
PROLETARI D1N TOATE TĂRflE, UNITI-VĂ!9 9

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

CARTEA
DE BUZUNAR

Anul XXXV Nr. 6978 Vineri 13 mai 1966 6 PAGINI - 30 BANI

Sînt un vechi iubitor al cărții rare, 
scumpe, frumoase, care poate fi păs
trată în rafturile bibliotecii ca o po
doabă pe care rareori te înduri să 
pui mîna. Asemenea cărți, cînd sînt 
tipărite la noi, ne dau o înaltă satis
facție. Ele arată că meșterii noștri în 
arta tipăririi cărților nu sînt cu nimic

Zaharia STANCU
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u trecut numai cîteva zile de cînd oame
nii muncii au făcut, cu mîndrie și satis
facție, bilanțul însuflețitei întreceri pe care 
au desfășurat-o în cinstea aniversării par
tidului. Planul producției globale indus

triale pe primele patru luni ale acestui an a fost 
îndeplinit în proporție de 102,3 la sută, sporul obținui 
peste prevederile planului fiind de peste 1,2 miliarde 
lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 
producția globală a crescut cu 10,3 Ia sută, demon- 

rîndu-se încă o dată ritmul înalt în care se dez
voltă industria noastră socialistă. Pe ansamblul in
dustriei, sarcina planificată de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită și depășită ; în trei luni s-au 
realizat peste plan economii la prețul de cost in valoare 
de 135 milioane lei și beneficii de 52 milioane lei. 
Practic, In toate regiunile tării au fost 
și angajamentele luate In întrecerea 
etapa pînă la 8 Mai.

Aceste rezultate reflectă nu numai elanul, hărni
cia, priceperea muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor noștri, dar și maturitatea, spiritul de răspun
dere cu care colectivele întreprinderilor 
deplinire sarcinile realiste 1
IX-lea al P.C.R. La adunarea festivă consacrată ani
versării partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, în numele conducerii de partid și de stat, 
calde felicitări oamenilor muncii, întregului nostru 
popor și a urat tuturor noi izbînzi în opera măreață 
de înflorire a României socialiste. Aceste aprecieri 
și îndemnuri găsesc un puternic ecou în rîndurile 
tuturor oamenilor muncii, mobilizîndu-i la noi și 
însemnate succese.

Activitatea rodnică, multilaterală, desfășurată 
pînă în prezent pentru îndeplinirea planului și a 
angajamentelor pe acest an a îmbogățit experiența 
colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi. Ea se cere dezvoltată mai departe, 
valorificată din plin și pusă la temelia unor noi 
succese viitoare. în lumina acestei experiențe apare 
și mai evidentă necesitatea ca ministerele, organele 
și organizațiile de partid, examinînd în fiecare în
treprindere rezultatele dobîndite, să ia în conti
nuare măsuri pentru a se asigura pretutindeni rea
lizarea planului la toți indicatorii. O asemenea ce
rință se pune îndeosebi în acele unități care, în 
această perioadă, au înregistrat anumite rămîneri 
în urmă în îndeplinirea unuia sau altuia dintre in
dicatorii planului. Sînt unele întreprinderi din in
dustria alimentară și industria < 
mașini care n-au realizat integral planul 
ducția marfă vîndută și încasată. In alte unități — 
mai ales din sectorul economiei forestiere și din in
dustria construcțiilor — productivitatea muncii n-a 
crescut la nivelul stabilit prin plan. Altor între
prinderi — îndeosebi din industria ușoară, econo
mia forestieră, chimie — le-au fost refuzate de be
neficiari anumite cantități de produse pentru cali
tatea lor necorespunzătoare.

Cu acuitate se pune cerința accelerării ritmului 
de execuție pe șantierele obiectivelor industriale 
aflate in construcție și, îndeosebi, ale acelora care au 
termene de dare în funcțiune în anul curent, de a- 
cesta depinzînd în mare măsură realizarea sporu
rilor de producție prevăzute pentru diferite ramuri 
industriale. Pornind de la o analiză temeinică a 
stadiului 
investiții, 
de utilaje 
integrală, 
Este 
cate

actual al lucrărilor, beneficiarii de 
constructorii, proiectanții și furnizorii 

au îndatorirea să asigure îndeplinirea 
la termen, a planului de investiții, 

necesar, de asemenea, să fie intensifi- 
lucrările pe șantierele construcțiilor de 
j, mai ales în regiunile rămase în urmă.

Continuînd cu însuflețire întrecerea socialistă, 
dezvoltînd experiența bună acumulată, trăgînd în- 

> din tot ce a fost pozitiv, dar și din defi- 
manifestate, oamenii muncii sînt chemați 

să-și concentreze eforturile spre îndeplinirea inte- 
' i a sarcinilor de plan pe primul semestru, 

creînd condiții pentru realizarea întocmai a planului 
și angajamentelor luate pe 1966.

DQrrenmatt capătă în „Biblioteca 
pentru toți" un tiraj de 25 000 exem
plare. Autorii români apăruți după 
eliberare și cu care ne mîndrim că 
ne-au dăruit opere dramatice puter
nice, legate de construcția socialistă 
în țara noastră, nu capătă nimic. 
De ce? Probabil din lipsă de... spațiu.

Sînt de acord cu apariția lui Fr. 
Diirrenmatt în „Biblioteca penfru toți* 
dar nu sînt deloc de acord cu absen
ța autorilor dramatici români din a- 
ceeași „Bibliotecă pentru toți". Din
tre prozatorii români contempo
rani au intrat în „Biblioteca pentru 
toți" cu cîte o lucrare — sau cel mult 
cu două — scriitori ca Marin Preda, 
Eugen Barbu, Titus Popovici. Au mai 
intrat recent, tot cu cîte o carte, 

Galan, Eusebiu Camilar și 
Munteanu. Dar ce facem cu 
Velea, cu Fănuș Neagu, cu 
Radu Popescu, cu Ștefan

mai prejos decît colegii lor din alte 
țări ale lumii. Doresc deci ca editu
rile noastre să meargă înainte pe a- 
cesf drum, să ne dea cărți din ce în 
ce mai elegante, din ce în ce mai 
frumoase, mai plăcute ochiului, mai 
căutate de amatori, de bibliofili. Dar... 
Vedeți ? Exisfă un dar și în problema 
cărții rare, de artă. Amatorii de cărți 
rare, bibliofilii sînt, la număr, cîteva 
sute. Să exagerăm și să spunem — 
pentru a nu fi învinuiți că ocolim 
realifatea — cîteva mii. în țară însă 
există cîteva milioane de oameni care 
citesc, care vor să citească și care 
nu ajung, nu numai la cartea rară de 
care pomeneam mai înainte, dar nici 
la unele ediții obișnuite din librării. 
Prețul cărților care apar în ediții obiș
nuite nu este mare. Pentru o nume
roasă categorie de cititori însă el nu 
e mic. Mă gîndesc, în primul rînd, la 
tineri, — la școlari, la tinerii munci- 

la tinerii țărani.
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Nocturna clujeana
Foto : Traian Fodor
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ARHITECTURA
LUMINII

Lazăr MARIAN
Arhitect-șef al orașului Cluj

Problema 
nocturn al 
este relativ 
fă o latură importantă

iluminatului 
orașului, deși 
nouă, reprezin- 

T a 
sistematizării urbane. Ea a 
generat pînă în prezent 
multe discuții cu privire 
la rolul, modul și mijloace
le sale de realizare. Este u- 
nanim recunoscut faptul că 
iluminatul artificial animă 
aspectul orașelor în timpul 
nopții și îl poate înfru
museța prin multiplele mij
loace de care dispune. Un 
iluminat nocturn, judicios 
integrat în peisajul urban, 
formează o rețea de lumi
nă uniformă, care asigură 
în primul rînd vizibilitatea 
necesară circulației ; din a- 
ceasfă rețea se desprinde 
contrastant iluminatul pu
ternic, viu, uneori colorat, 
al arterelor principale sau 
al clădirilor, după specifi
cul și importanța lor. Exis
tă însă și riscul ca realiză
rile de arhitectură să sufe
re, să-și piardă caracterul 
din cauza deformărilor la 
care sînt supuse de direc
ția și intensitatea razelor în 
cadrul unui defectuos sis
tem de iluminat nocturn. 
Din această cauză se impu
ne un studiu amănunțit al 
poziției surselor, al direc
ției și intensității luminii, 
corespunzător structurii și 
detaliilor diverselor clădiri, 
astfel încîf să se obțină 
efecte cît mai interesante.

în orașul Cluj, ca și în ce
lelalte orașe ale țării, o dată 
cu lucrările mari de siste
matizare, s-a extins și mo
dernizat și iluminatul, fapt 
care contribuie în mare 
măsură la afirmarea pe 
plan urbanistic a clădirilor 
reprezentative și a monu
mentelor de arhitectură, 
dîndu-le în unele cazuri o 
valoare inedită. Prin am
plasarea geografică și zes
trea sa monumentală, Clu
jul oferă posibilități spec
taculoase de realizare a 
iluminatului nocturn cu 
mijloace materiale afectate 
sistematic de organele lo
cale, iluminat care să pună 
în valoare ansamblul cen
tral al orașului, principale
le artere de circulație, noi
le realizări arhifectural-ur- 
banisfice, monumentele is
torice, unele clădiri etc.

Un exemplu de utilizare 
judicioasă a- cadrului 
furai ni-l oferă 
pe drept cuvînt 
„perla orașului".
de fapt un parc public cu 
relief accidentat și sfîncos 
și cu vizibilitate mare 
spre orice punct, reprezin
tă un centru de mare a- 
tracție. Ea beneficiază de 
plantații variate : cîmpuri 
de gazon, partere de flori, 
boschete și copaci. Noap
tea prin iluminatul judicios 
compus cu ajutorul unor 
surse de lumină văzute in
direct prin frunzișul vege
tației, sau direct și puter
nic pe alei și scări, se 
creează o ambianță plăcută, 
o adevărată feerie, care-i

Piefei Mi- 
folosit Iu-

oferă farmec și 
plus.

La iluminatul 
hai Vifeazu s-a 
minarea de jos, de la ni
velul trotuarului, a rondu
rilor de verdeață ; străluci
rea puternică a carosabi
lului și trotuarului pe de o 
parte, iar pe de alfa lumi
na difuză a fîntînii 
ziene cu jocuri de apă 
iluminatul special 
lui cu nouă etaje 
cinematografului 
ca" dau întregii 
notă proprie, care 
(regește armonios . 
tura și noua concepție ur
banistică. Exemple de a- 
cesf fel s-ar mai putea în
șira ; e cazul complexului 
de cămine studențești, 
unde suprafața mare a fe
restrelor cantinei dă noap
tea un accent deosebit. 
Din păcate, nu în toate ca- 
zurile, o dată cu moder
nizarea iluminatului public, 
s-a studiat și latura sa es
tetică. Majoritatea soluțio
nărilor s-au menținut la 
un nivel comun, anonim, 
pur tehnic, De aceea se 
poate afirma că iluminatul 
nocturn, inclusiv al noilor 
ansambluri, este în general 
sub nivelul realizărilor ar
hitectonice, nedepășind ca
drul obișnuit de iluminat 
al străzilor și aleilor.

Deși în orașul Cluj s-au 
realizat o serie de lucrări 
remarcabile în acest dome
niu, nu se poate vorbi des
pre o preocupare organi
zată penfru punerea în va
loare a unor monumente 
de arhitectură printr-un 
iluminat judicios. Singurele 
clădiri care se bucură de 
o oarecare atenție sînt fa
țada principală a Teatrului

(Continuare 
în pag. a II-a)
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NOUTATI TURISTICE
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Stațiunile climate
rice din regiunea 
Brașov vor oferi vizi
tatorilor în acest se
zon citeva noutăți. 
La poalele munților, 
la intrarea în Valea 
Rîșnoavei, s-a ame
najat un complex de 
odihnă prevăzut cu

145 de locuri. Un alt 
complex va fi pus la 
dispoziția turiștilor 
pe Cioplea, la o mie 
de metri altitudine. 
Au fost modernizate 
cabanele Plaiul Foii, 
de la poalele Pietrei 
Craiului, Gîrbova din

același 
de la 
Diham, 

Timiș și

masivul cu 
nume, cele 
Mălăești, 
Curmătura,
altele. Amenajări si
milare s-au făcut 
la unele vile de 
Pîrîul Rece și de 
Valea Timișului.

și 
la 
pe

PENTRU SANATATE

Astăzi poporul român a 
fie printre cele dintîi din 
ceea ce privește cititul. S-ar putea 
spune — nu în glumă ci pe bun 
drept — că ne străduim să citim nu 
numai pentru noi ci pentru toate ge
nerațiile care au trăit înaintea noas
tră și s-au săvîrșit din viață fără să 
cunoască slova. Poporul nostru ne 
cere cărți, tot mai multe cărți. Cărți 
bune, tipărite nepretențios, la preț 
mic. Trebuie să facem totul, dar ab
solut fotul pentru a astîmpăra foa
mea și setea de cultură a poporului 
dîndu-i ceea ce ne cere. Dar cum să 
facem aceasta? In multe țări unde s-a 
ridicat, ca și la noi, această problemă 
editorii au soluționat-o creînd „car
tea de buzunar". în Franța, de exem
plu, un roman care în ediție obiș
nuită costă 20 de franci, 
cumpărat, în aceeași librărie, cu 
preț de zece ori mai mic în 
„cartea de buzunar". Mi se 
punde : „Dar avem și noi 
noastră de buzunar". Avem 
teca pentru toți", care nu a 
ființată ieri-alaIfăieri, ci acum șapte
zeci de ani. Putem afirma deci că și 
în această materie, ca de altfel în 
multe altele, sîntem precursori.

Cunosc. Știu. Aș vrea să fiu încîn- 
fat. Din toată inima aș vrea să fiu 
încînfat, însă nu pot să fiu. De ce l 
Penfru simplul motiv că „Biblioteca 
pentru toți” nu răspunde decît înfr-o 
oarecare măsură marilor nevoi de 
răspîndire a cărților ieftine în masele 
largi ale cititorilor, pe de o parte, — 
iar pe de alfa, colecția aceasta pe 
bună dreptate celebră, nu acoperă 
deloc, sau aproape deloc, necesita
tea răspîndirii în mase a literaturii 
noastre contemporane, a literaturii 
originale scrisă de autorii noștri de 
astăzi și mai cu osebire de autorii 
noștri tineri.

Programul „Bibliotecii pentru toți* 
este vast : literatură clasică și mo
dernă românească, literatură clasică 
și modernă universală. înfr-un ase
menea ansamblu partea cărții româ
nești clasice se micșorează, iar a căr
ții românești de actualitate, a cărții 
românești scrisă de autorii noștri de 
azi, devine cu totul neînsemnată. în 
catalogul „Bibliotecii pentru toți” tea
trul lui Fr. Diirrenmatt se încadrează, 
iar al Iui Horia Lovinescu, M. Davi- 
doglu, A. Baranga și alți dramaturgi 
români în viață, nu. Teatrul lui Fr.

V. Em. 
Francisc 
Niculae 
Dumitru 
Bănulescu, cu Nicolae Tic, cu Ion 
Băieșu, cu N. Breban ? Lîngă aceștia 
am mai putea adăuga, cu mulfă în
dreptățire, și pe alții. Cîfi ani tre
buie să aștepte scriitorii tineri 
pînă să cîștige dreptul ca scrie
rile lor să fie răspîndite, la preț mic 
și în firaje de mase? Cu Ștefan Bă
nulescu s-a petrecut un lucru ciudat. 
Cartea lui „Iarna bărbaților" — carta 
la care a lucrat cu grijă, cu migală, 
cu talent ani întregi — a apărut la 
Editura pentru literatură înfr-un tiraj 
modest de 18 000 exemplare. S-a vîn- 
dut în cîteva zile. Critica a subliniat 
cu entuziasm valoarea excepțională 
a acestei cărți de povestiri. Editori 
străini au cerut dreptul s-o editeze. 
Nimeni nu se gîndește să reediteze 
excelenta lucrare a lui Ștefan Bănu
lescu într-un tiraj de mase. Cazul a- 
cesta este cel mai bătător la ochi, — 
nu este însă singular. Nu aș vrea să 
se creadă că arunc piatra în condu
cerile editurilor noastre. A arunca o 
piatră sau mai multe, înfr-o grădină, 
cu intenția de a sparge capetele 
grădinarilor este un lucru care se 
poate face. Problema nu este însă 
aceea de a arunca cu piatra, ci de 
a căuta soluții.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Institutul de proiectări chimice din Capitală : se execută macheta unei viitoare construcții a industriei chimice
Foto : Agerpre»
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Problema rhodesiană

Trei țări africane
au inaintat o rezoluție

1

CORESPONDENȚE

DIN MOSCOVA

Șl RIO DE JANEIRO

Tn bugetul sfatului se prevăd, 
an de an, sume importante des
tinate construirii de noi spitale 
și policlinici, modernizării și do
tării celor existente, dezvoltării 
bazei materiale necesare îmbu
nătățirii continue a asistenței 
medicale a populației. Tn legă
tură cu obiectivele ce urmează 
a fi construite între anii 1966— 
1970 ne-a vorbit tovarășul dr. 
GH. CONSTANTINESCU, direc
tor general adjunct în Ministe
rul Sănătății șl Prevederilor So
ciale.

unor condiții tot mai

de către studenți, în 
ri- 
cu 
cu 
un

în această perioadă vor fi date 
în folosință unități cuprinzînd cir
ca 7 000 de paturi și va începe 
construcția altora cu o capaci
tate de aproximativ 5 000 de pa
turi. în centrele regionale Ga
lați, Craiova, Pitești, Baia Mare 
se prevede construirea unor spi
tale cu 900—1 000 de paturi, iar 
în centrele raionale Tr. Severin, 
Slatina și Tr. Măgurele spitale 
cu 500 de paturi. Pentru crea
rea
bune de însușire a cunoștin
țelor 
centrele universitare se vor 
dica mari spitale-clinice : 
1500 de paturi la București, 
1 000 de paturi la Timișoara,
spital-clinic de pediatrie și unul 
de T.B.C. la Iași. Va continua 
construirea de policlinici. La fi
nele acestei perioade, aproape 
toate centrele regionale și raio
nale cu peste 25 000 de locuitori 
vor avea cîte o policlinică nouă. 
Totodată, pentru îmbunătățirea 
activității de îngrijire a bolnavi
lor și de cercetare științifică, la 
Timișoara se vor construi clădiri 
noi pentru filialele institutelor de 
oncologie și hematologie, iar la 
Eucurești un centru de gastro
enterologie și un centru de he
matologie.

