatrului de stat 
din localitate.

Din partea delegației, artiștilor 
le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Valoarea timpului 
dăruit familiei

Plecarea 
sfaturilor populare

Delegația Secției sfaturilor popu
lare de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Ungare, condusă de 
dr. Tibor Kovacs, adjunct al sec
ției, care a făcut o vizită în țara 
noastră pentru a studia unele 
probleme legate de activitatea sfa
turilor populare, a părăsit miercuri 
dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

în convorbirea pe care a avut-o 
înainte de plecare cu redactorul 
Agenției române de presă „Ager
pres", Mircea Bumbac, conducăto
rul delegației a declarat, printre 
altele : Mă bucur foarte mult că 
am avut prilejul să studiez la fața 
locului unele din multiplele pro
bleme de care se ocupă sfaturile 
populare din țara dv. Am luat cu
noștință de numeroase lucruri in
teresante privind îndrumarea sfa
turilor populare, cu principalele 
probleme de care se ocupă aces
tea, legăturile lor cu organele cen
trale de stat și cu masele de ce
tățeni. Am remarcat că organele 
centrale acordă o mare atenție

delegației
din R.P. Ungară
sfaturilor populare, le îndrumă și 
le ajută cu multă grijă, de aceea 
și succesele acestora sînt deose
bite.

Am vizitat mai multe regiuni din 
țara dv. — Argeș, Bacău, Brașov 
și Dobrogea. Peste tot am întîlnit 
roadele activității sfaturilor popu
lare. M-au impresionat în primul 
rînd construcțiile realizate în ul
timii ani, precum și investițiile 
alocate pentru obiectivele social- 
culturale — școli, spitale, cămine 
culturale, teatre. Totodată, am ob
servat că localitățile sînt bine în
grijite, înfrumusețate, oglindind 
priceperea de buni gospodari ai or
ganelor locale.

Am fost, de asemenea, puternic 
impresionat de faptul că sfaturile 
populare din țara dv. au o foarte 
strînsă legătură cu masele largi de 
cetățeni, că ele se bucură de un 
mare prestigiu în rîndurile locui
torilor. Această vizită de studiu a 
fost foarte utilă și ne vom strădui 
să folosim din experiența ei.

(Agerpres)

SELECȚIONATA BUDAPESTEI
ȘI-A LUAT REVANȘA

(Urmare din pag. I)

ror avînfurilor materializată înfr-o ci
fră : 89 la sută (în 1964 I) din fe
meile în vîrstă de muncă lucrează în 
diferitele ramuri ale economiei na
ționale I Și ce superbă negare a tu
turor teoriilor disprețuitoare privind 
inferioritatea intelectuală a femeii 
izbucnește într-o altă cifră : 32 la sută 
din totalul cercetătorilor științifici din 
institutele Academiei sînt femei.

A fi soție și mamă e o profesiune 
pe cît de nobilă, pe atît de dificilă, 
cu atît mai dificilă cu cît e o pro
fesiune — în marea majoritate a ca
zurilor — „cumulardă". Căci dacă 
există astăzi nenumărate înlesniri — 
fie inovații tehnice, fie unități comer
ciale specializate — care să-i ușu
reze femeii-5alariate întreținerea gos
podăriei, nimic n-o poate înlocui 
de pildă în misiunea ei cu adînci 
implicații sociale, aceea de mamă. 
Educatoare a tinerei generații, atunci 
cînd este învățătoare sau profesoară, 
femeia este în primul rînd educatoa
rea propriului ei copil. Școala nu 
poate face fotul în educarea tinere
tului și acei părinți care nu se mai 
preocupă deloc de activitatea exfra- 
școlară a copiilor lor, socotind că 
formarea acestora cade exclusiv în 
sarcina profesorilor, sînt lipsiți de 
simțul responsabilității.

La o anchetă întreprinsă pe tema 
familiei moderne, un muncitor sudor 
spunea că stabilitatea, echilibrul, trăi
nicia unei familii depind de măies
tria cu care știi să-ți folosești și să-ți 
împărți timpul între locul de muncă 
și casă, în alternanța obligatorie din
tre efort și destindere. Chestiunea 
timpului se pune în mod deosebit 
de acut atunci cînd e vorba de fe
meie. O lozincă plină de miez ar tre
bui să fie aceasta : să creăm mame
lor timpul de a se ocupa de co
piii lor. .

O grijă mai mare pentru economi
sirea timpului femeii, mai mult discer- 
năniînt în solicitarea ei pentru diverse 
activități în afara orelor de serviciu 
nu vor fi niciodată de prisos. Prin 
firea ei, femeia este totdeauna gafa 
să contribuie la înfrumusețarea între
prinderii, a străzii, a cartierului și o 
întîlnim, la oraș și la sat, acolo unde 
se muruiește un zid, unde se plan
tează o floare, unde se face curățe
nie. Dar să nu se considere, așa cum 
fac unii tovarăși „inimoși", că do
rința femeii de a-și aranja plăcut pro
pria locuință este un act de dezer
tare, de punere a interesului „perso
nal" mai presus de cel general. Cînd 
o salariată are familie mai numeroa
să, obligații casnice mai multe, esfe 
necesar maximum de înțelegere, ab
sența ei de la cor, de la dansuri ori 
de la o altă activitate putînd fi su
plinită de colegi mai puțin ocupați.