Se vor asigura condiții mult 
mai bune de spitalizare. Camerele 
vor fi de 1, 2, 3 sau 4 paturi, cu 
grup sanitar propriu și instalații

frigorifice pentru păstrarea ali
mentelor. Noile spitale pun la 
dispoziția pacienților camere de 
zi, unde vor putea citi și asculta 
muzică sau privi la televizor. 
Oaspeții, în zilele de vizită, vor 
fi primiți în spații special ame
najate. La parter, vor exista to- 
nete și ghișee poștale.

PAGINA ECONOMICĂ 
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Convorbiri cu premierul Ciu En-lai
PEKIN 12.— Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Joi dimineață, Ciu En-lai, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut o convorbire cu 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației de partid 
și guvernamentale române care a 
venit la Pekin, după vizita făcută 
în R.D. Vietnam.

TELEGRAM E
în numele guvernului român și al său personal, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a transmis felicitări dr. Josef Klaus, cu prilejul inaugurării 
noului său mandat în funcția de cancelar federal al Republicii Aus
tria, exprimjndu-și totodată încrederea că relațiile bune existente în
tre cele două țări vor continua să se dezvolte în interesele ambelor po
poare și ale colaborării internaționale.

în răspunsul -său, cancelarul dr. Josef Klaus a mulțumit președin
telui Consiliului de Miniștri și guvernului român pentru felicitările 
transmise, arătînd că întărirea relațiilor prietenești existente între cele 
două țări va fi și în viitor dorința sa permanentă.

Din partea română la convorbire 
au luat parte Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ge
neral-colonel ul Ion Ioniță, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, adjunct 
al ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, Va- 
sile Vlad, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, șeful secției re
lațiilor externe a C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin.

Din partea chineză la convor
bire au luat parte Cen I, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C, 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Giao I-min, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, Siao Guan- 
hua, adjunct al ministrului aface
rilor externe și alții.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă tovărășească și priete
nească.

(Agerpres) (Continuare în pag. a V-a)
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Copilăria și adolescenta sînt 
vîrsfe de maximă plasticitate și ca 
atare de maximă influentă educa
tivă a modelelor umane. Totuși pro
cesul acesta nu este atît de simplu 
cum pare la prima vedere.

Unii părinți și profesori consideră 
că exemplul are o forjă absolută. 
După cite se pare, atunci cînd se 
ivește, această idee trebuie rectifi
cată. Modelarea personalității ca 
reflex psihic poate să se exprime 
printr-o conduită identică cu a mo
delului, ca o conduită contrarie 
(contramodel) sau ca o conduită de
viată de la un anumit model. Fac
torii emoționali psihologici dintre 
cei mai importanți, ca dragostea, 
admirafia, interesul, uimirea (din 
contrariere) acționează mai cu deo
sebire în alegerea modelelor. De 
regulă, exemplul părinților consti
tuie punctul de plecare a unei com
plexe modelări a acelor nenumă
rate și subtile gesturi și reacfii, ex
presii mimice și atitudini care se 
manifestă în stilul genera) de com
portare denumit „aerul de familie’, 
în asemănări ce apar pînă și între 
sofi după un anumit număr de ani 
de conviețuire, chiar dacă au fizio
nomii foarte diferite. Dar, deși pă
rinții influențează foarte mult stilul 
și caracteristicile generale expresi
ve ale conduitei copiilor lor, ei nu 
rămîn modele exclusive pentru ti
neri decît în rare cazuri.

Din păcate, mulfi dintre părinfi nu 
fin seama de aceasta. Unii dintre ei 
ar vrea ca tofi copiii lor să le „se
mene leit’, din toate punctele de 
vedere și dacă dorinfa lor nu se 
realizează își manifestă nemulțumi
rea. Or, nu se poate uita că la ele
vii de 12—13 ani există rezerve 
fată de un model uman unic. Mare 
este în genere numărul de tineri 
care aleg pentru o perioadă mai 
îndelungată sau mai scurtă ca mo
del în viafă persoane ilustre, din

istoria știinfei și culturii, eroi popu
lari sau eroi cum sînt primii cosmo- 
naufi. Cam în jurul vîrstei de 15—16 
ani crește interesul pentru vedetele 
sportive, pentru artiști buni de fil
me (mai ales pentru, cei cu roluri 
pozitive), pentru interprefi de mu
zică ușoară sau populară și uneor' 
pentru oameni de știin(ă mai cu- 
noscufi, ceea ce atestă influenta tot 
mai mare a modelelor întîlnite în 
activitatea cotidiană și mai ales în 
cadrul activităților relaxante, cultu
rale. Nu lipsesc, desigur, din aleqe- 
rea de modele umane nici eroii 
de romane. La 17 ani capătă o oa
recare frecventă și modele general- 
abstracfe, ideale, elaborate din ce- 
rinfe ce se formulează teoretic des
criptiv în materialele educative și 
din subsfanfa moralei practice a 
viefii. Toate acestea nu micșorează 
cu nimic rolul de model educativ 
al familiei, ci, din contră, îl ampli
fică. Cu tact și pricepere, fiecare 
părinte poate să-l ajute pe copilul 
său să aleagă în diferitele etape 
ale dezvoltării sale spre maturita
te modele pozitive, să se ocupe de 
ajustarea aptitudinilor personale ale 
tinerilor cu aceste modele. Există 
părinfi care de „teamă’ ca băiatul 
sau fetifa lor să nu „învefe rele”, 
îi îndepărtează de alfi copii, nu-i 
lasă să frecventeze cinematografele 
sau chiar să citească romane. Fi
rește, e o metodă cît se poate de 
greșită. Rolul familiei nu este acela 
de a închista în limitele ei orizon
tul copiilor, ci de a-i ajuta să-și for
meze personalitatea, îndrumîndu-le 
lectura, ajutîndu-i să-și aleagă prie
tenii, spectacolele pe care le vizio
nează.

Modelul uman nu este un model 
pasiv. El se construiește parcurgînd 
sensul unor întîmplări, semnifica
țiile lor majore. Copiii și adoles
cenții trebuie ajutafi în această 
construcție lăuntrică, lată, de pildă, 
ce relevă rezultatele parfiale ale 
unei anchete sociale recent între
prinse. La întrebarea „la ce eveni
ment sau întîmplare interesantă ai 
asistat în ultimele 5 zile ?" s-au ob
ținui următoarele răspunsuri : la 13 
ani — deci în plină pubertate — o 
bună parte din copiii întrebați nu au 
dat răspuns (s-au făcut anchete pe 
grupuri de cîte 100 copii de a- 
ceeași vîrstă), 10 la sută s-au refe
rit la evenimente școlare, iar 14 la 
sută au pus în evidentă momente 
diverse ale viefii de fiecare zi. La 
17 ani — în plină adolescentă — 
a crescut numărul răspunsurilor ex
plicite, constituindu-se și o atitudi
ne fată de cele semnalate. In 19 la 
sută din cazuri au fost relevate fe
lurite fenomene culturale cotidiene, 
proprii nivelului nostru de viată 
culturală, în 10 la sută din cazuri 
s-au evocat evenimente de familie 
(conversații, schimburi de păreri 
încordate din cauza unei note 
slabe, mutarea într-o locuință nouă 
etc.). Interesantă, la nivelul acestei 
vîrsfe, este trecerea printre eveni
mentele cu semnificație a întîlnirii 
cu prietenii sau cu „o veche cole
gă' (6 la sută).

Așadar, cunoașterea de către pă
rinți și profesori a faplelor și eveni
mentelor cărora copilul și adoles
centul le conferă semnificație deose
bită nu poate să nu se înscrie într-o 
pedagogie a viefii de fiecare zi.

Una din vitrinele magazinului CONFECȚIA, magazin de prezentare și desfacere al Fabricii de confecții și trico
taje „București" Foto r M. Cioc

una mai a debutat în a- 
cest ăn cu zilă neobișnuit 
de călduroase. A venit 
rîndul hainelbr ușoare, 
de vară. Ce noutăți oferă

magazinele de confecții in acest se
zon ? Ne-am adresat cu această în
trebare tovarășului Păvel VERE?. 
director general adjunct în Ministe
rul Comerțului Interior.

— Ne-am străduit să aprovizio
năm magazinele și 
raioanele de spe
cialitate cu confec
ții ușoare, practice, 
care să răspundă, 
în același timp, e- 
xigentelor modei. 
La îmbrăcămintea 
pentru ternei s-a 
contractat cu 12— 
20 la sută mai mult 
decît în aceeași 
perioadă a anului 
trecut. Cumpără
toarelor le stau la 
dispoziție 140 de 
modele de rochii, 
49 de modele de
bluze, 17 de fuste, 9 de panta
loni. Acestui tablou cifric ti adău
găm cîteva observații. Croiala 
confecțiilor pentru femei este 
simplă, lejeră, fără garnituri com
plicate ; diversitatea este lăsată pe 
seama țesăturilor din care sînt fă
cute. Fabricile de confecții au avut 
la dispoziție o gamă de tesătpri de 
bumbac, indigene și din impo,rt, in. 
mătase, diferite țesături fantezi, în
tr-o bogată varietate de culori și 
nuanțe, uni și în diferite combinații 
și desene.

La confecțiile pentru bărbați s-au 
contractat 6 modele de costume 
dintr-o stofă de lină pură, gen lus- 
trin, specială pentru vară, în 33 de 
contexturi și diverse poziții coloris- 
tice, circa 25 modele de costume, 
sacouri și pantaloni din aproximativ 
10 articole de țesături de fire fine 
de bumbac indigene șt din import, 
îmbrăcămintea bărbătească pentru

Se apropie vara; ce confecții 
vom găsi in magazine ?

tru vom putea oferi cumpărătorilor 
mult așteptatele cămăși cu gulere 
și manșete tari (la Fabrica de con
fecții și tricotaje București se insta
lează o linie de fabricație specială 
pentru acest produs), precum și că
măși colorate din țesături de im
port din fire de bumbac și polies- 
teri.

Deoarece a venit vremea ștran
durilor și nu peste mult timp se 

deschide sezonul 
de plajă pe litoral 
vom adăuga cîte
va Cuvinte despre 
noutățile vestimen
tare din acest do
meniu. Fabricile de 
confecții au pregă
tit 28 de modele 
de costume de 
baie pentru femei. 
Aceste costume, 
compuse din două 
piese sau din- 
tr-una singură sînt 
confecționate din 
materiale uni, în 
culori vii, cu elas

tic trasat Sînt și alte nOutăti la a- 
cest capitol — aproximativ 20 de 
sortimente: halate, diferite combi
nații de rochii și costum de baie, 
jachetă cu sort etc. Pentru bărbați 
un articol nou — costumul de baie 
compus dintr-un slip din tricot și, pe 
deasupra, un șort din țesătură din 
poliesteri, care nu retine apa.

Unele din sortimentele de con
fecții amintite se află în magazine, 
iar altele urmează să apară în 
curînd.

Rodico ȘERBAN

ACCIDENTUL
NEGRU

Gheorghe I. conducea, 
mai mult sau mai puțin în 
stare de ebrietate, un au
tocamion pe una din șo
selele ce ies din București. 
Viteză excesivă, un concurs 
nefericit de împrejurări și 
G. I. accidentează un om. 
Reduce viteza, privește 
în urmă și accelerează. 
„Am scăpat !' — își spu
ne probabil și gonește 
mai departe. Dar în ase
menea cazuri nu există 
„scăpat I' După trei zile 
de cercetări minuțioase, lu
crătorii milifiei află cine 
este făptașul și îl arestează. 
Tribunalul îi aplică pedeap
sa prevăzută de legile țării.

Nu avem Ce comenta 
aici, fotul este evident : un 
comportament neomenesc 
pe care societatea l-a sanc
ționat cu asprimea cuvenită.

ALB
Un amurg de vară. Din

tr-o curte de pe Calea Că
lărași fîșnește un copil cu 
gîndul să traverseze și in
tră direct sub rofile Wart- 
burg-ului condus de Ale
xandru P. Conducătorul au
to circula respectînd toate 
regulile, cu o viteză mode
rată și, ca întotdeauna, a- 
fenf. Frîna scîrfîie, dar cu o 
secundă prea tîrziu. Șoferul

acest sezon are croiala după ulti
mele jurnale de modă — sacourile 
sînt ușor cambrate in talie, puțin 
mai lungi ca pînă acum, cu șlituri 
laterale. Interesant este faptul că 
s-a schimbat nu numai linia croielii, 
ci însăși construcția costumului: 
haina a devenit mai ușoară prin eli
minarea unor întărituri. în locul lor 
aplicîrtdu-se căptușeli fantezi cu 
garnituri de tigheluri, betelia pan
talonului este făcută din rejansă cu 
elastic trasat. încă în acest trimes

ARHITECTURA LUMINII
(Urmare din pag. I)

National și blocul cu 9 etaje din 
Piafa Mihai Viteazu. Ar fi de dorii 
ca întreprinderea regională de elec
tricitate să aibă în vedere și acest 
aspect, finind seama de faptul că 
orașul dispune de un mare număr de 
monumente de arhitectură. Clădirea 
Muzeului de Artă. Catedrala St. 
Mihail, Mînăstirea Calvaria, Turnul 
Croitorilor, Catedrala Ortodoxă, 
Casa de cultură o studentilo.-, Hn- 
fîna din parcul orașului etc. sînt nu
mai cîteva exemple.

O altă posibilitate pe deplin acce
sibilă cu mijloacele materiale exis
tente, dar care nu este folosită în 
mod satisfăcător o constituie^sistemul 
de reclame, firme și vitrine. Deși 
s-au obfinut și pe această linie o 
serie de realizări, totuși, la multe ma
gazine și unități de alimentație pu
blică, aranjamentul vitrinelor este 
făcut fără rafinament, fără gust și cu 
iluminat insuficient. în ultimii ani 
s-au cheltuit sume importante pentru 
executarea de firme și reclame lu
minoase moderne ; totuși, acestea 
nu-și ating scopul deoarece o mare 
parte nu se aprind seara din negli
jenta unităților comerciale și în spe

cial a responsabililor de magazin, 
iar o altă parte sînt murdare sau 
defecte. Numai la un singur control, 
efectuat într-una din seri, s-au găsit 
circa 80 de firme cu defecțiuni de 
funcționare și un mare număr nea- 
prinse. O situație și mai dificilă este 
aceea a firmelor verticale, care din 
lipsa unor scări corespunzătoare nu 
se repară cu anii ; este cazul res
taurantului București. Tot legat de 
firme și reclame este necesar să a- 
minfim că, în ceea ce privește forma 
și caracterul scrisului, există un oare
care șablonism care duce la mono
tonie. El este generat în special de 
faptul că organele de proiectare nu 
se ocupă suficient de un iluminat es
tetic și de reclamă. Cazul cel mai e- 
locvent ni-l oferă barul „Melody' : 
deși a fost proiectat de un organ 
competent — „D.S.A.P.C. Cluj' — 
solujia de firmă și reclamă s-a lăsat 
pe seama beneficiarului, ceea ce a 
dus la executarea unei firme neco
respunzătoare, care a trebuit să fie 
ulterior schimbată.

Pentru îmbunătățirea situației exis
tente în privința iluminatului de 
noapte al orașului și în special a ce
lui artistic consider că este necesară 
o legătură mai strînsă între între-

prinderea regională de electricitate, 
care proiectează refele electrice, și 
D.S.A.P.C. — ca proiectant de siste
matizare și arhitectură. De asemenea 
ar fi bine să apară și la noi, în presa 
de specialitate, materiale pe această 
temă.

Pentru accentuarea caracterului de 
oraș vechi, Ou multe monumente de 
arhitectură, cred că ar fi indicat ca 
și iluminatul să se încadreze în a- 
ceastă notă prin folosirea de stîlpi 
metalici, iar forma lămpilor să fie a- 
decvată, acolo unde este cazul, sti
lului de epocă. în vederea unei exe
cutări corespunzătoare a firmelor și 
reclamelor sînt de părere ca acestea 
să fie realizate pe plan regional — 
pentru toate unitățile comerciale și 
de deservire — de către o singură 
întreprindere dotată cu aparatajul 
necesar, iar la proiectarea lor să fie 
atrași arhitecfi sau graficieni cu ex
periență.

în cadrul acestor acțiuni, servicii
lor de sistematizare le revine rolul 
deosebit de important de a coordo
na și controla cu mai multă exigentă 
aplicarea măsurilor menite să îmbu
nătățească iluminatul nocturn al ora
șelor.

A APĂRUT:

Noul „Mers al autobuzelor"
La Ministerul Trans

porturilor Auto, Na
vale și Aeriene a 
fost întocmit noul 
mers al autobuzelor, 
ediția 1966/1967 Noul 
mers înregistrează 
îmbunătățirile aduse 
transportului auto de 
călători în ultimul 
an. Sînt cuprinse aici 
1518 trasee auto, cu 
177 mai mult decît în 
anul trecut, însumînd 
5 270 de curse, cu 
826 mai multe. A 
sporit, de asemenea, 
cu 511 numărul loca
lităților deservite de 
autobuzele I.R.T.A. 
Numai în primul tri
mestru al acestui an 
au fost create 22 
trasee noi și s-au 
prelungit 18 din cele 
existente. Dintre noi
le trasee amintim cî
teva: Pitești-Chițani
(reg. Argeș); Piatra 
Neamț-Brateș (reg. 
Bacău) ; Bala Mare- 
Nearesti-Turț (reg. 
Maramureș); Ploiești-

Mislea-Vîrfuri (reg. 
Ploiești); Săveni-Vor- 
nicești Gară; Fălti- 
ceni-Manolea (reg 
Suceava).

în „Mersul autobu
zelor" sînt trecute 
pentru fiecare re
giune administrativă 
cursele grupate pe 
trasee și cîmDuri, în
soțite de o schiță a 
acestora, fiecare tra
seu avînd indicația 
cîmpului din care 
face parte. Este pre
zentată lista tuturor 
autogărflor din țară 
cu indicarea adrese
lor și telefoanelor a- 
cestora precum și au
tobazele. Pentru a 
face cunoscute cetă
țenilor plecați la o- 
dihnă mijloacele de 
transport auto care 
deservesc stațiunile 
balneo-climatice și 
cabanele turistice, se 
publică o listă a a- 
cestora, indicînd, tot
odată, numărul tra

seelor care circulă 
spre ele. Orarul auto
buzelor a fost întoc
mit în colaborare cu 
sfaturile populare și 
întreprinderile situate 
pe aceste trasee, sta- 
bilindu-se astfel cele 
mai potrivite ore de 
circulație. S-a avut în 
vedere la întocmirea 
noului mers al auto
buzelor să se asigure 
legături mai bune cu 
trenurile și celelalte 
mijloace de trans
port. Pentru stațiuni
le situate la distanță 
de calea ferată, prin 
consultarea conduce
rilor acestora, s-au 
stabilit trenurile care 
să aibă legături ime
diate cu autobuzele 
I.R.T.A.

Noul mers al auto
buzelor este valabil 
între 22 mai 1966 și 27 
mai 1967 și poate fi 
procurat de la casele 
de bilete ale tuturor 
autogărilor din țară.

UCECOM:

Sesizările populației 
si îmbunătățirea’ 1 
deservirii

Comitetul Executiv al UCECOM 
a analizat ieri, în cadrul unei șe
dințe, felul cum sînt rezolvate se
sizările oamenilor muncii și cum 
acestea au ajutat la îmbunătățirea 
deservirii populației. S-a arătat că 
în perioada analizată aproape ju
mătate din sesizări se referă la 
calitatea lucrărilor, respectarea 
termenelor de executare a comen
zilor și reparațiilor, comportarea 
lucrătorilor etc. Din dezbateri a 
reieșit că cea mai mare parte din 
sesizările primite au fost rezol
vate operativ, că ele au constituit 
prilejuri de analiză a cauzelor care 
au dus la deficiențele semnalate și 
de luare a unor măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor.

în urma propunerilor făcute, Co
mitetul Executiv al UCECOM a 
adoptat unele măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea activității 
de deservire a populației.

Comitetul Executiv al UCECOM 
a luat, de asemenea, în discuție 
problema organizării de ateliere 
centralizate pentru încălțăminte de 
comandă. (Agerpres)

și culorile 

conștiinței
George-Radu CHIROViCl

sare din mașină, ridică pe 
brafe copilul, îl așează 
înăuntru* roagă pe un fînăr 
să-l însoțească și gonește 
spre spitalul de urgentă. 
De aici cheamă organele 
de milifie.

Din fericire, accidentul nu 
a fost grav. Luînd în con
siderare toate elementele 
întîmplării, tribunalul îi a- 
cordă o pedeapsă relativ u- 
șoară.

Nici aici nu avem ce co
menta. A. P. și-a ispășit pe
deapsa fără ca fruntea lui 
să poarte cuta remușcării 
pentru comportare inuma
nă. Dacă din punctul de ve
dere al legii el este vino
vat — și A. P. a fost pri
mul care a recunoscut-o — 
din punct de vedere ome
nesc el este „curat”. O în

tîmplare nefericită nu l-a 
făcut să abdice de la cali
tatea sa de om.

G R I
Tribunalul Capitalei a ju

decat de curînd un recurs. 
Hotărîrea primei instanțe, 
Tribunalul popular al raio
nului „23 August”, a fost 
atacată atît de inculpat, cît 
și de partea civilă. De ce 
sînt ei nemulțumiți ?

...Pentru a răspunde la a- 
ceastă întrebare, să ne în
toarcem cu cîteva luni în 
urmă, lată ce s-a întîmplat 
atunci :

Intr-o dimineață, la ora 
6,20, cotăleanc* D V 
versează în fugă B-dul 
Muncii. O motocicletă, con
dusă de cetățeanul C. R„ o

Asonante

9

Cum 
intervine 
opinia 
publică?

După părerea mea, 
asonanțe — de felul 
acelora de care se o- 
cupa tov. Mircea 
Șerbănescu într-un 
articol din „Scîn- 
teia" — se întîlnesc 

.uneori și in relațiile 
de muncă, in între
prinderi și instituții; 
raportul cetățean- 
societate se formează 
și aici, in procesul 
muncii, la locul de 
producție.

Mai există destui 
care nu contribuie la 
armonia colectivului, 
care trag înapoi re
zultatele muncii a- 
cestuia.

P. N. care de
ține o funcție de răs
pundere în cadrul 
întreprinderii Fores
tiere Tg. Jiu, are stu
dii superioare, a ur
mat cursurile unei 
facultăți fără frec
vență. P. N. are 
însă o comportare 
care lasă mult de 
dorit. Adesea pleacă 
cu cîte o mașină a 
întreprinderii la dife
rite chefuri sau după 
interese personale 
sub pretextul că are 
treabă pe teren. Me
reu ajunge la conflic
te cu salariații, în 
special cu șoferii. A 
fost aspru criticat 
pentru lipsurile sale, 
dar nu a recunoscut 
nimic din ceea ce i se 
reproșa. Totdeauna 
are delegația semna
tă, totdeauna știe să 
pună problema în nu
mele unor interese 
ale colectivului. Vor
bește de zici că-i 
cinstea întruchipată, 
de parcă ar fi un 
mare noroc pentru 
întreprindere că-l are 
ca salariat. Dar 
munca lui (dacă se 
poate numi muncă) 
este numai fanfaro
nadă, bine ticluită 
între două chefuri.

Poate colectivul de 
muncă de la I.F. Tg. 
Jiu să stea indiferent 
față de această aso
nantă ? Nu. desigur. 
Corectivul în aces
te abateri de la im
perativele conștiinței 
cetățenești trebuie să 
pornească chiar din 
colectivul de muncă.

Conștiința indivi
duală depinde în ul
timă instanță de for
mele de educație fo
losite. După părerea 
mea, prea puțin se 
face încă pentru a 
întări curajul opi
niei publice, de a lua 
atitudine împotriva 
„asonantelor" sociale.

Aceasta creează unor 
semeni de-ai noștri 
impresia că pot face 
ce vor, că nimeni nu-i 
poate trage la răs
pundere. Să le 
curmăm pe toate că
ile această falsă im
presie.

Cosmo STANESCU 
funcționar Tg. Jiu

Pentru 
un cod 
al normelor 
de 
conviețuire

Comparația din ar
ticol — între norme
le de conviețuire so
cială și legile de cir
culație — este suges
tivă ; aplicarea în 
practică a celor din
ții prin exemplul pe 
care îl oferă însuși
rea regulilor circula
ției în rîndurlle 
populației nu numai 
că e posibilă, dar e 
și necesară.

Cînd de la etajul 
II al unui bloc din 
microralonul Brazda 
lui Novac din orașul 
Craiova o gospodină 
scutură covoarele pe

balcon, fără să țină 
seama de trecător, a- 
cestui fapt i se poa
te pune o „etichetă" 
și i se poate aplica o 
„măsură" (fie și nu
mai morală). Am vă
zut personal cum 
gestul de mai Sus a 
fost dezaprobat, con
damnat fără rezerve, 
de către toți coloca
tarii care asistaseră 
la scenă. Este indis
cutabil, conștiința 
cetățenească, opinia 
publică devin din 
ce în ce mai mult un 
„controlor de calita
te". Uneori, însă, opi
nia publică are ne
voie de ajutorul au
torităților. Consider 
că ar fi bine să se 
alcătuiască un „cod" 
al normelor de con
viețuire socială, nor
me care să fie învă
țate în școli (în orele 
educative), în uni
versități populare, 
universități muncito
rești, prin conferințe 
în întreprinderi, că
mine culturale. Iar 
presa noastră, care 
are un mare rol 
educativ, să popu
larizeze în perma
nență aceste norme, 
urmărind ca ele să-și 
facă tot mai temeinic 
loc în conștiința tu
turor.

Profesor
Miltiade IONESCU
Craiova

lovește și femeia cade. 
(Fentru o și mal mare exac
titate : C. R. a lovit-o, In 
trecere, cu colul). C. R. mai 
rulează 6 bucală de drum 
(30 de metri susfin unii 
martori, 70 de metri susfin 
al)ii). oprește și se întoarce 
la locui accidentului. Aici 
vede că D.V. este ridicată și 
pusă într-un automobil ca
re o va transporta la spital. 
Se întoarce, își ia motoci
cleta și pleacă la serviciu. 
Peste două ore este căutat 
de miliție.

Cine e de vină ? C. R. 
susține că D.V., D.V. sus
ține că C. R. Sentinfa a- 
mintită a tribunalului îm
parte culpa pe amîndouă 
părțile. Se ridică însă o altă 
problemă :

A fost oare fugă de la 
locul accidentului ? întreba
rea este deosebii de în
semnată. Răspunzînd, dăm 
un calificativ moral lui 
C. R. Să ne spunem păre
rea din capul locului-: 
da și nu. Da : pentru 
că C. R. a avut nevoe 
de 30—70 de metri ca să 
oprească, pentru că nu a a- 
nuntal pe loc militia, pen
tru că nu și-a dat numele 
în fafa martorilor. Nu : pen
tru că s-a oprit, s-a întors 
și nu a plecat pînă nu s-a 
asigurat că victimei i s-a a- 
cordat asistentă, pentru că 
a anunțat la serviciu că 
este autorul unui accident 
de circulație și a cerut în
voire să se prezintă la mi
lifie, pentru că nu a con
testat nici o clipă că el esle 
autorul.

Lucrurile păreau că s-au 
terminat 0 v s-a restabi
lit. La o săptămînă după 
accident, dă o declarație în 
care, povestind Sumar fap
tele, emite pretenții mate
riale (îndreptățite în forma 
în care le expune) și de
clară că nu va porni pro
ces tm*snfr>va lui C. R.

lată însă că în clipa de 
fată se judecă un recrirs. 
Ce ș-a întîmplat pe -„ar
curi ?

GR/?.

NU CUMVA

NEGRU ?

Pe scurt : D. V. a pre
tins 4 000 de lei. C. R. nu 
a fost de acord să-l dea, 
considerînd cererea ca exa
gerată. Rezultatul ? O serie 
de prpcese, cu tot tipicul : 
interogări de martori, ex
pertize, memorii, pledoarii 
etc., etc. Accidentul a ră
mas undeva în urmă. Poa
te că ar fl fost șt uitat... da
că s-ar fi putut fără el. La 
12 ianuarie, 0. V. pretinde 
suma de 9 000 lei. După o 
vreme face un calcul „pre
cis’ din care reiese că C.R. 
îi datorează, nici mai mult, 
nici mai puțin decît 8 934,65 
lei. Acești 65 de bani me
rită -un ■ monument I
’ Afoîl sau nu fugă de 
la locul accidentului I Da și 
nu,-dar-nfugă -de la locul 
moralei” tn orfce cat. Cei 
în cauză nu s-au înfeles a- 
supra „prefului” ; și pentru 
că nu s-a întîmplat așa, gă
sesc legi (și avocat' care le 
cunosc bine) care să-i aju
te. Pe unul ca. să ia cît mai 
mujti bani, pe celălalt ca 
să dea cît mai putini. Și 
mai găsesc și cuvinte s răs
pundere, omenește, acuz, 
suferință și multe altele. La 
Urma urmelor, tentative imo
rale de a transforma no
țiuni grave în rechizită de 
tarabă, negustorie pe sea
ma legilor.

Exploatarea chibzuită, la 
rece, a unei întîmplări ne
fericite, atît de către o 
parte cît și de cealaltă, du
ce la spectacolul revoltător 
despre care discutăm.
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Cînd și cum 
trebuie recoltată
LUCERNA
Concluziile unui schimb de experiență

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

• Cea mai valoroasă plantă de nutreț
• O metodă eficientă: uscarea finului
cu curenți de aer dirijat • Avantajele 
cositului in faza de imbobocire • Core
larea și grăbirea lucrărilor de recoltare 
transport și depozitare.

Toți crescătorii de animale apre
ciază lucerna ca una din cele mai 
prețioase culturi de nutreț. E și 
firesc să fie așa. Cercetînd șirul 
lung al tabelelor care arată va
loarea diferitelor furaje, rezultă că 
lucerna prezintă un echilibru a- 
proape ideal în ce privește diferi
tele substanțe nutritive. Ea are un 
conținut ridicat de proteine, vita
mine și săruri minerale, într-un 
raport echilibrat, puțind fi utili
zată cu succes în hrana tuturor 
speciilor de animale. Așa se expli
că de ce gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole care cultivă 
această plantă obțin cele mai ri
dicate producții de carne și lapte. 
La gospodăria de stat Variaș, re
giunea Banat, unde lucerna are 
cea mai mare pondere în structura 
rațiilor, s-au obținut peste 5 000 1 
lapte de fiecare vacă furajată.

Cultivînd lucernă irigată, nu
meroase gospodării de stat și coo
perative agricole din regiunile 
București, Galați, Banat, Crișana și 
altele au obținut cite 80 000 kg la 
ha, care conțin substanțele nutri
tive necesare pentru realizarea a 
16 000 litri lapte. Din păcate, ade
sea valoarea lucernei scade foarte 
mult atunci cînd nu se respectă 
regulile de recoltare și conservare, 
în unele unități, pierderile de sub
stanțe nutritive ajung pînă la 
40—50 la sută.

■

aer, 
asi- 

în 
de

TIPURI NOI
DE VAGOANE

La Uzina de vagoane din A- 
rad va intra în fabricație un nou 
vagon de marfă pe 20 de osii cu 
o capacitate de 280 tone, desti
nat transporturilor de agregate 
grele, îndeosebi ale marilor trans
formatori electrici.

Parcul de material rulant al 
țării va spori anul acesta și prin 
construcția altor tipuri de va
goane, printre care vagoane a- 
coperite cu o capacitate de în
cărcare de 60 tone, vagoane 
descoperite pe 4 osii, de aceeași 
capacitate, prevăzute cu instala
ții de autodescărcare prin po
dea.

(Agerpres)

Recent a avut loc un schimb de 
experiență organizat de Departa
mentul Gostat la Combinatul agro- 
aiimentar „30 Decembrie" de lingă 
Capitală, în care au fost analizate 
pe larg multiplele probleme pri
vind recoltarea lucernei. Specialiș
tii prezenți au făcut numeroase 
propuneri în legătură cu adop
tarea unei tehnologii eficiente de 
recoltare, uscare și depozitare, au 
urmărit practic demonstrațiile 
efectuate la recoltarea acestei 
plante cu vindrovere, combine și 
alte utilaje perfecționate.

Dintre multele metode prezen
tate, o mare eficiență are uscarea 
lucernei cu ajutorul curenfilor de aer 
dirijat. Aplicarea ei nu necesită in
vestiții prea mari. De aceea a și 
fost extinsă în mai multe sute de 
gospodării de stat și cooperative 
agricole. Printr-un curent de 
creat de niște ventilatoare, se 
gură uscarea lucernei clădite 
șire, reducîndu-se pierderile
substanțe nutritive cu peste 33 la 
sută față de uscarea pe brazde. 
Cu toate că avantajele sînt 
incontestabile, metoda uscării cu 
curenți de aer rece s-a extins 
prea puțin, deoarece o serie de 
unități agricole neglijează să-și 
procure din vreme ventilatoarele 
necesare. In multe unități se apli
că balotarea lucernei, metodă care 
permite reducerea consumului de 
forță de muncă.

Pentru zonele mai bogate în 
precipitații, rezultate bune se ob
țin prin uscarea lucernei pe suporți. 
Și această metodă, care se aplică 
de mulți ani în regiunile Brașov, 
Suceava și altele, dă putința să se 
evite o mare parte din pierderile 
de substanțe nutritive. în acest 
scop, este necesar ca, într-un nu
măr cît mai mare de unități agri
cole, să se procure și să se ame
najeze suporți, folosind surse locale 
de materiale. In cadrul schimbului 
de experiență amintit, specialiștii 
au evidențiat avantajele tnsilozărli 
lucernei după ce în prealabil a fost 
pălită, metodă care permite păs
trarea într-un procent ridicat a 
substanțelor nutritive din nutreț.

In prezent ne aflăm tn plină cam
panie de recoltare a primei coase de 
la lucernă. Este o lucrare care tre
buie privită cu toată răspunderea în 
fiecare unitate agricolă socialistă.

Intr-o serie de gospodării de 
stat și cooperative agricole din 
sudul țării recoltatul se află în- 
tr-un stadiu' avansat. In unele uni
tăți au fost organizate brigăzi 
furajere care, în aceste zile, lu-

La G.A.S. Uzunu, regiunea București, după recoltarea lu
cernei se face balotarea ei în vederea depozitării

Foto : Agerpres

crează intens. Un mare cîștig 
realizează prin cosirea In faza de 
îmbobocire 
ceslea conjin 
de substanje 
sînt și mai 
vedere că
optim permite obținerea unor pro
ducții mai mari la hectar de la 
coasele următoare, întrucît plan
tele au timp să se dezvolte viguros. 
Calculele au arătat că atunci cînd 
recoltatul se face de timpuriu, 
într-o perioadă scurtă și de cali
tate, rezultă un nutreț valoros.

Mobilizarea tuturor forțelor și 
mijloacelor existente pentru 
strînsul grabnic al lucernei face 
posibilă evitarea situațiilor păgu
bitoare, cînd nutrețul cosit stă 
multe zile în șir, degradîndu-se. 
sub acțiunea agenților atmosferici.

Esfe important ca în aceste zile 
consiliile agricole, uniunile coopera
tiste, trusturile Gostat să organizeze 
temeinic, pînă în cele mai mici 
amănunte, campania de recoltare a 
lucernei, astfel ca In fiecare unitate 
agricolă să se obțină nutrețuri de 
calitate superioară.

a plantelor, cînd a- 
cea mai mare cantitate 
nutritive. Avantajele 

mari dacă se are în 
recoltatul la timpul

ÎN T R-IJ N
TRIMESTRU
cîi
INTR-UN
AN

Producfia de strunguri Carusel ocupă o pon
dere fot mai importantă în industria noastră con
structoare de mașini, in primul trimestru al aces
tui an au fost realizate tot afîtea strunguri cît în 
întregul an 1963, cînd s-a trecut la fabricația de 
serie a acestor mașini de înaltă tehnicitate.

Creșterea producției are loc concomitent cu 
diversificarea ei. Astfel, la strungurile pentru 
prelucrarea pieselor cu diametre de 2 000 și 
2 500 mm aflate în fabricația curentă, s-a adău
gat recent un alt tip, cu diametrul de 1 000 mm. 
Specialiștii de la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din București pregătesc acum proiectele 
pentru începerea, încă din acest an, a fabricației 
altor trei tipuri de astfel de strunguri cu diametre 
de 1 250, 1 600 și 3 200 mm.

(Agerpres)

CONTROLUL BANCAR
SA INTERVINĂ
MAI PROMPT
PENTRU EVITAREA
CREDITELOR RESTANTE

Potrivit metodolo
giei în vigoare, fie
care întreprindere are 
îndatorirea să-și sta
bilească cît mai exact 
volumul mijloacelor 
circulante de care are 
nevoie în vederea 
realizării integrale a 
sarcinilor de plan. 
Evident, aceasta nu e 
suficient. Esențial este 
ca întreprinderile să a- 
sigure utilizarea 
fonduri în mod 
șl cu eficacitate sporită, 
accelerîndu-se 
viteza de rotație a mij
loacelor circulante și 
prevenindu-se Imobili* 
zările în stocuri supra- 
normative de materii 
prime și materiale, în 
debitori și goluri de 
mijloace circulante. Edi
ficatoare în acest sens 
sînt rezultatele poziti
ve obținute de unele 
unități subordonate 
Ministerului Industriei 
Chimice, ca de exem
plu : fabrica „S.I.N."- 
București, Uzinele chi
mice Rîșnov, uzina 
„Dero“-Ploiești care, 
an de an, au gospo
dărit cu grijă fonduri
le materiale și bănești 
și nu au avut credite 
restante. Amintesc că, 
în cazul acestor în
treprinderi, un rol 
însemnat în privința 
utilizării cît mai efi
ciente a mijloacelor 
circulante l-au avut și 
organele bancare.