Asupra abuzului de consfătuiri, 
convocări, adunări și asupra planifi
cării lor, uneori parcă anume pentru 
a se consuma cît mai mult timp, esfe 
de gîndit și de luat măsuri serioase 
în unele din întreprinderile și insti
tuțiile noastre. Aceasta pentru că o 
mamă, care-și cunoaște răspunderile 
de părinte și crește viitori cetățeni 
patriei, robuști, afîf fizic cîf și moral, 
esfe la fel de demnă de prețuire ca 
oricare alt creator de valori.
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Imagini din R. S. Cehoslovacă

...La termocentrala din Ledvice 
se află în probă primul bloc ge
nerator de 200 000 MW și se des
fășoară lucrările de montaj la cel 
de-al doilea... Pe traseul căii fera
te Jihlava—Kolin a fost dată în ex
ploatare, înainte de termen, o nouă 
porțiune electrificată, în lungime 
de 230 de kilometri... în cadrul 
Combinatului siderurgic „Element 
Gottwald" a fost construită mașina 
de rambleiat „ZP-5 500", care poate 
săpa în decurs de o oră 5 500 metri 
cubi de pămînt...

Sînt doar cîteva din știrile apă
rute în aceste zile în presa ceho
slovacă și care înfățișează reali
zări obținute de oamenii muncii 
din țara prietenă în diferite sectoa
re de activitate. în prezent, po
porul cehoslovac întîmpină un eve
niment de seamă — cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. în cin
stea lui, oamenii muncii din toate 
domeniile de activitate și-au sporit 
eforturile pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor trasate de partid.

„Cea mai fierbinte 
secție"

Fabrica „Tesla Roznov' din Pra- 
ga are o istorie scurtă, dar bogată 
în realizări. Produsele sale — lăm
pile generatoare folosite la stațiile 
de emisie ale televiziunii — sînt cu
noscute și apreciate atît în Ceho
slovacia, cît și dincolo de hota
rele ei.

Secțiile fabricii pot fi asemuite 
cu niște laboratoare, producția 
fiind realizată cu ajutorul unor uti
laje și instrumente complexe. De 
aceea, ridicarea continuă a nive
lului de calificare a muncitorilor 
este o preocupare de prim ordin a 
conducerii întreprinderii. în pre
zent, la fiecare 11 lucrători, 3 sînt 
ingineri sau tehnicieni. Totodată, 
întregul parc de mașini al fabricii 
— de la strungurile pentru prelu
crarea sticlei, ceramicii și metale
lor și pînă la cele mai sensibile 
instrumente de măsurat — a fost 
construit și finisat de colectivul în
treprinderii. Jumătate din inginerii, 
tehnicienii și muncitorii de la 
„Tesla Roznov" sînt inovatori și ra- 
ționalizatori.

în fața colectivului fabricii se 
ridică mereu noi cerințe ca : redu
cerea gabaritului și greutății lăm
pilor, creșterea siguranței de ex
ploatare, a durabilității produselor. 
O muncă intensă se desfășoară în 
acest sens la centrul științific expe
rimental al fabricii — denumit, pe 
bună dreptate, „cea mai fierbinte 
secție". El a adus un aport con
siderabil la creșterea producției 
întreprinderii (de patru ori în ul
timii șapte ani) și la îmbunătățirea 
calității produselor.

„D. P. 100“
Munca de cercetare științifică cu

noaște un avînt deosebit. Dacă în

anul 1950 în Cehoslovacia munceau 
circa 2 000 de lucrători în acest 
domeniu, aBtăzi numai în cadrul 
celor 12 sectoare științifice ale 
academiei de științe lucrează a- 
proape 12 000 de oameni. în afara 
academiei, în întreaga țară func
ționează numeroase institute, baze 
și centre de cercetări, multe dintre 
ele pe lîngă diferite întreprinderi 
industriale.

Uzina „Aritma* din Praga este 
binecunoscută în Cehoslovacia prin 
mașinile de calculat pe care le 
produce. Recent, colectivul între
prinderii a realizat un nou proto
tip de mașină automată de calcu
lat — „D.P. 100". Mașina a trecut 
cu succes examenul pretențios la 
care a fost supusă din partea pro- 
iectanților și constructorilor. Ea 
are tn gabarit redus și poate efec
tua într-o secundă 16 600 de ope
rații. Destinația noii mașini de cal
culat este prelucrarea datelor în 
principalele secții ale unor mari 
întreprinderi și instituții cu profil 
economic.

Pe malul rîului Nitra
Complexul Institutului de agri

cultură din Nitra este una din cele 
mai moderne construcții ale acestui 
străvechi oraș. Situat pe malul rîu
lui cu același nume, NitTa, com
plexul se întinde pe o suprafață 
de 56 de hectare. El este format 
din mai multe „piese". Lucrările pe 
șantierul complexului sînt încă în 
toi. Dar trei clădiri de cîte șase 
etaje au și fost finisate , în ele 
și-au început cursurile studenții fa
cultăților de agrotehnică, zoologie 
și zootehnie.

Alături de aceste clădiri se ri
dică acum altele noi: sediul rec
toratului, pavilionul de chimia .și 
cel de mecanică, cămine și canti
ne, un întreg orășel studențesc. Pe 
o suprafață de peste 12 hectare se 
amenajează o grădină botanică. 
Complexul studențesc de la Nitra 
va pregăti cadre cu studii supe
rioare în domeniul agriculturii.

învățămîntul superior din Ceho
slovacia a cunoscut în anii puterii 
populare o dezvoltare considera
bilă. Partidul și statul au investit 
fonduri însemnate în acest scop ; a 
crescut continuu numărul studenți
lor, s-au îmbunătățit condițiile lor 
de studiu și de trai.

...Cîteva imagini surprinse din 
activitatea multilaterală a poporu
lui cehoslovac, cîteva din realiză
rile sale obținute în ultimul timp. 
Anul 1966, primul an al celui de-al 
patrulea plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale, va a- 
dăuga noi succese la cele de pînă 
acum.

Eugen IONESCU

Aseară, pe „Nepsta- 
dion", s-a disputat re
vanșa meciului de fot
bal dintre echipele o- 
rașelor Budapesta și 
București. Selecționata 
maghiară, în care și-a 
făcut reintrarea cu
noscutul internațional 
Albert, a prestat un 
joc mult mai bun de- 
cît în partida de la 
București (unde fusese 
învinsă cu 2—1) și a 
obținut victoria cu sco

rul de 3—0 (0—0). Go
lurile au fost marcate 
de Albert (2) și Far- 
kaș. Echilibrat în pri
ma repriză, jocul s-a 
caracterizat printr-o 
accentuată presiune a 
echipei gazdă în par
tea a doua, cînd apă
rarea formației româ
ne a comis greșeli tac
tice, iar atacul nu a 
mai reușit să păstreze 
balonul.

Arbitrul iugoslav Ze-

cevici a condus urmă
toarele formații : Bu
dapesta : Szentmihaly, 
Kaposzta, Meszoly, Du- 
nai, Sovari, Matesz, 
Nggy, Bene, Albert, 
Farkaș, Fenyvessi; 
București: Ionescu, Po
pa, Hălmăgeanu, Dan, 
Mocanu, Ghergheli, D. 
Popescu, Pîrcălab, Dri- 
dea I (Nunweiller VI, 
apoi Sasu), Badea, S. 
Avram.

Intilnire

în turneul de la București
fruntașii clasamentului au remizat

După consumarea primelor 4 
runde, în clasamentul turneului in
ternațional de șah de la București 
conduc Gheorghiu (România) și 
Bednarski (Polonia) cu cîte 3,5 
puncte fiecare, urmați de Korcinoi 
(U.R.S.S.) — 3 puncte și Ciocîltea 
(România) — 2,5 puncte (o partidă

mai puțin). în runda de ieri, Cio
cîltea a cîștigat la Pavlov, iar Ghi- 
țescu a pierdut Ia Kavalek. A fost 
consemnată remiza în partidele : 
Gheorghiu-Partoș, Korcinoi-Czer- 
nlak, Bednarski-Soos, Neamțu-Ko- 
larov. Matulovici și Garcia au în
trerupt.

Petrosian păstrează avantajul
A 8-a partidă a meciului pentru 

titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian și Boris 
Spasski s-a terminat remiză după 
24 de mutări. Scorul este acum de

4,5—3,5 puncte în favoarea lui Pe
trosian. Partida următoare va avea 
loc vineri. Cu piesele albe va juca 
Spasski.

Petrosian (dreapta) șl Spasski la masa de )oc

cu Kirk Douglas |
Cunoscutul artist american 

Kirk Douglas, care face o vizită ■ 
în țara noastră, s-a întîlnit ■ 
miercuri cu cineaști și reprezen
tanți ai presei din Capitală. Ar- ■ 
tistul oaspete a răspuns la nu- a 
meroase întrebări privind acti- | 
vitatea pe care o desfășoară, pe ■ 
tărîmul cinematografiei. ■

In cinstea oaspetelui, prof. dr. 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședin- ■ 
te al Comitetului de Stat pentru . 
Cultură și Artă, a oferit miercuri 
o masă. (Agerpres) 9

(Desen de 
MIHU 

VULCĂNESCU)

Peisaj praghei

„Împotriva lumii" -
INTERZISĂ
PE TERITORIUL R. S. A.

Cartea intitulată „împotriva 
lumii", scrisă de ziaristul englez 
Douglas Brown despre Repu
blica Sud-Africană, a fost in
terzisă pe teritoriul acestei țări. 
Biroul de cenzurare a presei și 
publicațiilor din Johannesburg 
a refuzat să comunice motivul 
interdicției, dar a precizat că 
„dacă numai o singură pagină 
este contrarie politicii sud-afri- 
cane, cartea este interzisă chiar 
dacă în rest ar fi favorabilă".

GEMENII LA 94 DE ANI

Cei mai bătrîni gemeni din 
U.R.S.S. sînt frații Vladimir și 
Taras Gogori din orașul gruzin 
Poți. Nu de mult, ei au împli
nit respectabila vîrstă de 94 de 
ani. Cei doi gemeni sînt bine 
făcuți și au o sănătate de fier. 
Ambii au o memorie bună și o 
vedere excelentă. Ei seamănă 
uimitor de bine și au același fel 
de a se purta.

Gemenii longevitari reprezin

tă un fenomen foarte rar. în 
momentul de față, cei mai bă
trîni gemeni din lume sînt bel
gienii Pierre Josef și Louis 
Francois de Masier, în vîrstă de 
99 de ani.

O NOUĂ ARMĂ 
PENTRU 
FITOPATOLOGIE

Ministerul Agriculturii din Ca
nada a anunțat marți că un 
grup de oameni de știință cana
dieni au descoperit un antibio
tic extrem de puternic, care ar 
putea constitui o importantă 
armă a omului împotriva bolilor 
plantelor. Noua substanță, de
numită Myxin, atacă un mare 
număr de bacterii, microbi, ciu
perci și alți dăunători care gă
sesc un mediu prielnic de dez
voltare în solul folosit în mod 
obișnuit pentru agricultură. Mi
nistrul agriculturii, J. A. Greene, 
a precizat că antibioticul Myxin 
poate fi folosit cu succes îm
potriva bacteriei staphylocoeus 
aureas, care produce tubercu
loza la plante și rezistă la ma
joritatea antibioticelor cunoscu
te pînă în prezent.