Nu același lucru se 
poate spune 
Combinatul 
artificiale 
Combinatul

acestor
Judicios

astfel

despre 
de fibre

Brăila, 
chimic

Borzești, Uzina de fire 
și fibre sintetice Să- 
vinești, Trustul de 
amenajare și valori
ficare a stufului Tul- 
cea, Combinatul de 
celuloză și hârtie Că
lărași. în permanență, 
aceste întreprinderi au 
avut credite restante. 
Cauzele care le-au 
generat — numeroase
le restructurări ale 
sarcinilor de produc

PUNCTE

DE

VEDERE
ție, nepunerea de a- 
cord a planului de a- 
provizionare cu modi
ficările intervenite în 
structura sortimente
lor etc. — au fost și 
sînt bine cunoscute a- 
tît conducerilor uni
tăților respective, cît 
și inspectorilor băncii 
din filialele respecti
ve. Numai că măsuri
le preconizate nu au 
fost de natură să în
lăture din rădăcini 
toate neajunsurile. O 
cauză o constituie și 
faptul că, adeseori, 
anumiți inspectori ai 
filialelor băncii nu se 
ocupă în primul rînd 
de problemele majore 
ale activității între
prinderilor, că sesiză-Const. BORDEIANU

LA SOSIRE
ACELAȘI RITM
CE DETERMINA UNELE ÎNTÎRZIERI
LA LUCRĂRILE DE IRIGAȚII IN REGIUNEA GALAȚI

180 de 
executat 
Această

Uzina de anvelope „Danubiana" din București : linia preselor de 
vulcanizare Foto : Gh. Vințilă

ÎN PREAJMA CONGRESULUI SINDICATELOR

Mesajul mobilizator al rezultatelor
— De curînd, Consiliul sindica

telor din raionul „Tudor Vladimi- 
rescu" din Capitală a organizat la 
Uzina „Timpuri noi“ un schimb 
de experiență cu întreprinderile 
metalurgice și constructoare de 
mașini din raion. Care a fost 
tema schimbului de experiență ? 

. — Ne-a interesat în mod deo
sebit felul în care grupele sindi
cale și comitetele de secție stabi
lesc criteriile concrete ale între
cerii socialiste, organizează între
cerea și reușesc să facă din ea o 
confruntare permanentă de expe
riență și rezultate, o dispută pa
sionantă, vie. Dintre multe altele 
să mă refer la un fapt. In fiecare 
lună din acest an, la adunările 
grupelor sindicale din uzina noas
tră au fost făcute în jur de 100 
propuneri de diferite măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să ducă 
la îmbunătățirea activității din di
ferite sectoare, locuri de muncă. 
Constatăm că în mare măsură a- 
ceste propuneri se referă la folo
sirea tuturor posibilităților pe 
care le avem pentru îmbunătățirea 
continuă a calității producției. 
Este oare acesta un lucru întîm- 
plător? Strădania, căutările neis
tovite ale colectivului de a depista

Convorbire cu tovarășul Dumitru CONSTANTINESCU, 
președintele Comitetului sindicatului de la Uzinele „Timpuri noi“ 

din Capitală

rezervele inepuizabile de îmbună
tățire a calității producției nu se 
desfășoară sub semnul unor cam
panii, nu este vorba aici de o ac
țiune sezonieră. Chiar în condițiile 
cînd se obțin rezultate frumoase, 
calitatea producției rămîne — a- 
vînd in vedere exigențele mereu 
crescînde ale economiei — un 
punct cardinal în criteriile întrece
rii socialiste.

— După părerea dv., ce au avut 
mai interesant de aflat la Uzina 
„Timpuri noi“ participanții la 
schimbul de experiență ?
— Nu-mi propun să recapitulez 

desfășurarea schimbului de expe
riență. Fiind gazde, ne-am gîndit 
să demonstrăm, printre altele, „pe 
viu". la locurile de muncă, felul 
cum prin perfecționarea evidenței 
și publicității rezultatelor întrece
rii se stimulează dorința oame
nilor de a se autodepăși, de a 
munci mai bine. Nu vorbele multe 
și plăte fac ca întrecerea să fie 
dinamică, să aibă o intensitate 
sporită. După părerea noastră, im

portant este nu 
secțiile, locurile 
multe panouri,

„să îmbrăcăm" 
de muncă cu 
gazete, grafice.

Publicitatea simplă, convingătoare,
operativă este un mijloc eficace 
de comunicare și comparare între 
oameni. Doar astfel fiecare cifră
de pe grafice trezește interes, 
capătă forță de inrîurire.

— Am dori să comunicăm citi
torilor în ce constă soluția la 
care vă referiți; să le oferim o 
„fotografie" a acestei soluții.
— Să privim oricare dintre gra

ficele întrecerii din secții. Să citim 
împreună rubricile : numele bri
găzii (al muncitorului atunci cînd 
întrecerea este individuală), mai
strul care răspunde de asistența
tehnică a locului de muncă, sarci
na de plan pe luna în curs și, 
alături, angajamentul asumat în
întrecere. Decadal, sînt urmărite
atît realizările sarcinilor de plan 
cît și cele privind angajamentele 
de îmbunătățire a calității produc
ției. Se poate observa de asemenea

cum, în continuare, pe același gra
fic sînt consemnate și rezultatele 
din luna precedentă, ca și faptul 
dacă cel aflat în întrecere a fost 
sau nu confirmat ca evidențiat.

,S-a încetățenit în activitatea 
grupelor și comitetelor noastre de 
sindicat obiceiul ca la capătul fie
cărei decade, în fața graficelor, 
maistrul, împreună cu organizato
rul grupei sindicale și colectivul de 
muncă, să comenteze rezultatele 
obținute. Eventualele rămîneri în 
urmă sînt semnalate încă din pri
ma decadă ; operativ, pe loc, se 
creează astfel acea opinie sănă
toasă, energică, pentru combaterea 
neajunsurilor, se iau măsuri de 
întrajutorare tovărășească, cînd 
esle cazul.

Perfecționînd continuu formele 
de organizare a întrecerii socialis
te, căuti'nd ca ea să urmărească 
scopuri precise, obiective clare, noi 
ne gîndim ca și mijloacele de evi
dență, de publicitate a rezultatelor 
muncii să fie cît mai simple, acce
sibile tuturor oamenilor, să le 
crească forța de înrîurire, comba
tivitatea.

Constantin MORARU

DE LA START

Cooperatorii din regiu
nea Galați, sprijiniți de 
specialiști, au căutat și au 
găsit soluții avantajoase 
pentru extinderea iriga
țiilor în 1966 cu aproape 
7 000 ha. Care este stadiul 
lucrărilor ? Situația de pe 
teren arată că în această 
importantă acțiune s-a 
pornit cu dreptul.

Avînd la vreme asigu
rat proiectul lucrării, coo
peratorii din comuna Tu
dor Vladimirescu, raionul 
Galati, au început cu mult 
timp în urmă amenajarea 
celor 200 de hectare care 
vor fi cultivate anul aces
ta cu porumb. Sub îndru
marea specialiștilor s-au 
săpat sute de metri de ca
nale. Acum, lucrările sînt 
terminate. La fel au 
cedat și cooperatorii din 
comunele Braniștea și Șer- 
bănești, raionul Galati, 
Grădiștea și Șutești, raio
nul Făurei, și din alte 
peste 80 de cooperative 
care au anunțat termina
rea lucrărilor.

Startul bun luat a fost 
condiționat, în mare mă
sură, de asigurarea docu
mentației tehnice. Este 
un merit al consiliului a- 
gricol regional că a știut 
să organizeze în așa fel 
munca specialiștilor, incit 
în prezent documentația 
tehnică pentru întreaga 
suprafață prevăzută a fi 
irigată este practic termi
nată. Aceasta nu înseam
nă însă totul.

De la un raion la altul 
și chiar în unități vecine 
se constată pe teren 
muri inegale în ceea 
privește 
practică 
timp ce 
raionul 
rea celor 40 hectare este 
de mult terminată, la Co- 
tulung, același raion, se 
lucrează în ritm de melc. 
Din volumul de terasa-

pro-

rit-
ce 
în
Tn

transpunerea 
a proiectelor, 
la Scortarul Nou, 
Brăila, amenaja-

mente prevăzut pentru a- 
menajarea celor 
hectare nu s-a 
decît jumătate.
rămînere în urmă se da- 
torește slabei organizări a 
muncii. Chiar și în zilele 
în care lucrările în cîmp 
nu erau aglomerate, la a- 
menajarea terenului lu
crau doar 10—15 coope
ratori. Notă discordantă 
fată de vecini fac și coo
perativele 
Vișani, 
Făurei. 
început 
ziasmul 
drum. în comuna 
reni, raionul Panciu, este 
o situație de neînțeles. în 
mai mult de o lună de 
cînd se puteau începe în 
bune condiții lucrările 
pentru amenajarea celor 
74 hectare care vor fi iri
gate s-au executat doar 
1 500 metri cubi terasa- 
mente. Dacă se va lucra 
în ritmul acesta, lucrările 
vor fi terminate tocmai în 
primăvara anului

Pe ansamblul regiunii 
s-au executat
700 000 metri cubi terasa- 
mente, ceea ce înseamnă 
că pe o suprafață de 5 700 
de hectare lucrările de a- 
menajări sînt practic ter
minate. Multe din aceste 
lucrări n-au fost însă re
cepționate. Pentru execu
tarea lucrărilor de artă, 
baraje, podețe etc. — 
cooperativele au avut ne
voie de anumite cantități 
de ciment, de fier beton, 
cherestea. Centralizarea 
comenzilor a durat nu 
mai puțin de o lună. Abia 
zilele trecute, ne-a infor
mat tovarășul inginer 
Mircea Samoilă, vicepre
ședinte al Consiliului 
gricol regional Galati 

obținui repartiții 
tone ciment, 42 
beton și 50 
cherestea. Dar 
de livrare ră-

Ținîn-

agricole din 
Cîineni, raionul 

Aici lucrările au 
la timp, dar entu- 
a fost pierdut pe 

Pădu-

s-au
pentru 280 
tone fier 
metri cubi 
termenele
mîn încă incerte.

viitor.

aproape

a-

au constituit 
obiectul pre- 
organului re
comandat, de

du-se seama de faptul că 
identificarea terenului în 
vederea irigării s-a făcut 
din toamnă, comenzile de 
materiale se puteau face 
mult mai devreme.

O acțiune de mare im
portanță este acum procu
rarea utilajelor pentru iri
gat, repararea celor exis
tente. O situație de Ia 
Uniunea regională a coo
perativelor agricole atestă 
că în unitățile agricole și 
în S.M.T.-uri există 248 
motopompe și 51 asper- 
soare. Dar verificarea cu 
atenție a stării în care se 
găsesc, distribuirea și e- 
ventuala redistribuire a 
lor pe unități, în funcție 
de suprafețele ce vor fi 
irigate, nu 
deocamdată 
ocupărilor 
gional. S-au
asemenea, 31 motopompe 
și 58 aspersoare. Măsura 
luată de Consiliul Supe
rior al Agriculturii de a 
repartiza aceste utilaje a- 
tunci cînd lucrările de a- 
menajări vor fi gata este 
bună și ajută la urgenta
rea lucrărilor. Dar aceas
ta nu trebuie să constituie 
un motiv de neglijare a 
procurării acestor utilaje.

Secretariatul Comitetu
lui regional de partid Ga
lati și comitetul executiv 
al sfatului popular regio
nal au analizat, de curînd, 
stadiul lucrărilor la noile 
amenajări pentru irigații. 
Esențialul este acum să 
se aplice neîntîrziat în 
practică măsurile preconi
zate. Trebuie, în primul 
rînd, să se intensifice lu
crările de amenajare a te
renului în unitățile răma
se în urmă din raioanele 
Panciu, Brăila și Făurei, 
să se termine lucrările hi
drotehnice și să se procure 
fără întîrziere utilajele 
pentru irigai.

Radu APOSTOL
coresp. „Scînteii1
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rile lor nu se bucură 
întotdeauna de aten
ția cuvenită din partea 
forurilor de resort din 
Ministerul Industriei 
Chimice.

După părerea mea, 
identificarea cauze
lor ar trebui făcută 
neapărat în analitic, 
pe structura imobili
zărilor și surselor. Ce 
se constată însă în 
practică ? Pentru a 
respecta prevederile 
instrucțiunilor în vi
goare, pe de o par
te, și a îndeplini 
unul din criteriile pre
văzute în regulamen
tul de premiere, 
de altă parte, 
ganele bancare 
tocmesc prea i 
te procese-verbale. în 
aceste acte se rela
tează, de regulă, ace
leași aspecte constata
te anterior, iar actua
lizarea datelor din 
ultimul bilanț contabil 
este greoaie, întrucît 
întreprinderile nu au 
la data analizei în
registrările contabile 
la zi în conturile sin
tetice și analitice. 
Pe scurt, identificarea 
imobilizărilor se face 
în general și nu în 
analitic.

Că lucrurile stau așa 
o dovedește și exem
plul Uzinei de fire și 
fibre sintetice Săvi- 
nești. Anul trecut, ea 
nu și-a îndeplinit indi
catorii de plan privind 
producția-marfă și 
planul de livrări, din 
care cauză s-au creat 
stocuri supranormati- 
ve de materii prime, 
materiale, produse fi
nite, ce s-au reflectat 
în credite restante în 
tot cursul anului. Ce 
a întreprins filiala 
Băncii Naționale din 
Piatra Neamț ? A ur
mărit evoluția credi
telor restante, a ana
lizat cauzele care le-a 
determinat, a încheiat 
numeroase acte de 
control. Dar mă
surile propuse pe plan 
local și cele luate la 
nivelul ministerului 
nu au reușit să solu
ționeze decît unele as
pecte minore, fără în
semnătate. Creditele 
restante au crescut de 
la o perioadă la alta.

Părerea mea este că 
analiza creditelor res* 
tante ar trebui făcută de 
inspectorul bancar nu
mai trimestrial, o dată 
cu analiza dărilor de 
seamă contabile depuse 
de întreprinderi la uni
tățile băncii. Ar urma 
ca imobilizările și 
sursele atrase ce apar 
in bilanțul contabil să 
fie identificate atît pe 
structură (stocuri, de
bitori, furnizori), cît și 
în analitic (denumirea 
materiilor și materia
lelor, cantitate, valoa
re), iar în procesele 
verbale ce se întoc
mesc să se prevadă și 
măsurile ce trebuie 
luate — pe plan local, 
regional și la nivel de 
minister — fixîndu-se, 
totodată, termene con
crete de aplicare a a- 
cestora. Pe lingă ana
liza trimestrială, pe 
bază de bilanț, con
trolul organelor ban
care ar trebui să se 
efectueze permanent, 
pentru a se cunoaște 
amănunțit cum se 
desfășoară activitatea 
întreprinderilor. Dacă 
din acest control, exer
citat în cursul trimes
trului, inspectorii vor 
constata unele abateri 
de la disciplina de 
plan și de plăți, ei vor 
trebui să ia măsuri 
neîntîrziat. Totdeauna, 
în cazul unor aprovi
zionări neraționale, 
fabricării de produse 
fără desfacerea asigu
rată, deturnării de 
fonduri, debitori neur- 
măriți, ei vor trece 
imediat la credite res
tante contravaloarea 
acestor imobilizări. 
Prin acest procedeu sc 
asigură operativitatea 
și creșterea eficienței 
controlului bancar în 
înlăturarea cauzelor 
care generează credi
te

, Pe 
or- 
în- 

mul-

restante.
Corneliu BADEA 
inspector principal 
în Banca Națională
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Științele moderne
f

Economie, lingvistică, biologie — 
cîteva dintre domeniile științei care, 
pînă nu demult, păreau să nu aibă 
nici o legătură directă cu matema
tica. Astăzi se vorbește frecvent 
despre o economie matematică, o 
lingvistică matematică, o biologie 
matemafică. Dar folosirea metode- 

celelaltelor matematice de către 
științe reprezintă numai una din im
portantele aplicații contemporane 
ale acestei milenare ramuri a 
științei. în legătură cu lărgirea ariei 
de cercetare și aplicare a matema
ticii, acad. Gheorghe Vrânceanu, 
președintele secției de științe ma
tematice a Academiei Republicii 
Socialiste România, ne-a înfățișat cî- 
teva din preocupările matematicie
nilor noștri :

— O primă remarcă s-ar putea 
face în legătură cu ritmul de dez
voltare din ce în ce mai rapid al 
științei moderne în genere. Desco
peririle se succed cu o tot mai mare 
repeziciune, iar ritmul și amploarea 
aplicațiilor cresc necontenit. După 
numai cîteva decenii de existență, 
ramuri științifice tinere (de pildă, 
electronica) sînt deja discipline în
chegate, cu numeroase realizări, 
antrenînd în dezvoltare alte do
menii conexe. De la acest di
namism, științele teoretice, abstrac
te, în cadrul cărora matematica 
ocupă un loc de prim ordin, nu se 
pot sustrage. Matematica se carac
terizează astăzi nu numai printr-o 
continuă diversificare a domeniilor 
ei de cercetare, dar și printr-o ex
tindere tot mai largă a aplicațiilor. 
Se poate spune, fără a greși, că nu 
există sector de activitate umană 
în care matematica să nu aibă uti
lizări dintre cele mai importante, 
în domeniul teoretic asistăm la 
accentuarea procesului de „mate
matizare" a științelor, potrivit că
ruia orice știință tinde să foloseas
că într-o tot mai mare măsură cu
ceririle matematicii, care contri
buie la conturarea a două însu
șiri esențiale — logica și precizia 
— calități în care matematica ex
celează în mod deosebit.

De mare însemnătate se dove
desc însă și numeroasele aplicații 
practice ale matematicii, al căror 
număr crește, mai ales în fizică, 
în tehnică și economie. In acest 
sens, este semnificativ că pe tere
nul cercetării matematice apar as
tăzi teorii noi, generate nu atît de 
necesități teoretice, cît mai ales 
de imperative practice. în fizică, 
cercetările de geometrie riemannia- 
nă și de teoria grupurilor lui Lie 
se aplică la teoria particulelor 
elementare, iar geometria spațiilor 
cu conexiune, in teoria relativității 
și în teoria dizlocațiilor care pri
vește fizica corpului solid. în teh
nică, cercetările de matematică 
vizează de asemenea rezolvarea 
unor probleme majore și de 
stringentă actualitate, legate de 
automatizare și siguranța în 
funcționare a diferitelor instalații 
și dispozitive moderne, analizarea 
proceselor tehnologice și întreți
nerea utilajelor, stocarea materia
lelor și controlarea calității pro
ducției etc.