La muzeul Senckenberg din Frank
furt a fost expus piciorul uriaș al 
unui brahiozaur ce a trăit cu mi
lioane de ani în urmă. Fosila a 
fost descoperită în Africa de est



SANTO DOMINGO IN CAMERA COMUNELOR

Un plan provocator
al dreptei pentru zădărnicirea alegerilor

SANTO DQMINGO 27 (Ager
pres). — Lideri ai grupării institu- 
ționaliste din Republica Domini
cană au învinuit din nou pe co
mandanții trupelor interamericane 
de intervenție că au legături cu 
grupurile de dreapta din armată 
dominicană, în scopul de a submi
na alegerile generale stabilite pen
tru data de 1 iunie. Potrivit infor
mațiilor din capitala dominicană, 
ofițerii din aripa dreaptă a arma
tei au elaborat un plan de provo
cări la adresa forțelor de stînga și 
pentru sprijinirea candidatului 
cercurilor conservatoare, Balaguer, 
deoarece reprezentanții cercurilor 
de dreapta 
condițiile în 
desfășura în 
venție din 
dului revoluționar dominican, Juan 
Bosch, candidat la președinție, va 
obține o majoritate netă de voturi. 
Bosch este sprijinit atît de grupu
rile de stînga, cît și de constituțio- 
naliști.

Pe de altă parte, Comisia electo
rală dominicană a respins pînă 
acum de două ori cererile misiu
nii O.S.A. de a supune alegerile

sub controlul total al unor așa-ziși 
experți din afară. în cercurile po
litice dominicane de dreapta se 
emite tot mai des ideea că alege
rile nu vor avea loc dacă nu vor 
fi supravegheate de reprezentanții 
Comisiei O.S.A.

își dau seama că în 
care alegerile se vor 
mod liber, fără inter- 
afară, liderul Parti-

Unitate populară
împotriva dictaturii

LA PAZ 27 (Agerpres). — în 
capitala Boliviei, La Paz, au în
ceput lucrările primei conferințe a 
Frontului Național de Eliberare 
din Bolivia. Conferința, la care iau 
parte peste 100 de reprezentanți ai 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor din diferite regiuni ale 
țării, va examina problema elabo
rării tacticii în vederea alegerilor 
generale fixate pentru luna iulie 
și va dezbate unele probleme or
ganizatorice.

Luînd cuvîntul în cadrul confe
rinței, secretarul general al Fron
tului Njațional de Eliberare din 
Bopr-Ja. Fernando Siniani, a decla
rat că unitatea tuturor forțelor 
patriotice și a întregului popor bo
livian în lupta împotriva dictaturii 
și a puterii monopolurilor ameri
cane în țară este singurul mijloc 
de a lichida cu mizeria și repre
siunile și de a cuceri deplina li
bertate și independență națională.

• Fostul vicepreședinte al Bo
liviei și fost lider al mișcă
rii sindicale, Juan Lechin, a 
sosit luni, pe neașteptate, la 
La Paz, stabilindu-și reședința 
într-un loc secret, anunță ziarul 
„Presencia". Juan Lechin s-a în
tors în țară pentru a lupta, în ca
litatea sa de conducător politic și 
sindical. împotriva juntei militare.

S.U.A. n-au abandonat

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— După cum anunță agențiile de 
presă, secretarul de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a declarat că „Statele 
Unite consideră problema împăr
țirii responsabilității nucleare ca 
o problemă ce rămîne în discu
ție" și că „guvernul american n-a 
hotărît să abandoneze crearea u- 
nor eventuale forțe nucleare atlan
tice".

Declarația secretarului de stat 
dezminte articolul apărut în ziarul 
„New York Times", în care se a- 
firma că „guvernul american a 
hotărît să ceară Republicii Fede
rale Germane să renunțe pe un 
termen nelimitat de a obține o 
parte din stocurile nucleare aliate 
și să se mulțumească doar cu con
sultări în ceea ce privește strate
gia nucleară". Dean Rusk arată în 
continuare că „un aranjament per- 
mițînd participarea țărilor nenu
cleare ale N.A.T.O. la eventualele 
forțe nucleare multilaterale con
stituie obiectul unor discuții în
tre guvernele interesate".

Comunicații Moscova 
Extremul Orient 
prin satelit

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Satelitul sovietic pentru teleco
municații de tipul „Molnia-l", 
lansat la 25 aprilie, își continuă 
zborul pe o orbită eliptică înal
tă. Primele comunicații experi
mentale tele și radio la distan
țe mari — efectuate la 26 apri
lie prin intermediul satelitului 
— între Moscova și Extremul 
Orient sovietic, s-au desfășurat 
cu succes. Calitatea imaginii 
a fost bună.

Stînga laburistă critică politica 
guvernului în problema vietnameză
LONDRA 27 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul marți în Camera Comu
nelor, ministrul de externe al Ma
rii Britanii, Michael Stewart, a 
apreciat că hotărîrea Franței de a 
se retrage din comandamentele in
tegrate ale N.A.T.O. constituie un 
prilej de reexaminare a anumitor 
aspecte ale Pactului nord-atlantic. 
Referindu-se la problema integră
rii vest-europene, Michael Stewart 
a declarat că Marea Britanie do-
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Saptâmina diplomatică

rește să intre în Piața comună, dar 
ea consideră necesare anumite re
vizuiri ale Tratatului de la Roma 
care stă la baza acestei organizații. 
Totodată, ministrul britanic a sub
liniat necesitatea încurajării îmbii-- 
nătățirii relațiilor între R.F.G. și 
R.D.G.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse subliniază că în cadrul dez
baterilor deputatul Michael Foot a 
dat semnalul ofensivei stîngii la
buriste împotriva politicii guverna
mentale de sprijinire a interven
ției americane în Vietnam. Potrivit 
agenției, el a făcut un adevărat 
„rechizitoriu" împotriva politicii 
guvernului în această problemă. 
Michael Foot a cerut guvernului 
să-și precizeze poziția în legătură 
cu intensificarea bombardamente
lor aeriene americane împotriva 
Republicii Democrate Vietnam.

EXPLOZII

U.R.S.S., A. 
la invitația 
său italian, 
Fântâni.

pur-

In cursul ultimelor 
zile, capitala Italiei a 
fost scena unui im
portant eveniment di
plomatic : vizita făcu
tă de ministrul de ex
terne al 
Gromîko, 
colegului 
Amintore

Convorbirile 
tate de ministrul so
vietic cu oamenii de 
stat italieni s-au refe
rit, după cum s-a a- 
nunțat, la o serie lar
gă ăe probleme, de 
la relațiile economi
ce, culturale și știin
țifice dintre Italia și 
U.R.S.S., pînă la pro
blemele majore ale 
vieții internaționale, 
cum sînt securitatea 
europeană, situația 
din sud-estul Asiei și 
problema dezarmării. 
Cu acest prilej, a fost 
semnat un acord de 
colaborare economi
că. tehnică și științi
fică, analog celor în
cheiate de Italia cu 
România, Iugoslavia, 
Polonia și Ungaria.

Vizita în Italia a lui 
A. Gromîko a avut și 
o parie neoficială în 
cadrul căreia minis
trul de externe sovie
tic a făcut o călăto
rie la Napoli și a fost 
primit în audientă 
privată la Vatican de 
Papa Paul VI.

înaintea plecări! 
sale, A. Gromîko a 
declarat la o confe
rință de presă că 
„guvernul sovietic a- 
cordă o mare însem
nătate convorbiriloi 
cu conducătorii ita
lieni. Apreciem dez
voltarea relațiiloi 
noastre bilaterale în 
domeniul politic, eco
nomic, cultural, pre
cum și în domeniul 
schimbului tehnico- 
științific". După ce a 
subliniat că în ulti
mii ani relațiile eco
nomice și comercia
le dintre cele două 
țări s-au întărit, mi
nistrul a spus : „Sin- 
tem încredințați că 
nu toate posibilitățile 
au fost epuizate". A. 
Gromîko a arătat că 
guvernele celor două 
țări apreciază diferit 
unele fapte și feno
mene, dar și-a expri
mat încrederea că 
există domenii în 
care se poate realiza 
o colaborare între 
U.R.S.S. și Italia, în 
scopul destinderii in
ternaționale, pentru 
pace în Europa.

Presa italiană a co
mentat pe larg rezul
tatele pozitive ale vi
zitei lui 
„Vizita 
rat sub
existenței pașnice în
tre țările cu orînduiri 
sociale diferite", a X 
scris, de pildă, coti
dianul milanez „Cor- 
riere della Sera".

A. Gromîko 
s-a desfășu- 
semnul co-

în ce privește pro
blemele internaționa
le discutate, cităm co
mentariile a două zia
re — „11 Messagero" : 
„Deși există o diver
sitate de poziții între 
cele două guverne, 
discuțiile au fost me
nite să clariiice punc
tele lor de vedere și 
să deschidă perspec
tiva îmbunătățirii re
lațiilor lor și pe plan 
politic". Sub titlul 
„Calea rațiunii", „Pa- 
ese Sera" scrie : 
„Convorbirile de la 
Roma oglindesc pro
cesul de destindere 
în relațiile internațio
nale. Orice progres 
înregistrat pe acest 
drum nu poate să fie 
decît în avantajul in
tereselor naționale 
ale Italiei și ale 
păcii".

La Roma s-a anun
țat și o altă acțiune 
a diplomației italiene. 
La 6 mai, Amintore 
Fanfani va face o vi
zită oficială în An
glia. Comentînd acest 
anunț, corespondentul 
agenției „France 
Presse" crede că vor 
fi evocate, cu acest 
prilej următoarele 
probleme : criza din 
N.A.T.O., relațiile din
tre Anglia și Piața 
comună. problema 
vietnameză, precum 
și cooperarea econo
mică și tehnică din
tre Anglia și Italia.

Ion MARGINEANU
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RIO DE JANEIRO

Ancheta 
inițiată,în jurul 
broasei afaceri 
loniei agricole 
nidad" scoate 
veală tot mai 
din faptele 
legilor chiliene și u- 
manismului, care se 
petreceau în acest 
loc. Alcătuită din 230 
de emigranți vest- 
germani, colonia este 
situată la 300 km de , 
capitala chiliana.

întreaga istorie a 
scandalului a început 
— după cum s-a a- 
nunțat — cu fuga din 
colonie a unui tînăr 
de 20 de ani, pe nu
me Wolfgang Miiller, 
și a unei femei de 43 
de ani, mamă a trei 
copii, Wilhelmine Lin
demann.