— Ce ne puteți spune despre 
preocupările matematicienilor 
noștri in legătură cu sarcinile 
puse de cincinalul actual ?

— Este cunoscut că știința noas
tră are tradiții îndelungate și va
loroase în domeniul matematicii.

AGENDĂ
CULTURALĂ
Pelicanul alh“-1966
Cunoscuta emblemă a „Pelica

nului alb" va apărea din nou la 
Mamaia, intre 15—22 iunie, cînd se 
va desfășura cel de-al IU-lea Fes
tival National al Filmului. După 
cum ne informează Consiliul ci
nematografiei din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, pe e- 
cranul Teatrului de vară de la Ma
maia vor fi prezentate, pe Ifngă 
„Răscoala". „Procesul alb". „Dumi
nică la ora 6“ și „Haiducii", filme 
artistice cunoscute de pe acum de 
un mare număr de 
producții ale căror 
avea loc cu acest 
acestea din urmă 
„Vremea zăpezilor" 
colae Velea și Fănuș Neagu > re
gia : Gheorghe Nagy). „Doctor 
Faust XX" (scenariul și regia Ion 
Popescu-Gopo) și altele aflate in 
lucru

spectatori, și 
premiere vor 
prilej. Printre 
se numără ; 

(scenariul Ni-

Timp de 3 zile in aula Biblio
tecii centrale universitare din 
București s-au desfășurat lucrările 
Sesiunii de comunicări și referate 
organizate de Asociația Bibliote
carilor din Republica Socialistă 
România. !n prima zi. au fost dez
bătute unele probleme actuale pri
vind cercetarea științifică în acest 
domeniu, rolul și locul bibliotecilor 
publice în culturalizarea maselor, 
activitatea bibliotecilor științifice, 
a bibliotecilor școlare, precum și 
stadiul cercetărilor științifice fn 
bibliologia românească și învătă- 
mintul bibliologic universitar. Lu
crările au continuat pe secții.

DIN PROGRAMUL

„matematizarea" EMISIUNILOR RADIOFONICE
(15-21 mai 1966)

Interviu cu acad. Gheorghe VRÂNCEANU

Școala românească de matematică, 
care a dat strălucite pleiade de 
personalități, cu un aport de pres
tigiu la îmbogățirea patrimoniului 
acestei științe, a cultivat preocu
parea de a aborda creator diver
sele sectoare ale matematicii, o- 
rientarea acestor cercetări spre re
zolvarea unor probleme practice 
etc. — tradiții perpetuate și dez
voltate cu succes de actualele ge
nerații de matematicieni. Ca ur
mare a condițiilor optime create în 
anii socialismului cercetării de ma
tematică, a preocupării de a lega 
într-o tot mai mare măsură aceste 
studii de viață, de practică, au a- 
părut noi nuclee de cercetare cu 
rezultate valoroase, (în reglajul au
tomat, „teoria așteptării", „teoria 
automatelor finite" etc.) și noi 
școli, cum este cea legată de stu
diul logico-algebric al schemelor 
de mecanisme automate cu relee, 
ale cărei investigații prezintă un 
deosebit interes pentru introduce
rea tehnicii noi în economie. Pe 
aceeași linie se înscrie și inițierea 
unor ample cercetări privind utili
zarea matematicii în economie, in
vestigații ce cunosc o continuă 
dezvoltare. Astăzi, ele permit efec
tuarea unor analize economice des
fășurate, calcule de balanță, fun
damentarea științifică a variante
lor optime alese pentru elaborarea 
planurilor economice, contribuind 
totodată și la perfecționarea me
todelor de planificare la nivelul ra
murilor și al întreprinderilor, la 
conducerea operativă a producției 
etc. O etapă importantă în extin
derea aplicațiilor matematicii mo
derne în producție și în alte sec
toare de activitate o constituie in
troducerea și folosirea mașinilor 
electronice de calcul, care a per
mis nu numai ușurarea anevoioa
selor operații de calcul, dar și for
mularea și rezolvarea unor pro
bleme complexe ale dezvoltării 
tehnicii.

în perioada 1966—1970 se impu
ne o creștere substanțială a apor
tului cercetărilor de matematică la

dezvoltarea economiei și culturii 
noastre. Pentru aceasta vor con
tinua și se vor dezvolta în primul 
rînd investigațiile în .domenii în 
care specialiștii noștri au obținut 
deja rezultate importante : studiile 
de analiză matematică, în special 
cele legate de spațiile vectoriale 
topologice, 
frecvent în 
matematicii, 
ferențială și 
diferențială, 
țională și teoria distribuțiilor etc. 
Progresele realizate de teoriile le
gate de automatizare permit toto
dată continuarea cercetărilor de 
algebră modernă cu aplicații la 
tehnica mașinilor de calcul. în a- 
celași timp, matematica poate 
aduce utile servicii atît pe linia 
teoriei modelării, cît și în ceea ce 
privește rezolvarea unor probleme 
ridicate de procesul de automati
zare a producției industriale. Unele 
cercetări (de analiză secvențială și 
teoria siguranței) sînt solicitate de 
probleme ale organizării producției 
industriale, perfecționării proce
selor tehnologice șl îmbunătățirii 
calității producției, mai ales în 
industria construcțiilor de mașini.

Activitatea economică formează 
un obiect tot mai actual al cerce
tărilor de matematică, în special 
pentru determinarea eficienței e- 
conomice prin metode statistico- 
matematice. Pe această linie cen
trele de calcul, catedrele de spe
cialitate și institutele de matema
tică care întreprind astfel de cer
cetări pot să-și dezvolte contribu
ția la rezolvarea unor teme de 
mare importanță privind metodele 
de control statistic a calității pro
ducției, elaborarea de modele ma
tematice pentru cererile de con
sum, prețuri și productivitatea 
muncii etc.

care intervin astăzi 
diferite domenii ale 
cele de geometrie di- 
globală, de topologie 
de analiză func-

— Ce îmbunătățiri s-ar con
tura in acest domeniu ?
— Complexitatea acestor cerce

tări impune adîncirea colaborării

V. Em. GALAN

Zodia
înstrăinării

Atmosfera ultimei 
cărți a lui V. Em. Ga
lan ne duce cu gîndul 
către una din cele 
mai împlinite creații 
ale sale, 
„La Răzeși*, 
fera și, 
densitatea 
nervul trepidant 
intensitatea conflictu
lui desenat și desfă
șurat în linii ferme de 
un izbitor dramatism. 
E aici, în această „Zo
die a înstrăinării", ur
mărită în cele mai a- 
dînci și mai caracte
ristice detalii, o lume 
absorbită de puterea 
banului, de o dorin
ță rapace de înavu
țire, care usucă și a- 
trofiază inimile și îm
pietrește orice zvîc- 
nire nobilă a sufletu
lui. Amintirile pe care 
pacienta, acum fe
meie matură, le îm
părtășește doctoriței 
par a fi scene din- 
tr-un adevărat coș
mar derulat cu înce
tinitorul. S-au gravat 
pînă în cele mai mici 
amănunte și trecerea 
timpului nu le poate 
șterge. O familie în
treagă adună nesă
buit averi, mințind, 
înșelînd pe cei apro- 
piați, vlăguindu-i și 
redueîndu-i la rolul 
unor ființe abrutizate. 
E un univers închis și 
tragic, un perimetru 
al suferinței în limi
tele căruia sentimen
tul adevărat, atunci 
cînd înflorește, este 
reprimat cu brutali
tate și sălbăticie. De 
fapt, de aici izbucneș
te drama eroinei, a 
fetei care în această 
lume a deschis ochii, 
aici a început să 
deslușească înțelesu
rile vieții și care își 
trăiește copilăria și 
adolescența sub sem
nul cumplitei zodii a 
înstrăinării de oa
meni, ca și de propria 
sa ființă.

Zilele de coșmar 
începute și sfîrșite 
3ub spectrul unei 
munci de adevărat 
Infern, de tiranie a 
unui tată lacom și a 
anei mame insensibi
le, reprezintă cred 
ultimele limite ale 
dezumanizării, într-o

povestirea 
Atmo3- 

aș adăuga, 
acțiunii, 

Și

societate ce permitea 
ca omul să nu devină 
în ochii propriei sale 
familii decît o uneal
tă producătoare de 
bani, lipsită de orice 
aspirații, de orice 
gînduri. de orice po
sibilitate de a-și gu
verna singur viața. 
De fapt, eroina se 
răzvrătește atunci 
cînd nu mai vrea să 
trăiască astfel și cre
de, instinctiv, că ar 
putea trăi altfel. La 
nivelul puterii ei de 
a înțelege, evadarea 
din acest mediu nu 
se putea realiza decît 
prin Mihal, omul a- 
cela neobișnuit și 
ciudat, adus de tatăl 
său ca slugă, singu
rul care putea să o 
smulgă din inerția a- 
brutizantă a familiei. 
Dar răzbunarea lor, 
a celor ce și-au vă
zut înfrîntă cerbicia, 
va fi cu atît mai cum
plită De aici se dez
lănțuie de fapt drama 
eroinei, represaliile 
sălbatice, de o cru
zime sadică, ce merg 
pînă la alungarea ei 
din „rîndul oameni
lor". Devine nebuna, 
„rîsul* satului, al tu
turor celor ce cred că 
a tăcut o faptă „ne
cugetată*. Sînt pa
gini în care prozato
rul V Em. Galan ex
plorează 
cele mai 
scrisului 
șîndu-se
deopotrivă 
creator de atmosferă 
și în același timp ca 
un portretist adevă
rat. Și deși, cum spu
neam. cazul poate 
părea unul extrem — 
dus pînă la ultimele 
limite, el simbolizea
ză consecințele de
zastruoase pe plan 
moral ale zodiei ba
nului șl a rapacită
ții-

Partea a doua, și 
prin ea înțeleg mo
mentul în care eroina 
se retntîlnește cu iu
bitul ei Mihal, ajuns 
în fruntea unei bande 
de răufăcători ce în
șeală buna credință 
a naivilor — mi se 
pare că stă pe a- 
locuri sub zodia

spectaculosului. E a- 
devărat, întîmplările 
narate aici sînt nu 
numai o dată palpi
tante, străbătute de 
fiorul neprevăzutului, 
paginile respective 
conțin episoade su
gestive pentru men
talitatea acestor șar
latani. dar autorul 
comite o eroare asu
pra căreia aș vrea 
să mă opresc. Optica 
eroinei copleșește 
pînă la urmă totul și 
prozatorul pare să 
nu mai stăpînească 
firele pe care le-a 
declanșat. Așa îneît 
toate isprăvile aces-

filoanele 
fertile ale 
său, îr-făți- 

cititorilor 
ca un

atît între matematicieni, cit și din
tre aceștia și cercetătorii din alte 
ramuri ale științei, precum și spe
cialiștii din producție. Pași de a- 
propiere trebuie făcuți din toate 
direcțiile : matematicienii trebuie 
să cunoască cît mai bine princi
piile fundamentale ale științelor și 
problemelor practice ale sectoare
lor de activitate pe care le vizea
ză prin investigațiile lor, ceilalți 
specialiști trebuie să se familiari
zeze cu matematica, să poată con
tribui la formularea în limbaj ma
tematic a diverselor teme de stu
diu ce urmează a fi soluționate.

în acest sens, problemele com
plexe ce se impun a fi soluționate 
fac necesară o conlucrare tot mai 
strînsă a matematicienilor nu nu
mai cu economiștii și statisticienii, 
dar și cu tehnicienii. Pe această li
nie, sarcini importante revin în 
mod deosebit celor care se ocupă 
de cercetările privind aplicațiile 
matematicii în economie. Adeseori 
noul, mai ales în acest domeniu al 
matematicii, este mai complex și 
necesită, firește, interes susținut 
și eforturi. Pe baza experienței de 
pînă acum, se observă că pregă
tirea prealabilă a diverșilor spe
cialiști pentru colaborarea cu ma
tematicienii, prin cicluri de lecții 
metodologice, poate fi sensibil ex
tinsă. M-aș referi, de pildă, la 
activitatea controlorilor de calitate 
— categorie numeroasă ce lu
crează în industria noastră — din 
care mulți folosesc încă practici 
empirice, de mult depășite de me
todele modeme, statistice, de con
trol al calității produselor în serie.

Totodată, ar fi, credem, util 
dacă, paralel cu o concentrare a 
activității colectivelor care se ocu
pă cu cercetări privind aplicațiile 
matematicii în producție, s-ar tre
ce și la înființarea unor secții de 
specializare în acest sector, pentru 
a se forma specialiști, cu o for
mație matematică bine conturată, 
capabili nu numai să aplice cu 
succes metodele și modelele ma
tematice în economie, 
desfășoară o activitate 
tare în acest sens.

dar să șl 
de cerce-

realizat deInterviu
Teodor CAZACU

Răspunzînd solicitării a numeroși cititori, dornici să fie informați asupra 
celor mai interesante emisiuni-radio, ziarul nostru, începînd cu numărul de 
față, va publica în fiecare vineri selecțiuni din programul radiodifuziunii pentru 
săptămîna care urmează.

• Transmisiunea înregistrată 
a concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii „George 
Enescu", condusă de Mircea 

Basarab ; solist — Wilhelm Kempff — Concertele nr. 
1, 2 și 3 de Beethoven (11,00—II).
• Rapsozi ai folclorului nostru (11,20—I).
• Satira și umorul (14,30—II).
• Din spectacolele Teatrului de operă și balet 
(15,30—11).
• Noutăți pentru iubitorii de folclor (18,00—II).
• Arii din opere cîntate de Elena Cernei și Tito 
Gobbi (19,03—11).
• în lumea canțonetei cu Mario Lanza (19,40—I).
• în satul lui Ion al Glanetașului — reportaj literar 
(19,45—11).
• Teatru : „Minunata pantofăreasă" de Federico 
Garcia Lorca (20,15—I).
• Transmisie din sala „Smetana" din Praga (Festi
valul „Primăvara la Praga") : Concert al orchestrei 
simfonice a Radiodifuziunii cehoslovace, condusă de 
Vaclav Neumann. Solist : Arthur Rubinstein (21,00 
—II).

DUMINICA MAR
stă-

Cou-

Niță

• Emisiune literară pentru 
școlari : Cervantes—Don Qui- 
jotte (10,30—1).
• Fragmente din opera „Bal 

mascat" de Verdi (11,20—II).
• Din creația de balet a compozitorilor Paul Cons- 
tantinescu și Mihail Jora (12,40—1).
• Cvintetul în La major pentru oboi și orchestră de 
coarde de Boccherini (13,20—II).
• Arii din operete cîntate de Constanța Cîmpeanu 
(15,30—II).
• Program din operele lui Mozart (16,20—I).
• Actualitatea teatrală : cronica spectacolelor „Nu 
sînt turnul Eiffel", „Nunta însîngerată", 
mîntului", „Pe 40 m lungime de undă" 
„Scena" (17,15—1).
• „Drumeții veseli" pe tema „Balade 
19,00—1).
• Teatru radiofonic-: „Stimați! domni Glembay" de 
Miroslaw Krleza (19,30—11).
• Pagini din operetele lui Gherase Dendrino (20,40 
-II).
• Piese pentru pian de Schumann și Chopin (20,55 
—I).
• Premiere muzicale radiofonice : Simfonia V-a de 
Honegger în interpretarea orchestrei de concerte 
„Lamoureux", dirijată de Igor Markevith (21,20—1).
• Moment poetic : versuri de Ion Brad, Aurel Rău, 
Ion Horea și Tiberiu Utan (22,30—II).

„Copiii pă
și rubrica

populare"

. • Trei piese pentru orchestră 
de Lully, Concertone în do 
major pentru două viori și 
orchestră de Mozart (Yehudi 

Menuhin și Alberto Lysy — 9,05—IT).
• Interpreți ai folclorului : Fănică Luca. Nicu 
nescu, Alexandru Grozuță (10,05—I).
• Piesa pentru clavecin „Carnaval francez" de 
perin (14,05—I).
• Melodii populare cîntate de Mia Barbu și 
Vădeanu (15,00—1)
• Arii din opere interpretate de Ladislau Konya 
(15,10-11).
• Emisiunea „Pe-un picior de plai" : Prezentarea ba
ladei „Ion ăl Mare" (17,00—I)
• Cîntă corul Ansamblului Sfatului popular al ora
șului București, condus de Stefan Mureșan (17.45—II).
• Carnet plastic : Mari monumente arhitecturale — 
Piramidele Prezintă acad. George Oprescu (18,15—II).
• Amfiteatru literar Romanul. Prezintă lector univ. 
Ion Rotaru (19 30—II).
• Teatru scurt : „Banda de magnetofon" de G. Fral- 
kin (20,20 II)
• Transmisiunea înregistrată a concertului orchestrei 
Filarmonicii de stat „George Enescu", condusă de 
Mircea Basarab. Solist : pianistul W. Kempff. în pro
gram : concertele 4 și 
Beethoven (21,35—II).

5 pentru pian și orchestră de

MIERCURI
în 
de

• „Cu profesorul Baghetă 
Tara muzicii" — emisiune 
inițiere muzicală (10,30—I).
• Concerto grosso nr. 9 
în stil clasic de Dinu Lipatti

de
Corelli și Concertino
(11,30—1).
• Itinerar folcloric prin regiunile patriei (14,00—II).
• Roza vînturilor : Expediții științifice contempora
ne (16,30—11).
• Ansambluri artistice muncitorești : corul petroliști
lor din schela Moinești (17,50—I).
• ‘Jurnale celebre : Jurnalul lui Byron (18,10—II). 

Cercul melomanilor : Vivaldi (19,30——II).
Recital de operetă : Corina Bărbulescu (19,30—I). 
Gaudeamus, emisiune pentru studenți (20,30—11).
Melodii de Ravel : Ciclul „Povestiri din natură"

(23,07—II).

E O
e Lucrări concertante de com- 

3poziteri români (9,05—II).
• Din repertoriul teatrelor 
muzicale din Iași și Constanța

„Viforul", de Barbu Delavrancea, pe scena Teatrului „Barbu Delavrancea" din Capitală (regia
Călin Florian) Poto : Agerpres

revoluționare. Evo- 
cînd unele momente 
capitale din trecutul 
mișcării noastre mun-

CRONICA

'literară

tei cete de răufăcă
tori ne apar și nouă 
tot atît de încețoșate 
ca și eroinei, prinsă 
atunci în vîrtejul u- 
nor fapte neobișnui
te, pe care nu pu
tea cu nici un chip 
să le priceapă. Și 
cînd le repovestește, 
ele îi trec pe dinainte 
ca niște vise negre 
al căror sens nu-1 
descifrează nici a- 
cum De aici poate și 
impresia unei anumi
te prolixități, a unei 
încîlciri a materialu
lui epic. Cît privește 
sfîrșitul povestirii, el 
ni se pare abrupt, 
neridieîndu-se la di
mensiunile artistice și 
morale propuse de 
primele pagini.