Din dezvăluirile ce
lor doi fugari făcute 
autorităților și presei 
și din primele rezul
tate ale anchetei re
zultă că, în realitate, 
pașnica colonie agri
colă este un fel de 
lagăr de concentra
re, unde 
amăgiți la început 
de promisiunea unui 
adevărat paradis te
restru, sînt supuși la 
munci grele cel puțin 
13 ore pe zi, iar „ne- 
conformiștilor' li 
aplică tot felul 
pedepse, între 
bătăi, carcera 
Există chiar un 
special alcătuit 
„recalcitranți", denu-

judiciară 
tene- 
a co- 
„Dig- 
la i- 

multe
contrare

prizonierii,

se 
de 

care 
etc. 

grup 
din

mit „grupul Lila’, 
chivalînd cu un 
de batalion de 
deapsă. Acolo 
trimise „cazurile 
cile".

Wilhelmine Linde
mann coniesează : 
„Nimeni nu-și poate 
închipui cum sînt 
maltratați acolo băr
bații, femeile și co
piii. La 31 mai anul 
trecut, o tînără a mu
rit în urma lovi
turilor, alții înaintea 
ei. Vă rog să nu mă 
trimiteți îndărăt, căci 
mă vor omorî". Gu
vernatorul provinciei 
îi promite protecție 
dar, din motive deo
camdată inexplicabi
le, acceptă ca victi
ma să aibă o între
vedere privată cu 
Hermann Schmidt, 
subșeiul coloniei, du 
pă care ea declară 
dintr-o dată că a fă
cut un „pas nechib
zuit" și vrea să 
întoarcă în

De reținut : 
fugari afirmaseră, în 
repetate rînduri, 
în colonie li se 
ministrau forțat 
altfel nu numai 
pastile ciudate, 
le provocau temporar 
pierderea memoriei 
și o stare de haluci
nație.

în prezent, în jurul 
coloniei-lagăr sînt 
postate detașamente 
militare. Există încă 
multa necunoscute ce 
așteaptă să fie date

e- 
fel

pe- 
sînt 
difi-

se 
colonie, 

ambii

că 
ad- 
(de 
lor) 

care

în vileag, inclusiv re
lațiile suspecte între 
căpeteniile coloniei 
și unele persoane 
sus-puse din admi
nistrația provinciei 
chiliene pe teritoriul 
căreia este situată 
colonia. Se știe, intre 
altele, că în regis
trul poliției locale, 
șeful coloniei. Paul 
Schaeffer, criminal de 
război nazist, urmărit 
de autoritățile din 
R.F.G., figura ca ple
cat din Chile încă 
din 1961, cu pașaport 
în regulă. în realita
te, acesta conducea 
afacerea sa prospe
ră „Dignidad" și pri
mea vizite ale unor 
persoane oficiale.

Merită menționat că 
principalii trei auxili
ari ai săi sînt și ei 
naziști notorii cu di
verse crime la activ. 
Anchetatorii au pro
cedat acum la deshu
marea cadavrelor 
din cimitirul coloniei 
și se așteaptă în cu- 
rînd noi dezvăluiri. 
Cît despre subșeiul 
coloniei, Hermann 
Schmidt, fost maior 
în aviația nazistă, el 
a fost arestat la un 
moment dat, dar pes
te cîteva zile a fost 
pus în libertate. Une
le ziare recomandă 
autorităților intransi
gență față de respon
sabilii practicilor in
umane și 
preocupare
în ceea ce privește 
existenta diverseloi 
cuiburi de foști na
ziști, aciuați în Chile.

totodată 
sporită

V. OROS

Negocieri 
„neoficiale* ‘ 
anglo- 
rhodesiene

A-LONDRA 27 (Agerpres). '■— 
gențiile de presă relatează că pri
mul ministru britanic, Harold Wil
son, a anunțat miercuri în Camera 
Comunelor că, în urma tratative
lor pe care secretarul său particu
lar Oliver Wright le-a dus în'ce- 
pînd din 23 aprilie cu reprezentanți 
ai guvernului Ian Smith, șeful gu
vernului. rasist din Rhodesia, a in
tervenit un acord cu privire la ne
gocieri neoficiale între Anglia și 
Rhodesia. Ele „au doar sarcina de 
a stabili dacă există baza unor vi
itoare tratative" care să pună ca
păt crizei rhodesiene.

SAIGON 27 (Agerpres). 
Miercuri dimineața, într-unul din 
cartierele Saigonului, o mină pusă 
de patrioți a provocat o puternică 
explozie. 12 americani și sud-viet- 
namezi au fost uciși și circa 30 
răniți.

La numai cîteva minute după 
explozia amintită, patrioții au a- 
runcat grenade și în alte puncte 
din capitală, provocînd rănirea și 
moartea unor polițiști sud-vietna- 
mezi. O explozie puternică s-a 
produs, de asemenea, la locuința 
cbmandantului forțelor armate 
sud-coreene ce acționează pe fron
turile sud-vietnameze.

în cartierul Cholon din Saigon 
au fost văzute miercuri dimineața 
placarde, puse de patrioți, pe care 
erau scrise chemări către popu
lație la organizarea, în ziua de 
1 Mai, a unor demonstrații împo
triva americanilor și guvernului de 
la Saigon.

Un atac important al patrioților 
a avut loc la un post guvernamen
tal situat la 11 kilometri de cen
trul Saigonului, pe șoseaua ce lea
gă capitala cu regiunile din sudul 
țării. Compania saigoneză ce apă
ra postul a suferit pierderi in oa
meni.

LA SAIGON
• Intensificarea acțiuni

lor forțelor patriotice

PUTERNICE

primi riposta

Echipe de salvare evacuează

siunii din 
hotărîtă din partea poporului viet
namez, declarația arată că guver
nul S.U.A. trebuie să poarte în
treaga răspundere pentru actele 
sale agresive. Totodată, se face un 
apel către guvernele și popoarele 
din lumea întreagă să intensifice 
lupta lor pentru a se pune capăt 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

M.A.E. al R. D. Vietnam cere ca 
guvernul S.U.A. să înceteze defi
nitiv și necondiționat atacurile 
aeriene și toate actele de război 
împotriva R. D. Vietnam, să pună 
capăt războiului de agresiune din 
Vietnamul de sud, să retragă toa
te trupele și armamentele sale și 
ale aliaților săi, lăsînd poporul 
sud-vietnamez să-și rezolve sin
gur problemele sale, să respecte 
și să aplice întocmai acordurile 
la Geneva din 1954 cu privire 
Vietnam.

răniți! după explozia de la Sai

gon de miercuri dimineață

de 
la SPANIA
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HANOI 27 (Agerpres). — La 
aprilie, mai multe formații de 
vioane americane au violat spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, bom- 
bardînd și mitraliind centre popu
late și obiective economice. Trei 
avioane au fost doborîte și nume
roase altele avariate.

în total, de la 5 august 1964 și 
pînă la 26 aprilie a.c., deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam au fost 
doborîte 994 avioane americane.

în incinta
universităților

5

favorabile 
destinderii
Intilnirea miniștrilor 
de externe 
ai țărilor nordice

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
în capitala Suediei a luat sfîrșit 
conferința miniștrilor de externe 
ai Suediei, Norvegiei. Danemarcei 
și Islandei.

într-un comunicat se arată, prin
tre altele, că „eforturile pentru 
micșorarea încordării in Europa, ca 
și în lumea întreagă, sînt împie
dicate de războiul din Vietnam", 
care continuă să fie principala sur
să de neliniște pe plan internațio
nal. în comunicat se precizează că 
dezvoltarea relațiilor economice și 
culturale între țările din Europa 
occidentală^i răsăriteană va con
tribui la destinderea internațio
nală.

HANOI 27 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în legătură cu intensifica
rea „escaladării" războiului în R. D. 
Vietnam. Avioanele americane — 
printre care și bombardiere stra
tegice B-52 — au atacat orașele 
Nam Dinh, Vinh, Phu Ly și Ninh 
Binh, precum și multe alte cen
tre și regiuni cu populație densă 
— se arată in declarație. Mai grav 
este faptul că au fost bombardate 
suburbiile orașului Hanoi și unele 
puncte.din apropierea portului Hai 
Phong, centrala electrică Quang 
Bi, barajul Thac Ba și o serie de 
întreprinderi industriale din' Cam 
Plia.

Declarația menționează că. pa
ralel cu extinderea războiului din 
Vietnam, cercurile conducătoare 
americane repetă declarațiile lor 
privind „tratativele de pace", cău- 
tind astfel să abată atenția opi
niei publice mondiale care con
damnă agresiunea americană în 
Vietnam.

Avertizînd că intensificarea a- 
tacurilor aeriene în nord și a agre-

PLENARA C. C
AL P.M.U.P

De cîteva luni în incintele u- 
niversităților spaniole domnește 
o atmosferă de agitație, animînd 
scena vieții politice. Centrul ma
nifestărilor studențești s-a stră
mutat, în ultima vreme, de 
Madrid la Barcelona unde, 
cum mai bine de o lună, 400 de 
studenți asediați de poliție s-au 
baricadat într-o mînăstire, hotă- 
rînd să boicoteze sindicatul ofi
cial, în care nu au nici un cu- 
vînt, să înființeze un sindicat 
propriu în cadrul unei acțiun: 
de „reînnoire democratică a uni 
versității". Acțiunea a fost spri
jinită de colegii lor din Madrid, 
Sevilla, Valencia

Acum, din nou la ordinea zile: 
se află tot studenții barcelonez- 
Pentru a treia oară în decurs de 
o săptămînă poliția a pătrunși 
în incinta universității. Joia tre
cută, cu prilejul „Săptămînii u 
niversitare". peste o mie de 
studenți s-au întrunit intr-o a 
dunăre liberă, aprobînd „Mani
festul universității democratice" 
elaborat în urmă cu o lună la 
faimoasa reuniune de la mînăs- 
tirea din Sarria După adunare, 
studenții au manifestat pe cu
loarele universității cerind do- 
misia rectorului, care a refuzat 
să anuleze măsurile împotriva 
a 48 de studenți implicați în in
cidentele recente și au declarat 
o grevă generală de protest 
Aceste acțiuni s-au extins ca o 
pată de ulei. La Oviedo, în As- 
turia, 300 de studenți au organi
zat, la rîndul iot. o „adunare 
liberă' în cadrul „săptămînii 
renovării", închizîndu-se în lo
calul Facultății de litere cu ho
tărîrea de a nu ieși decit după 
eliberarea unu! coleg aresta’, 
membru al conducerii sindica 
tului autonom. Acțiunea lor a 
fost încununată de succes.

Efervescența generală din u- 
niversitătile spaniole a cu
prins-o și pe aceea din San Se
bastian, care, după expresia 
unui corespondent de presă oc
cidental, se află în „prada de 
monului rebeliunii’ Caracteriza 
rea este cu atît mai plastică 
în.trucit este vorba de O unive:- 
sitate catolică.

lă
a-

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
Cea de-a 6-a Plenară a C.C. al 
P.M.U.P. — care s-a încheiat re
cent — a discutat direcțiile princi
pale ale îmbunătățirii investițiilor 
în perioada 1966—1970.