E drept, autorul 
caută să arunce o 
punte spre romanul 
său „Cărțile Horo
diței", apărut la sfîr
șitul anului trecut. In
tenția mi se pare a fl 
interesantă. „Cărțile 
Horodiței". roman de 
mari proporții, por
nește de la viața co
tidiană a unei așe
zări muncitorești, ur
mărind destinele pa
ralele. apoi întretăia
te ale unor eroi con
temporani, în pers
pectiva formației lor

citoreștt, „Cărțile Ho- 
rodiței" relevă însu
șirile prozei lui V. Em. 
Galan. întîlnisem și 
aici, ca și în „Zodia 
înstrăinării*, pagini

de un dramatism in
tens sau pagini în 
care intuiția psiho
logică a autorului se 
evidențiază în sur
prinderea evoluției 
personajelor, în în
fățișarea mediului și 
a 
în 
lor 
bre 
menesc. Deși deose
bite ca factură, cele 
două cărți atestă 
încă o dată pasiunea 
lui Galan pentru o li
teratură cu puternice 
reflexe sociale și po
litice, o literatură

detaliilor 
urmărirea 
mai adinei 

ale sufletului

VIZIUNE
• 18,00 — Concert-festival (transmisiune 
de la Moscova) • 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,15 — Pentru cel mici : Va 
desena Iurie Darie alte isprăvi ale lui 
Păcală • 19,30 - Pentru elevi, o emisi
une despre istoria si tradițiile 
„GHEORGHE LAZĂR" din 
Vorbesc cu acest prilej : prof, 
hini, membru corespondent 
miei, Radu Bogdan, cercetător, și prof. 
Ion Popescu, director adjunct al liceului
• 20,00 — Săptămîna. • 21,00 — Avan
premieră. Spicuiri din programele săptă- 
mînii viitoare laie televiziunii • 21,15 — 
„Teleglob" : Imagini primite din Iran. 
I Drumurile păstorilor bahtlari : II Un 
episod din lupta împotriva analfabetis
mului • 21,55 — Recitalul tenorului 
Ion Buzea • 22,25 — Emisiunea
„Cenușăresele ecranului" va fi dedicată 
ȘCOLII DOCUMENTARE POLONEZE • 
22,55 — Romanțe cîntate de Mia Braia și 
Ion Luican • 23,20 — Telejurnalul de 
noapte • 23.45 — Buletin meteorologic.

LICEULUI 
București. 

Victor Sa- 
al Acade-

vieții, 
ce- 
fi- 
o-

care să dea imagi
nea multilaterală a 
zilelor pe care le 
trăim, văzute în deve
nire istorică. După 
cum nu-i mai puțin 
adevărat că, mai ti
les în „Cărțile Horo- 
diței", scrisul lui V. 
Em. Galan dovedește 
și unele carențe. Pe
ricolul hipertrofierii 
este unul din ele : 
prins în mrejele na
rațiunii, vrînd să de
talieze totul, să mear
gă pînă la ultimele 
amănunte, autorul în
carcă acțiunea cu e- 
pisoade inutile, greu

de urmărit. Lipsa de 
selecție se resimte în 
ambele volume și 
mai ales în „Cărțile 
Horodiței"

Dar, reîntoreîndu-ne 
la obiectul cronicii 
noastre, cred că prin 
ceea ce are mai rea
lizat „Zodia înstrăi
nării* este una din 
acele cărți care do
vedesc încă o dată 
virtuțile prozatorului 
V. Em Galan, calită
țile sale artistice șt 
deschid perspective 
noi în creația sa.

Cartea
(Urmare din pag. I)

Părerea mea este că soluțiile nici 
nu trebuie căutate prea mult, Ele ne 
stau, clare, sub ochi. Trebuie numai 
să le adoptăm și să le punem în prac
tică. Care ar fi aceste soluții ? Crearea 
de noi și noi colecții de popularizare 
a literaturii românești în care loc larg 
să aibă literatura românească con
temporană, literatura românească de 
actualitate. Colecjia pentru poezie a 
„carjilor de buzunar" ar putea începe 
cu „Luceafărul” lui Eminescu și con- 
tinuîndu-se cu „Nopțile" lui Mace- 
donski, cu pagini alese din Anghel 
și losif, din Goga și Blaga, din Ar- 
ghezi și Bacovia, din Ion Pillat și A- 
drian Maniu, din Eugen Jebeleanu și 
Maria Banuș — ar ajunge pînă la 
Ioana Diaconescu, poeta care abia a 
împlinit 17 ani și care a debutat 
strălucit, acum cîteva luni, la „Poșta 
redacfiei* a admirabilei publicații 
„Contemporanul”, cu interesantul 
poem Bour pe care îmi îngădui să-l 
transcriu aci :

(11,00—1).
• Cîntă Elisabeth Schwartzkopf (12,10—I).
• Rapsozi ai cîntecului nostru popular (14,00—11).
• Coordonate culturale : Schiță de monografie : Stoi- 
cănești-Argeș (15,20—I).
• Arii din operele lui Rossini (15,30—II).
• Muzică de Chopin, cîntată de Rubinstein (17,30 
—II).
• Figuri și momente din istoria muzicii românești: 
Prezintă prof. univ. Zeno Vancea (18,35—I).
• Varietăți pariziene prezentate de orchestra „Cara- 
velli" (19,03—11).
• Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Robert Zeller (S.U.A.). în 
program : Simfonia V-a de Șostakovici, Concertul 
pentru vioară și orchestră de Paganini și poemul „Pi
nii din Roma" de Respighi (10,50—II).
• Cronică literară de
• Interpreți ai operei

I. D. Bălan (21,15—1). 
„Carmen" de Bizet (22,35—II).

• Ciclul „Sonata de-a lungul 
veacurilor" (9,35—I).
• Un sat cu vechi tradiții: 
Poiana (10,05—1).

• Cărți care vă așteaptă (10,10—II).
• Lexiconul muzical întocmit de prof. univ. Alexan
dru Pașcanu (11,07—II).
• Teatru (Ciclul Momente din iștoria dramaturgiei 
românești) : „Trei crai de la răsărit" de B. P. Has- 
deu (11,15—1).
• Suita în stil vechi de Anatol Vieru (13,02—I).
• Cîntă corul de copii al Radioteleviziunii (16,20—I).
• Program interpretat de orchestra J6 Montet (16,20 
-II).
• Jocuri de apă la „Vilda d’Este" de Liszt (17,20—ID.
• Hora Stacatto și interpreții ei (19,00—I).
• Seară de operă : „Flautul fermecat" de Mozart 
(20,00—11).
• Dixtuorul pentru instrumente de suflat de George 
Enescu (22,20—1).
• Ciclul „Simfonia românească" (23,07—ID.

• Cine este interpretul ? (9.50 
-I).
• Revista literară radio : Nu
măr dedicat poeziei (11,20—I).

• Sonata nr. 1 pentru clarinet si pian de Max Roger 
și Cvartetul în mi minor de Verdi (11,20—II).
• Răspunsuri muzicale iubitorilor de folclor (14,08—I).
• Pagini celebre din operete (15.30—II).
• Oameni de seamă din istoria culturii : 
Prezintă Constantin Prisnea (17.30—II).
• Ediție radiofonică Mihail Sadoveanu. 
Vladimir Streinu (19.30—II).
• Concertul pentru vioară și orchestră de
Berger — lucrare distinsă cu premiul T la Concursul 
de compoziție „Regina Elisabeta“-Belgia 1966 (20,11 
—II)
• Cîntă Ray Charles (22.50—I).
• Concert Bach : Arie din „Mlssa" în si minor, Con
certul pentru clavecin și orchestră în la major și 
Suita nr. 5 în sol maior (23.07 II).

SIMBĂTĂ

Rabelais.

Prezintă

Wilhelm

Valeriu RAPEANU

Vin din Moldova călare pe bour 
Cu spada pe cer — toreadoare.
Vin cu Istoria în plete ți-n umeri, 
Ioana lui Ștefan cel Mare.

Trec prin orașe tinere cu

Tlnără zeitate în aură, 
Soarele mă tot ocolețte 
$1 mă crede centaură.

lună, pe seară, cu 
meu mă ascultă si i

buzunar
bourul 

tării

i umerii, 
trece

Bat în 
Bourul 
Calm, peste sute de ani, peste moarte 
De statuile noastre ceafa să-ți frece.

Vin din arene țl păduri — centaură 
Cine se îndrăgostește de mine, frate ! 
Să se țtie înainte de începeri, să se 

țtle 
lucrurile pe lumătate.Ci nu Iubesc

Trebuie să 
ria literaturii 
fele tinere ți 
pabile să aducă un spor fericit te
zaurului pe care îl avem. Amînăriie 
în publicare duc la lîncezirea ți une-

folosim — pentru glo- 
noasfre — toate talen- 
foate entuziasmele ca-

ori chiar la stingerea unor talente, 
în noua colecție a «Cărții de buzu
nar» la care mă gîndesc aț vedea 
’ncadrindu se 'oște cărțile de proză 
de succes, toate piesele care găsesc 
o largă audiere la public și chiar 
unele lucrări de critică ți istorie lite
rară. Iar «Biblioteca pentru toți»... 
Excelenta «Bibliotecă pentru toți» să 
facă ți ea mai mult loc în cataloa
gele ei literaturii noastre originale, 
literaturii noastre contemporane.

Personal sînt adînc încredințat că 
s-ar bucura de mare succes colec
țiile de cărți ieftine ți ar fi și din 
punct de vedere material rentabile. 
Ele ar aduce poporului nostru și lite
raturii noastre servicii uriașe. înain
tașii editorilor noștri de azi tipăreau 
ți vindeau cu coșul prin tîrguri „Mi
cul dor" și „Visul Maicii Domnului*. 
Să tipărim în cărticele tot ce avem 
mai bun în literatura noastră — iar 
cărticelele să le răsplndim în mili
oane și milioane de exemplare în 
așa fel îneît ele să nu lipsească din 
nici o casă și din nici un buzuna’
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„CURSA PĂCII
A 4-a etapă a competiției cicliste 

„Cursa Păcii", desfășurată ieri pe 
distanța Hradec Kralove-Brno (144 
km), a fost ciștigată de Jan Kudra 
(Polonia), cronometrat în 3h 27’20”. 
El a dispus la sprintul final de 
cehoslovacul Jan Wenczel și cole
gul său de echipă Polewiak. în a- 
celași timp cu ei au mai fost cro
nometrați alți 11 alergători. Grosul 

- plutonului, in' care se aflau și ci
cliștii români C. Grigore (43), I. 
Ardeleanu (54), Ziegler (61), Suclu 
(62), și Ciocan (70), a sosit după 
2'27”. Ciumeti a ocupat locul 85 cu 
3h 31'51”.

în clasamentul general indivi
dual conduce acum francezul Gu
yot, tatonat de Dohliakov (U.R.S.S.) 
și Kudra (Polonia). Cicliștii români 
ocupă următoarele locuri: 48. Ar
deleanu ; 64. Ziegler; 67. Ciocan; 
73 Suciu ; 79. Ciumete ; 84. Grigo
re. Pe echipe conduce U.R.S.S. cu 
38h 04’10” urmată de R. D. Ger
mană 38h 05’09" și R. S. Cehoslova
că 38h 05’27". Selecționata Româ
niei se află pe locul 14 cu 38h 33’08”.

Mîine In Capitală

Prima manșă 
a finalei „C.C.E." 
la volei masculin

Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei (masculin), care 
opune formațiile bucureștene Ra
pid — deținătoarea trofeului — și 
Dinamo, programează prima par
tidă sîmbătă 14 mai, începînd de 
la ora 17,30, în sala de la Pavi
lionul Expoziției economiei națio
nale. Bilete pentru mult așteptata 
finală pot fi procurate la casele 
speciale din str. Ion Vidu, Prono
sport — Calea Victoriei nr. 2, sta
dioanele Giulești și Dinamo.

Programul Muzeului 
de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării 
revoluționare 
si democratice 
din România

Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România func
ționează după următorul pro
gram :

Marți între orele 10—14 ; 16—20; 
miercuri între orele 16—20; joi 
intre orele 10—14; 16—20; vineri 
între orele 16—20; sîmbătă între 
orele 10—14; duminică între orele 
8—20.

Pentru vizionarea în condiții 
bune, grupurile de vizitatori din 
Capitală ca și cele din provincie 
sînt rugate să se programeze din 
timp la secretariatul muzeului — 
telefon 15 21 13.

Conferinfa orășenească 
a femeilor din Capitală

Joi s-au desfășurat lucrările 
Conferinței orășenești a femeilor 
din Capitală. Darea de seamă pre
zentată la conferință și discuțiile 
au scos în evidență aportul fe
meilor din București la marile în
făptuiri realizate de oamenii mun
cii bucureșteni sub conducerea 
partidului, hotărîrea lor fermă de 
a contribui cu entuziasm și pe 
mai departe la traducerea în via
ță a obiectivelor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Cu acest prilej s-a subliniat că 
în unitățile economice și social- 
culturale bucureștene, din numă
rul total al sâlariaților, 40 la sută 
sînt femei, iar în anumite ramuri 
— confecții, textile — numărul 
lor reprezintă 80 la sută.

Din rîndul muncitoarelor antre
nate în întrecerea socialistă, nu
meroase femei au cucerit titlul de 
evidențiat și fruntaș în produc
ție ; prin priceperea lor, multe fe
mei contribuie la soluționarea u- 
nor probleme tehnologice, la îm
bunătățirea calității produselor.

Numeroase femei din Capitală 
activează în domeniul științei și 
artei, ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii, se ocupă de educația ti
nerei generații in școli și facultăți.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

14, 15 și 16 mai. tn tară: vreme 
schimbătoare. Cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate în a 
doua parte a intervalului. Vor că
dea averse locale de ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse

între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. In Bucu
rești : vreme schimbătoare. Cerul 
va prezenta înnorări mai accen
tuate spre sfîrșitul intervalului, 
cînd vor cădea averse de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.

Numai în institutele academiei 
lucrează în prezent peste 2 000 de 
femei care prin activitatea lor 
contribuie la realizarea planului 
de cercetări, prin lucrările origi
nale aduc o contribuție însemnată 
la promovarea și dezvoltarea știin
ței românești.

Prin diferite activități cultural- 
educative — lectorate, cercuri de 
citit, simpozioane, expuneri pe 
teme pedagogice și medicale etc. 
— comitetele și comisiile femeilor 
au adus un aport deosebit la edu
carea cetățenească a maselor de 
femei. Participantele la conferință 
au manifestat o preocupare impor
tantă față de problema educației 
copiilor, a tineretului și a întăririi 
familiei. Au analizat aportul fe
meilor la acțiunile patriotice și 
de interes obștesc.

în încheiere a fost ales noul co
mitet orășenesc al femeilor, pre
cum și delegatele pentru Conferin
ța națională a femeilor.

★
în întreaga țară s-au terminat 

conferințele raionale, orășenești și 
regionale ale femeilor, în care a 
fost analizată activitatea comite
telor femeilor pe perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri și au 
fost alese noile comitete. în cadrul 
conferințelor regionale au fost ale
se delegatele la Conferința națio
nală a femeilor.

Participantele la conferințe s-au 
angajat, în numele femeilor din 
orașele și satele pe care le repre
zintă, să depună întreaga lor capa
citate, energia și talentul lor crea
tor pentru traducerea în viață a 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. (Agerpres)

GAZDELE SE PREGĂTESC PENTRU
EUROPENELE** DE ATLETISM

între 30 august și 4 septembrie, Budapesta va 
fi gazda celei de-a Vlll-a ediții a campionatelor 
europene de atletism. Acest eveniment atletic îi 
preocupă în mare măsură pe concurenți și, fi
rește, pe organizatori. Amănunte cu privire la 
activitatea gazdelor pentru competiția atletică 
amintită am aflat în urma unei discuții cu OTT6 
BONN, secretarul general al Comitetului de or
ganizare a Campionatelor europene de atletism 
de la Budapesta.

— Vă rugăm să 
ne spuneți cum 
decurg pregătiri
le organizatorice 
pentru „europe
ne" 7

— Este o mare plă
cere pentru noi, ce
tățenii Budapestei, de 
a primi, cu prilejul 
acestor campionate, 
vizita celor mai va
loroși atleți și atlete 
de pe continentul eu
ropean. Tocmai de a- 
ceea, încă din vreme 
am luat o serie de 
măsuri speciale care 
să facă posibilă des
fășurarea ireproșabi
lă a întrecerilor. Pe 
„Nepstadion", locul 
întrecerilor propriu- 
zise, ca și la Godolo, 
cel mai tînăr oraș 
maghiar, unde vor fi 
găzduiți concurenții 
și oficialii, echipe de 
muncitori și specia
liști lucrează intens.

loc vizibil din toate 
colțurile stadionului, 
el va informa, cu 
maximum de opera
tivitate, asupra tutu
ror rezultatelor teh
nice. Așteptăm ca fa
brica elvețiană „O- 
mega" să ne trimită 
aparatajul necesar 
pentru cronometra- 
rea și fotografierea 
sosirilor. Unele inova-

AT11TIKAJ
E.a

— Ce construc
ții și ' amenajări 
noi au fost nece
sare ?

— Ne-am gîndit să 
lărgim pista de aler
gări de pe „Nepsta- 
dion", de la 6 culoare 
la 8, pe toată lungi
mea ei. Drenajul pis
tei și compoziția zgu- 
rei vor fi îmbunătăți
te. Materialele de con
curs (sulițe, discuri, 
greutăți, garduri etc.) 
au fost 
nate cu 
pentru 
calității lor am soli
citat părerile unor 
tehnicieni din fede
rația internațională. 
Acum lucrăm la un 
mare panou electro
nic ; așezat într-un

selecțio- 
strictețe ; 

aprecierea

ții tehnice („starterul 
mecanic", „liftul hi
draulic" etc.) sînt în 
curs de perfecțio
nare. Pentru penta- 
tloniste și decatloniști 
— care, se știe, au 
probe atît dimineața 
cît și după-amiaza — 
va fi amenajat, în 
clădirea-turn de la 
„Nepstadion", un ho
tel special, cu circa 
100 de locuri. Pentru 
aceiași concurenți se 
află în construcție un 
restaurant. S-a con
struit o nouă centrală 
telefonică interurba
nă ce va deservi ex
clusiv coresponden
ții de presă acredi
tați. La dispoziția lor 
vor sta 30 de cabine.