în raportul Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., prezentat la ple
nară, se arată că în cursul noului 
plan cincinal s-au alocat pentru 
investiții 840 miliarde zloți, din 
care 60 la sută pentru moderniza
rea producției. în 
cit mai raționale 
arată în raport, 
crească fondurile 
și pentru mașini 
cerii cotei cheltuielilor 
construcții, să se atingă rapid ca
pacitățile de producție folosite, 
proiectele să fie întocmite cu mai 
multă economie și finalitate etc.

Plenara a adoptat o hotărîre cu 
privire la problemele discutate.

în cuvintui de încheiere, Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a relevat că în 
domeniul investițiilor s-au obținut 
succese importante, s-a acumulat 
o experiență bogată. Hotărîrea a- 
doptată de plenară va contribui la 
îmbunătățirea considerabilă a ac
tivității de investiții, în care se 
semnalează unele lipsuri. Arătînd 
că desfășurarea normală a acestei 
activități depinde de numeroase 
verigi interdependente, ca organi
zarea muncii, asigurarea cadrelor, 
proiectarea și realizarea construc
țiilor capitale, înzestrarea materia
lă a șantierelor etc., Wladyslaw 
Gomulka a subliniat ideea că în 
plan trebuie să fie incluse numai 
obiectivele pentru a căror con
strucție există suficiente materiale 
și capacități de producție.

ved.erea folosirii 
a fondurilor, se 
este necesar să 
pentru echipare 
pe seama redu- 

pentru

Comunelor de fames Callaghan, ministrul britanic 
de finanțe.

LONDRA. Delegația Uniunii sindicatelor din în- 
™ treprinderile de transporturi și telecomunicații din 
România a făcut o călătorie la Southampton, unde a 
vizitat o serie de obiective. Membrii /delegației s-au 
întîlnit cu George Woodcock, secretar general, și cu 
alți membri ai conducerii T.U.C., cu care au avui con 
vorbiri. La ambasada României a avut loc un cocteil 
la care au participat Raymond Gunter, ministrul 
muncii, și Frank Cousins, ministrul tehnologiei.

S3 BERLIN. Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. a însăr- 
" cinat pe Paul Verner, membru ‘al Biroului Politic, 
și pe Werner Lamberz, membru supleant. a_l C.C„ să 
aibă convorbiri cu reprezentanții conducerii P.S.D.G. 
cu privire la apropiatele întîlniri 
celor două partide.
Eg KHANG KHAY. Postul de 
™ anunțat noi bombardamente 
americană asupra teritoriilor din
trolul tortelor patriotice. In perioada 13—23 aprilie, 
in provinciile Sam Neua și Xieng Quang, forțele pa
triotice au doborit 15 avioane agresoare americane și 
au avariat alte 10.

In urma unor foraje 
submarine efectuate 
In goliul Gasconlei, 
a fost descoperit pe
trol. Această „insulă", 
care nu figurează tn 
hărți, este instalația 
de foraj „Neptun", 

flată în golf

Semnarea programului 
de schimburi culturale 
între România si S.U.A.

WASHINGTON 27 (Agerpres) — 
La 25 aprilie, s-a semnat la Wa
shington programul pentru aplica
rea pe anul 1966 a Aranjamentu
lui de schimburi culturale, știin
țifice și tehnice între Republica 
Socialistă România și Statele U- 
nite ale Americii. Programul sem
nat cuprinde schimburi în dome
niile științei, tehnicii, învățămîn- 
tului, culturii, și artei, sănătății pu
blice, schimb de expoziții și publi
cații etc. Din partea română pro
gramul a fost semnat de Petre Bă- 
lăceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Washington, 
iar din partea Statelor Unite ale 
Americii de Walter J. Stressel Jr., 
asistent ad-interim al secretarului 
de stat pentru problemele euro
pene.

n ROMA. 1 600 000 de muncitori metalurgiști și 
din industria alimentară au declarat miercuri 

o grevă de 24 de ore în toate întreprinderile din 
Italia. Greva a fost declarată ca răspuns la bloca
rea salariilor și refuzul cercurilor patronale de a 
accepta încheierea unor noi contracte de muncă.

I
I
I
I
I
I

dintre reprezentanții

radio Paiet Lao a 
săvirsite de aviația 
Laos aflate sub con-

M LONDRA. Pentru a combate tezaurizarea cres- 
™ cîndă de aur, guvernul britanic a hotărît să in
terzică cumpărarea și vînzarea de monezi și me
dalioane de aur de către persoane care locuiesc in 
Marea Britanie. Hotărîrea a fost anunțată în Camera

O A 5-4 BOMBA ?

n NEW YORK. Agenția Associated Press a trans
mis o știre a corespondentului ei din Madrid 

in care arată că, în timp ce își ara ogorul său si
tuat în apropierea localității Palomares, un țăran 
spaniol c descoperii un obiect de o tormă curioasă. 
Țăranul a declarat că, după părerea sa, obiectul 
descoperit ar ii o a cincea bombă din cele pierdute 
de bombardierul american „B-52", prăbușit în ianua
rie. Știrea a provocat numeroase comentarii în rîn- 
dul opiniei publice spaniole și a) personalităților cu 
răspundere. Agenția sub’iniază că o serie de per
soane oficiale au fost însărcinate să examineze ști
rile cu privire la această descoperire.
O TEHERAN. în Iran a fost creată recent Com- 

pania națională pentru exploatarea gaze’ir na
turale din Iran, care va controla și exploata toate 
zăcămintele de gaze naturale din țară.
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