Godolo, „orășelul 
atletic", este situat la 
circa 25 km de sta
dion, într-o zonă pli
nă de verdeață și 
pomi. Aci, în clădi
rile care din 1950 a-

CU PRILEJUL ȘEDERII LA PEKIN

CARE A VIZITAT R. 0. VIETNAM
Dineu la ambasada româna 
din Pekin

D. Vietnam, a oferit joi seara, 
saloanele ambasadei Republi- 
Socialiste România din Pekin, 
dineu în cinstea conducătorilor

PEKIN — Corespondentul Ager- 
pres I. Gălățeanu transmite : To
varășul Emil Bodnaraș, conducăto
rul delegației de partid și guver
namentale române, care a vizitat 
R. 
în 
cil 
un
chinezi. Au participat Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P. C. Chi
nez, premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Cen I, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Giao I-min, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, Siao Guan- 
hua, adjunct al ministrului aface-

rilor externe, și Lu Pin, președin
tele Asociației de prietenie chino- 
română.

Tovarășii Emil Bodnaraș și Ciu 
En-lai au toastat pentru prietenia 
profundă dintre poporul român și 
poporul chinez, pentru colaborarea 
frățească dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Chineză, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Chinez.

Din partea 
cipat
partid și 
și Aurel 
publicii 
Pekin.

Dineul
atmosferă caldă, tovărășească.

română au parti- 
membrii delegației de 

guvernamentale române 
Duma, ambasadorul Re- 
Socialiste România la

s-a desfășurat într-o

Spectacolul de balet 
„Fata cu pârul cărunt (4

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu — orele 
20) : Recital de pian WILHELM KEMPFF.
• Teatrul de Operă și Balet : RIGOLETTO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — 
19,30.
• Teatrul National „1. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
din jale se Întrupează electra — 19, (sala 
Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL - 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 
19 30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL 
OPPENHEIMER — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR - 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM 
GHEATA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR —r 20.

dăpostesc Universi
tatea maghiară de 
științe agricole și 
în alte stabilimente 
construite special, va 
fi reședința atleților 
sosiți la „europene".

— Știm că au 
expirat termenele 
de confirmare a 
participărilor. Cîți 
concurenți și ofi
ciali și-au anun
țat prezența?

— Am primit în
scrierea preliminară 
a peste 1 200 de par
ticipant! : 684 de a-
tleți, 270 de atlete și 
254 de oficiali. Cu 
excepția Gibraltaru- 
lui, Maltei și Turciei, 
toate celelalte 28 de 
țări europene afiliate 
la federația interna
țională de atletism 
au răspuns prin „da" 
la invitația noastră. 
Situația exactă (nu
mărul și numele con- 
curenților) o vom cu
noaște însă de-abia 
după 15 august, dată 
pînă la care cei ce 
doresc să ia parte la 
întreceri trebuie să 
fi îndeplinit haremu
rile minimale stabi
lite în acest scop. 
Sîntem, de asemenea, 
în posesia acreditări
lor de principiu ale 
ziariștilor de peste 
hotare. Lista cuprin
de aproape 500 
de corespondenți de 
presă, crainici de ra
dio și televiziune și 
fotoreporteri din 27 de 
țări din toată lumea 
Din informațiile pe 
care le deținem pînă 
acum reiese că, prin 
intermediul „Eurovi- 
ziunii" și „Interviziu- 
nii", 23 de posturi de 
televiziune vor trans
mite desfășurarea 
campionatelor. . Se 
pare că și din acest 
punct de vedere „eu
ropenele" de la Bu
dapesta vor deține un 
record: la cei 90 000 
de spectatori, pe care 
contăm zilnic în tri
bunele de la „Nep
stadion", se vor a- 
dăuga zeci de milioa
ne de telespectatori.

Ion DUMITRIU

• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : SLUGA LA DOI STĂPlNI 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala Savoy) t 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ - 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

y CINEMA
• HAIDUCII — cinemascop: Patria — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15, București - 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21, Flamura - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, Grădina „Progresul" — 20 (la toate completare 
1 Mai 1966), Melodia (completare Orizont științific 
nr. 2) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Re
publica - 8,45; 10,45; 12.45; 14.45; 16,45; 19; 21,15, 
Stadionul Dinamo — 20, Expoziția (Piața Scînteii) —■ 20.
• SALARIUL GROAZEI: Cinemateca — 10; 12,30.

Cr. Popescu (Rapid) a trecut de M. 
Spiridon și va înscrie un coș. Fazâ 
din întîlnirea Rapid—Dinamo, des
fășurată aseară în sala Floreasca. 
Scor: 83—75 (39—31) pentru dina- 

moviști
Foto : S. Cristian

Reuniune 
de endocrinologie

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în 
sala de festivități a filialei acade
miei din Iași au început ieri lu
crările celei de-a 7-a reuniuni de 
endocrinologie din țara noastră, 
organizată de Societatea de endo
crinologie și Societatea de medici 
și naturaliști din Iași. Această ma
nifestare științifică, ce se desfășoa
ră în zilele de 12—13 mai, are ca 
temă „Psihosindromul endocrin"

La deschiderea lucrărilor au fost 
adresate cuvinte de salut din par
tea acad. Ștefan Milcu și a acad. 
Vasile Rîșcanu, președintele Socie
tății de medici și naturaliști din 
Iași. Au fost prezentate apoi peste 
50 de comunicări care, aducînd pre
cizări asupra studiilor întreprinse 
de endocrinologi în ultima vreme, 
au subliniat în mod deosebit con
tribuția școlii medicale românești 
în acest domeniu.

în seara zilei de 12 mai, dele
gația de partid și guvernamentală 
română care se află la Pekin după 
vizita făcută în R. D. Vietnam a 
luat parte la spectacolul „Fata cu 
părul cărunt", prezentat pe scena 
Operei din Pekin de către colec
tivul școlii de coregrafie din Șan- 
hai.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de Li Sien-nien, Giao I-min, Siao 
Guan-hua, Pin Sao-hui si Lu Pin.

A fost prezent Aurel Duma,

ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

La intrarea în sală, oaspeții au 
fost salutați călduros de cei pre- 
zenți.

La sfîrșitul spectacolului, tova
rășul Emil Bodnaraș și ceilalți 
membri ai delegației, însoțiți de 
vicepremierul Li Sien-nien, au 
urcat pe scenă, au oferit artiști
lor un coș cu flori, le-au strîns 
cu căldură mîinile și i-au felicitat 
pentru succes.

Presa chineza despre șederea 
la Pekin a delegației române

PEKIN. — Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite: 
Presa chineză a publicat joi știri 
despre plecarea din Hanoi a dele
gației de partid și guvernamentale 
române condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș și despre întîmpinarea 
ei în R. P. Chineză.

Ziarele publică informații înso
țite de fotografii despre sosirea 
delegației pe aeroportul din Pe
kin. De asemenea, se publică o re
latare despre întîlnirea care a avut

loc miercuri seara între premierul 
Ciu En-lai și membrii delegației de 
partid și guvernamentale române 
care a făcut o vizită în R. D. Viet
nam. Știrea despre această întîl- 
nire este însoțită de o fotografie 
înfățișînd pe oaspeții români îm
preună cu conducătorii chinezi.

Presa chineză informează în 
același timp despre dineul oferit 
de tovarășii Ciu En-lai și Cen I 
în cinstea tovarășului Emil Bodna
raș și a membrilor delegației ro
mâne.

congo: ABANDONUL
ffTRADIȚIONALISMULUI"

În cîteva rînduri
• A 13-a partidă a meciului pentru 

titlul mondial de șah dintre Petrosian 
și Spasski s-a întrerupt pentru a doua 
oară, la mutarea a 91-a. Partida va fi 
reluată la 14 mai. în prezent, scorul 
este de 7—5 în favoarea lui Petrosian.

• Meciul de baraj al semifinalei 
„Cupei orașelor tîrguri" dintre Leeds 
United (Anglia) și Real Saragosa (Spa
nia) a fost cîștigat de formația spa
niolă cu 3—1. Ea s-a calificat în fi
nala competiției. In cealaltă semifina
lă, Chelsea—F.C. Barcelona, fotbaliștii 
englezi au învins cu 2—0. Pentru de
semnarea cîștigătoarei se va disputa 
un al treilea joc, la Barcelona, întru- 
cît în primul victoria revenise spanio
lilor la același scor.

• La Glasgow a avut loc meciul 
amical Scoția-Olanda. în mod surprin
zător, victoria a revenit fotbaliștilor 
olandezi la scorul de 3—0.

• Partida revanșă dintre echipele 
masculine de baschet ale Perului și 
U.R.S.S., desfășurată la Lima, a reve
nit baschetbalistilor sovietici cu sco
rul de 57—47 (28—24). în prima întîl- 
nlre : U.R.S.S.-Peru 75—51 (34—31).

• Turneul internațional de fotbal 
de la Ciudad de Mexico a fost cîști
gat de selecționata țării-gazdă. Rezul
tatul ultimului meci : .Mexic-Chile 
1—0

Barometrul politic congolez a în
registrat în ultimele zile cîteva fapte 
interesante. Trebuie spus din capul 
locului că ele nu marchează o coti
tură de natură să afecteze linia gene
rală a politicii guvernelor congoleze 
din ultimii ani. Totuși, o serie de mă
suri luate de echipa președintelui 
Mobutu, pe lîngă nota lor originală, 
indică un oarecare efort de disfan- 
fare fafă de linia tradifională.

în primul rînd, merită să fie amin
tită hotărîrea privind schimbarea de
numirilor belgiene ale unor localități 
principale din fără cu denumiri con
goleze. începînd de la 1 iulie, Leo
poldville se va numi Kinshasha, după 
vechea denumire a locuitorilor acestei 
regiuni. Elisabefhville va purta nu
mele de Lumbashi, Stanleyville — de 
Kisangani, în timp ce orașul Paulis își 
va recăpăta vechiul nume de Isiro. 
Faptul în sine, chiar dacă unii comen
tatori sînt tenlafi să-l coteze ca o ma
nevră propagandistică, are totuși o la
tură pozitivă. După decenii de do- 
minafie colonială directă, congolezul 
va putea să denumească localitățile 
din propria lui țară cu numele lor ori
ginal, nu cu cel impus de străini.

Presa a consemnat, de asemenea, 
trei hotărîri de ordin economic luate 
de autoritățile congoleze. Prima se 
referă la ridicarea de la 17 la 30 la 
sută a taxelor percepute de către 
statul congolez pentru cuprul scos din 
țară ; alta privește dreptul Congoului 
de a reține 10 la sută din materialele 
strategice extrase, iar cea de-a treia 
obligă toate societățile străine care 
acționează în Congo și nu au sediile 
administrative în țară să le transfere 
pînă la 1 ianuarie 1967 pe teritoriul 
congolez. „Aceste măsuri vor afecta

numeroase 
special pe 
sediu esie 
Monde".

Deși comunicatul care anun(a aceste 
măsuri nu dădea nici o explicate cu 
privire la cauzele care au dus la a- 
dopfarea lor, observatorii apreciază 
că ele au fost hotărîte în scopul spo
ririi resurselor financiare ale Congou- 
lui și mai ales „pentru ca guvernul 
să poată controla mai bine activita
tea monopolurilor străine". O tendință 
asemănătoare pe linia sporirii resurse
lor financiare se poate observa și din 
reducerea numărului provinciilor de 
la 21 la 12, capitala constituind o 
entitate teritorială separată. Potrivit 
surselor oficiale, pe lîngă centralizare 
administrativă se urmărește, în același 
timp, și o restrîngere a cheltuielilor 
legate de aparatul administrativ, mult 
prea umflat.

Ansamblul hotărîrilor adoptate, ca 
și mașinațiile lui Chombe, care, deși 
salutase lovitura de stat din toamna 
trecută, se vede din zi în zi tot mai 
în afara scenei politice congoleze, 
au dezlănțuit într-o parte a presei bel
giene o campanie ostilă regimului 
Mobutu. Această campanie se pare că 
este condusă de către marele trust 
„Union Miniere”, care vede în măsu
rile luate împotriva sa un indiciu al 
întăririi pozițiilor monopolurilor ame
ricane. Guvernul congolez a protestat 
pe lîngă reprezentantul belgian la 
Leopoldville, exprimîndu-și nemulțu
mirea fată de campania belgiană „de 
discreditare a guvernului congolez”. 
în această dispută a intervenit chiar 
președintele Congoului, care, comen- 
fînd hotărîrea companiei „Union Mi
niere’ de a ridica prețul cuprului fără

companii belgiene și în 
„Union Miniere”, al cărei 
la Bruxelles" — scrie „Le

a consulta guvernul congolez, a de
clarat că „această societate continuă 
să acționeze ca un stat în stat. Această 
situafie, a declarat generalul Mobutu, 
nu mai poate continua”.

Problema amestecului străin în tre
burile interne ale Congoului a fost a- 
bordafă de către cotidianul „Le Pro
gres", care apare în capitala tării. 
Congolezii, scrie ziarul, ar vrea să 
avertizeze asupra a ceea ce străinii 
nu au înțeles întotdeauna — și anu
me că Congoul și-a proclamat inde
pendenta. Ziarul reproșează unor di
plomat: occidentali din capitala tării 
că încearcă să dea sfaturi congolezi
lor și și-au permis în timpul regimu
lui Chombe să se amestece în trebu
rile interne ale Congoului, specificînd, 
totodată, că a sosit timpul ca acest a- 
mestec să înceteze.

A început oare noua echipă guver
namentală să schimbe ceva din prac
ticile trecutului ? Rămîne de văzut. în
tr-o serie de probleme de importantă 
vitală pentru Congo, vechea politică 
a rămas neschimbată. Faptele vorbesc 
de la sine. Astfel, autorităfile de la 
Leopoldville au declarat că nu vor 
trata niciodată cu reprezentanții tor
telor patriotice, care continuă lupta 
pentru cucerirea unei adevărate inde
pendente a tării. în unităfile armatei 
congoleze se găsesc încă multi mer
cenari, la care, după cît se pare, gu
vernul nu vrea să renunțe. Cît pri
vește situafia economică a tării, nu au 
fost luate încă măsuri radicale în ve
derea îmbunătățirii ei. Oscilograful 
politic congolez a înregistrat totuși 
unele acfiuni ieșite din tiparele obiș
nuite. Le vor urma și altele ?

Augustin BUMBAC

• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărul
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Capitol — 9,45; 12,30;
15,15; 18; 20,45 ; la grădină — 20, Feroviar — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30;
21,15, Grădina „Doina" — 20 (la toate completare
Orizont științific nr. 2), Arenele Libertății — 20, Mo
dern - 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• OPERAȚIUNEA „I" : Festival — 10: 12,45; 15,30; 
18,15; 21 ; la grădină — 20.
• O CLASA NEOBIȘNUITA : Victoria (completare 
Suită bănățeană) - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Lira (completare Cartiere noi In București) — 15,30; 
18 ; la grădină — 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Central — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Union (comple
tare Cu acul șl ața) — 15,30; 18; 20,30, Cotroceni (com
pletare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrăto
rilor din construcții) — 15,30; 18; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• DARCLEE : Doina (completare Orașul care Iubește)
— 11,30; 15,30; 18; 20,30.
• VERIFICATI-VĂ CEASUL I - KATIUȘA — DOUĂ 
SĂPTĂMtNI ÎN YEMEN — CÎND IARNA TRIUMFA — 
VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 41 : Timpuri Noi — 10—21 
In cont’nuare.
• DUPĂ M’NE, CANALII 1 — cinemascop : Giuleșt’ — 
15,30; 18; 20,30, Miorița — 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30.

• NU PLlNGE, PETER 1 — cinemascop : înfrățirea în
tre popoare (completare Orizont științific nr. 1) —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Dacia (com
pletare Rășinari) 9,30—14 în continuare , 16,15:
18,30: 21,
• HAI, FRANȚA ! : Buzești (completare Pictorul din 
Praga) — 10; 13,30; 16; 18,30 ; la grădină 20,30, Fla
căra (completare Stațiunea de prelucrare a balenelor)
— 10; 16: 18,15; 20,30.
• AVENTURA : Grivița — 9; 12; 15; 18; 21, Tomis — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30 I la grădină - 19,45.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Bucegi (com
pletare 1 Mai 1966) - 9,30; 12,15; 15: 17,45: 20,30 ; la 
grădină - 20
• PARCAREA INTERZISA : Gloria (completare Secre
tul trecutului) — 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI - cinemascop : Unirea 
(completare Un bloc neobișnuit) — 16: 18,15 ; la gră
dină — 20, Popular (completare Vîrste) — 16; 18,15: 
20,30. Ferentari (completare Ivan Fiinev) — 16: 18.15; 
20,30
• DESENE SECRETE ; Vitan (completare Lipsa de apă)
- 16; 18
® DEPĂȘIREA : Munca (completare Șl acum putină 
gimnastică) — 13,30: 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG - ambele serii: Au
rora — 9.30- 13: 16.30; 19.45 , la grădină — 20.

• ATENTATUL — cinemascop : Arta (completare Ori
zont Științific nr. 1) — 10; 12,30; 15-, 17,30; 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Moșilor (completare 
Tîrguri și iarmaroace) — 15,30; 18 ; la grădină —20,30.
• MUNCILE LUI HERCULE : Viitorul - 15,30- 18-
20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Colentina (completare 
Energia) — 15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Volga - 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• INSPECTORUL : Floreasca (completare Cartiere noi 
tn București) — 10; 12,30; 15 30, 18; 20,30
• ANI CLOCOTITORI ; Rahova (completare Politețe) 
— 15,30; 18 ; la grădină — 20.15.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Progresul (comple
tare Cotidiene) — 15,30; 18; 20.15.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII - cinemascop : 
Drumul Sări: - 15; 17,30 , 20.
• CHEILE CERULUI : Pacea (completare In costur,- de 
scafandru deasupra planetei) — 16; 18; 20.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : Gri 
dina .Colentina" — 20.
• DIVORȚ ITALIAN : Grădina .Progresul-Parc" — 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele seri-.) : Grădina 
„Vitan" - 20.
© FTFI ÎNARIPATUL : Crîngașl (completare Pîrvu 
Mutu-Zugravnl> 16, 18: 20
• CE S-A INTIMPLAT CU BARY JANE ? • Cosmo. — 
15: 17,30: 20



Problema rhodesiană

Trei țări africane 
au înaintat 
o rezoluție Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
La Organizația Națiunilor Unite 
s-a anunțat oficial că problema 
rhodesiană va fi luată în dezbate
rea Consiliului de Securitate marți, 
17 mai. Trei țări africane — Mali, 
Nigeria, Uganda — membre ale 
Consiliului de Securitate, au remis 
Consiliului proiectul de rezoluție 
elaborat de grupul african la 
O.N.U. în care se cere ca guvernul 
britanic să folosească toate mijloa
cele necesare, inclusiv forța, pen
tru înlăturarea regimului rasist 
sud-rhodesian și pentru aplicarea 
imediată în privința Rhodesiei a 
Declarației O.N.U. privind acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale.

Consiliul de Securitate, se arată 
în proiectul de rezoluție, cere An
gliei să aibă consultări cu condu
cătorii partidelor politice africane 
din Rhodesia în scopul instalării 
unui regim care să corespundă nă
zuințelor poporului Zimbabwe.

Incidente 
la Bogota

BOGOTA 12 (Agerpres). — 
Pentru a doua oară în 24 de ore 
în orașul Barranquilla, capitala de
partamentului El-Atlantico 
bia), au avut loc miercuri 
te violente între studenții 
grevă și poliție. Mai multi 
au fost răniți în cursul ciocnirilor, 
politia operînd totodată un mare 
număr de arestări. Potrivit unor 
știri neconfirmate, autoritățile din 
departamentul El-Atlantico au ins
tituit interdicții de circulație, din 
cauza situației încordate care dom
nește în oraș.

(Colum- 
inciden- 
aflați în 
studenfi

BERLIN

UN RITM AMĂGITOR
U Thant despre „Deceniul dezvoltării"

NEW YORK 12 (Agerpres).— In
tr-un raport dat miercuri publici
tății, secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, 
a declarat că „în prima jumătate a 
«Deceniului dezvoltării» pentru 
țările subdezvoltate, proclamat în 
1961, ritmul progresului economic 
și social a fost amăgitor". „Un nou 
impuls ar trebui dat eforturilor de 
dezvoltare întreprinse", a subli- .

ADUNAREA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

Prețuire acordată 
școlii medicale românești

niat U Thant. In raport se amin
tește . că proclamînd în 1961 Dece
niul de dezvoltare, Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite a stabilit ca obiectivele 
principale pînă în 1970 să fie : 
atingerea unui ritm de creștere de 
cel puțin 5 la sută a venitului na
țional în țările în curs de dezvol
tare, iar țările dezvoltate să acorde 
1 la sută din venitul lor național 
brut țărilor slab dezvoltate. 
U Thant constată în raportul său 
că „nici unul din aceste obiective 
nu au fost atinse".

CONGRESUL P.C
DIN SLOVACIA

PRAG A 12 (Agerpres). — La 12 
mai, la Bratislava s-a deschis 
Congresul Partidului Comunist din 
Slovacia. La lucrările Congresului 
participă o delegație a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia în frunte cu Jiri 
Hendrych, membru al prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. Raportul de activitate 
al Comitetului Central al P.C. din 
Slovacia a fost prezentat de Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
Comitetului Central.

Declarația
comuna
chino-albaneză

(

GENEVA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmi
te : Ședința plenară de joi a A- 
dunării Mondiale a Sănătății a a- 
vut un caracter festiv. La reco
mandarea Comitetului de experți 
pentru paludism au fost decerna
te medalia și premiul Comitetu
lui Fundației Darling academi-

Erich Honecker despre 
dialogul P. S. U. G. - P. S. D. G

BERLIN 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o ședință a P.S.U.G. 
care a avut loc joi la Berlin, Erich 
Honecker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a apreciat drept pozitivă desfășura
rea de pînă acum a dialogului din
tre P.S.U.G. și P.S.D.G. El a subli
niat că partidul de guvemămînt 
vest-german, U.C.D.-U.C.S., nu a 
izbutit să împiedice discuțiile din
tre cele două partide germane. Vor
bitorul a arătat că, deși mai există 
încă numeroase greutăți în calea 
discuțiilor deschise dintre P.S.U.G. 
și P.S.D.G. în legătură cu proble
mele fundamentale care interesea
ză întregul popor german, dialo
gul început trebuie apreciat ca un 
real progres. El a subliniat, tot
odată, că procesul înțelegerii dintre 
cele două partide nu este un pro
ces ușor și că nu trebuie supra- 
apreciate rezultatele obținute pînă 
acum. Honecker a arătat, de ase
menea, că Partidul Socialist Unit 
din Germania este gata să facă tot 
ce îi stă în putință „pentru ca îm
preună cu muncitorii vest-germani 
și toți oamenii iubitori de pace din 
Republica federală să găsească o

cale comună care să asigure pacea 
în Germania și să creeze premisele 
unei Germanii noi".

cianului prof. dr. Mihai Ciucă 
(Republica Socialistă România), 
și prof. P. G. Sergheev (U.R.SrS.) 
pentru contribuția adusă în dome
niul general al epidemiologiei și 
tratamentul paludismului, ca și 
pentru contribuția adusă în acțiu
nea de combatere a malariei în di
ferite regiuni ale lumii.

Președintele Adunării, dr. A. 
Sauter, înmînînd înalta distincție 
acad. prof. dr. M. Ciucă, a rostit o 
scurtă cuvîntare în care a scos în 
relief personalitatea laureatului, 
creator al școlii românești de pa- 
ludologie. El a subliniat meritele 
excepționale ale savantului român 
în lupta împotriva paludismului pe 
plan mondial.

Mulțumind pentru distincțiile 
acordate, acad. prof. dr. M. Ciucă 
a evocat -etapele luptei împotriva 
paludismului în diferite regiuni ale 
lumii. El a adus un omagiu memo
riei savanților paludologi care au 
colaborat la opera de eradicare a 
acestei boli, subliniind, totodată, 
importantele succese obținute în 
domeniul ocrotirii sănătății în Re
publica Socialistă România.

„Primăvara
la
Praga"
PRAGA 12. — Coresponden

tul Agerpres, A. Liță, transmi
te : La 11 mai a început cel 
de-al 21-lea festival muzical 
„Primăvara la Praga". Con
form tradiției, festivalul s-a 
deschis cu o ședință festivă 
a comitetului organizatoric, la 
care au participat Fr. Krajcir, 
vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, I. Hajek, 
ministrul învățămîntului și 
culturii al R. S. Cehoslovace, 
și alte personalități. La festi
val participă 17 țări, printre 
care și Republica Socialistă 
România, care este reprezen
tată de mezzosoprapa Elena 
Cernei, tenorul Ion Buzea și 
de corul „Madrigal".

PEKIN 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la Pekin a fost semnată la 11 mai 
declarația comună chino-albaneză. 
Din partea R. P. Chineze, declara
ția a -fost semnată de Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, 
iar din partea R. P. Albania de 
Mehmet Shehu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Al
bania, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Albania, care a vizitat R. P. Chi
neză.

După o vizită de două săptămîni 
în R. P. Chineză, delegația de par
tid și guvernamentală a R. P. Al
bania a plecat spre patrie. La ae
roport delegația a fost condusă de 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Den 
Siao-pin și de alți conducători de 
partid și de stat, de numeroși oa
meni ai muncii din capitala R. P. 
Chineze. In aceeași zi delegația al
baneză a sosit la Tirana.

MOZAMBIC

Vizita delegației 
guvernamentale 
sovietice 
la Asuan

VIETNAMUL DE SUD
Concentrare masivă 
de trupe portugheze

Adunare consacrată 
celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român
MOSCOVA 12. Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite : La 
fabrica de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, membru colectiv al Asocia
ției de prietenie sovieto-române, a 
avut loc la 11 mai o adunare con
sacrată celei de-a 45-a aniversări 
a creării Partidului Comunist Ro
mân, organizată de conducerea în
treprinderii și de conducerea Aso
ciației de prietenie sovieto-române.

în prezidiul adunării au luat loc 
V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al P.C.U.S.,

N. A. Pankov, vicepreședinte al 
Uniunii asociațiilor de prietenie și 
relații culturale cu țările străine, 
F. I. Golikov, mareșal al Uniunii 
Sovietice, și Ana Țukanova — vi
cepreședinți ai Asociației de prie
tenie sovieto-române, N. A. Jelnin, 
secretarul comitetului de partid al 
fabricii, precum și reprezentanți ai 
Ambasadei române din Moscova. 
Au luat cuvîntul V. I. Konotop, 
muncitoarea Natalia Zakalinskaia 
și Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova.

MOSCOVA

IMPRESII DE LA EXPOZIȚIA
ECONOMICA ROMÂNA

ASUAN 12 (Agerpres). — La 12 
mai membrii delegației guverna
mentale sovietice, condusă de 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
efectuează o vizită în Republica 
Arabă Unită, au vizitat barajul 
înalt de la Asuan. Delegația a fost 
însoțită de președintele Gamal 
Abdel Nasser și de alți conducă
tori de stat din R.A.U. Cu acest 
prilej, la Asuan a avut loc un mi
ting al prieteniei dintre popoarele 
celor două țări la care au luat 
cuvîntul Gamal Abdel Nasser și 
Alexei Kosîghin.

Pierderi ale trupelor 
saigoneze 

americane au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam bombardînd și mitraliind 
centre populate și- industriale.

americano

M| PARIS. Delegația Ministerului Industriei Chimice din Re
publica Socialistă România, condusă de Atanase Diaco- 
nescu, adjunct al ministrului industriei chimice, care face o 
vizită în Franța, a fost primită miercuri de dl. Pierre Jacquinot, 
directorul general al Centrului Național de Cercetări Științifice 
(C.N.R.S.) și de alți membri ai conducerii C.N.R.S. în aceeași 
zi delegația română a vizitat Centrul de documentare al 
C.N.R.S. și laboratoarele acestui Centru, situate la Gif-sur- 
Yvette, în apropiere de Paris. Joi, delegația a vizitat Cențrul 
de laboratoare și institute de cercetări de la Vitry-Thiais, din 
regiunea parisiană. Aceste laboratoare și institute sînt specia
lizate în chimia macromoleculară, în chimia organică aplicată, 
în lipochimie, chimia metalurgică etc.

SAIGON 12 (Agerpres). 
genția de presă Eliberarea 
tează că, în cursul luptelor 
șurate la 21 și 22 aprilie, forțele 
patriotice din provincia sud-viet- 
nameză Gia Lai au scos din luptă 
500 de militari inamici, dintre care 
450 americani. In cursul acțiunilor 
deosebit de puternice declanșate 
de forțele Frontului Național de 
Eliberare, a fost atacat și un ae
roport american din apropierea o- 
rașului Pleiku. 58 de avioane ame
ricane au fost distruse sau ava
riate de focul armelor grele ale 
patrioților sud-vietnamezi.

— A- 
rela- 

desfă-

BEIRA 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.A.P., din 
Lisabona au plecat joi spre portul 
Beira, din Mozambic, noi unități 
portugheze — aproximativ 1 500 de 
militari. Aceste trupe sînt destinate 
să completeze pe cele deja existen
te în Mozambic, unde se semnalea
ză în momentul de față cea mai 
mare concentrare de trupe și arme 
portugheze înregistrată vreodată 
în țară.

șjiA Proiect de lege
privind comerțul Est Vest

ATENA. Ministrul de finanțe al Greciei, Georges Melas, și-a pre
zentat Joi primului ministru Stephanopoulos' demisia din guvern. 
Melas a declarat că va continua însă să sprijine guvernul Stephano
poulos. Potrivit agenției Reuter, motivul demisiei Iui Melas ar fi 
nemulțumirea acestuia față de faptul că la recenta remaniere guver
namentală nu a fost numit ministru de externe, funcție Ia care aspira. 
Primul ministru Stephanopoulos a respins cererea de demisie a luiPrimul ministru Stephanopoulos a respins cererea de demisie 
G. Melas.

PARIS. La Uzina de automobile „Renault" a avut 
adunare la care a asistat Jacques Duclos, membru 

Politic al Partidului Comunist Francez. Cu 
de muncitori ai uzinei, dintr-un total

loc o 
al Bi- 
acest 

de
roului
prilej 11 000
38 000, au semnat un apel prezentat de organizația partidului 
comunist din uzină în favoarea unui program comun și a unei 
tactici electorale comune a tuturor partidelor de stînga, fără 
excepție, în viitoarele alegeri parlamentare.

I
I
I
I
I
I
I
I

★

HANOI 12 (Agerpres). — La 10 
mai numeroase grupuri de avioane

COSMETICE..."
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

—Directorul serviciilor de aprovi
zionare a tortelor americane din 
Saigon a fost demis în urma unei 
afaceri cu produse cosmetice. Pen
tagonul a anunțat trimiterea a doi 
anchetatori la Saigon pentru a 
lămuri aspectele acestei afaceri. 
Pentagonul a recunoscut săptămtna 
trecută că mai multi militari ame
ricani din Vietnamul de sud au 
fost condamnați pentru speculă la 
hursa neagră.

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— Buletinul de presă " 
Albe anunța că guvernul 
can a trimis spre aprobare Con
gresului un proiect de lege pri
vind liberalizarea comerțului cu 
mărfuri nestrategice al S.U.A. cu 
U.R.S.S. și țările socialiste din Eu
ropa răsăriteană. Se subliniază că 
legislația propusă va ajuta la ex
tinderea comerțului Est-Vest prin 
autorizarea președintelui Johnson 
de a negocia în mod separat tra
tate comerciale cu țările socialiste. 
Legislația prevede de asemenea 
extinderea clauzei națiunii celei 
mai favorizate în tratatele comer
ciale dintre S.U.A. și țările so
cialiste din 
care vor fi 
cestor legi, 
lui de lege 
acordurile comerciale dintre S.U.A. 
și țările socialiste din Europa ră-

al Casei 
I ameri-

Europa răsăriteană 
încheiate în baza a- 
în termenii proiectu- 
propus se prevede ca

săriteană să fie încheiate pe o 
perioadă inițială de maximum trei 
ani, ele putînd să fie suspendate 
sau abrogate în orice moment de 
una din părți după un preaviz re
zonabil. Se prevede, de asemenea, 
stabilirea de consultări bilaterale 
la intervale • regulate în vederea 
examinării prevederilor contrac
tuale și a efectelor lor asupra re
lațiilor dintre S.U.A. și țările in
teresate. Rusk a subliniat într-o 
scrisoare adresată Congresului a- 
vantajele unor astfel de acorduri 
comerciale pentru S.U.A. și a ce
rut aprobarea proiectului propus.

în cercurile oficiale ale S.U.A., 
informează Buletinul de presă al 
Casei Albe, se exprimă părerea 
că deși numeroși congresmeni a- 
mericani și oameni de afaceri 
sprijină noua inițiativă a guver
nului, aprobarea proiectului de 
lege va necesita un timp mai în
delungat.

Expoziția economi
că română din parcul 
Sokolniki cunoaște o 
afluență deosebită de 
vizitatori. Pavilionul 
expoziției, în fața că
ruia străjuiește turla 
destinată forajului la 
mari adîncimi, atrage 
în fiecare zi mii de 
cetățeni ai Moscovei 
și turiști veniți din 
diverse orașe și regi
uni ale țării. Pînă 
miercuri seara expo
ziția a fost vizitată 
de 100 000 de oameni.

Numeroși specia
liști se interesează 
de detaliile de con
strucție a mașini
lor. cercetează pros
pecte tehnice. La 
standul autocamioa
nelor am întîlnit pe 
inginerii S. Kalik și 
V. Melnițki de la uzi
nele „ZIL“ din Mos
cova. „Am fost pu
ternic impresionați 
de expoziția dv. — 
ne-au declarat dînșii. 
România a făcut 
mari progrese in 
construcțiile de ma
șini. Ne-au plăcut 
foarte mult autoca
mioanele și autobu
zele, care se disting 
prin forma lor aspec
tuoasă, finisaj și ca
litate".

Asemenea cuvinte 
de caldă apreciere 
am auzit de la mulți 
alți vizitatori despre 
tractoarele, produsele 
chimice, mobila, pro
dusele de larg con
sum expuse în stan
durile expoziției.

„Am văzut expozi
ția economică româ
nă organizată la 
Moscova, in 1950 — 
ne spune V. A. 
Adrianov. . director 
adjunct al organiza
ției comerciale „Ma- 
șinimport". Astăzi 
pot face o comparație 
și să constat că eco
nomia românească s-a 
dezvoltat mult. M-a 
impresionat îndeosebi 
instalația de foraj 
pentru adîncimi pînă 
la șapte mii de me
tri. Mi-au reținut de 
asemenea atenția nu
meroase alte expo
nate. Expoziția vă
dește un mare pro

gres calitativ al in
dustriei române cons
tructoare de mașini".

A. V. Borisov, co
laborator al organi
zației comerciale „So- 
iuzchimimport", ne 
spune : „Expoziția dv. 
mi-a lăsat o impresie 
excelentă. Ca specia
list în chimie trebuie 
să apreciez sortimen
tul larg și calitatea 
produselor industriei 
dv. chimice. Mi-a 
fost, de asemenea, 
plăcut să constat că 
România produce 
mașini bune, electro
motoare, instalații de 
foraj la un înalt ni
vel tehnic, produse 
de larg consum, va
riate și de bună cali
tate. România — așa 
cum demonstrează și 
expoziția de față — 
cunoaște un mare 
progres industrial".

Interesul vizitato
rilor a fost atras și de 
cele trei conferințe 
tehnice de speciali
tate însoțite de pro
iecții de filme, care 
au fost organizate 
pînă acum în cadrul 
expoziției și la care 
au participat mii de 
muncitori, tehnicieni, 
ingineri și cadre uni
versitare din capitala 
sovietică.

Părăsind expoziția, 
vizitatorii își aștern 
impresiile în „Cartea 
de aur". Aici gă
sim, de asemenea, a- 
precieri ale unor per
sonalități politice în 
trecere prin Moscova 
și care ne-au vizitat 
expoziția, precum și 
ale unor reprezen
tanți ai corpului di
plomatic din capitala 
sovietică. „Expoziția 
dv. — scrie tovarășul 
Herman Mattern, 
membru al Biroului 
Politic al C.C. al 
P.S.U.G. — este o 
bună imagine a dez
voltării României".

Relevînd succesul 
expoziției din parcul 
Sokolniki, ziarul „Iz
vestia" scrie : „Ac
tuala expoziție a eco
nomiei României nu 
este prima în Uniu
nea Sovietică. Acum 
16 ani, în parcul de

cultură 
„Gorki" 
pentru prima oară 
cuceririle tinerei re
publici populare, care 
începea să construias
că socialismul. Ceea 
ce am văzut la So
kolniki demonstrează 
foarte convingător cit 
de relativă este no
țiunea, de timp pen
tru popoarele care 
construiesc socialis
mul. Acești 16 ani 
sînt pentru România 
frățească o adevărată 
epocă — atît de mult 
du crescut puterea ei, 
potențialul ei econo
mic, nivelul de viață 
al poporului său. In
tr-un ritm deosebit 
de rapid s-au dezvol
tat industria cons
tructoare de mașini, 
chimia, construcția 
mașinilor de precizie, 
construcția de utilaj 
petrolier, construcția 
de nave, energetica. 
Produsele acestor ra
muri industriale nu 
rămîn în urma celor 
mai bune modele din 
lume, fiind recunos
cute ca atare pe pia
ța externă".

„Fiecare exponat 
— relevă ziarul 
„Pravdâ" ■—vorbește 
despre înalta dezvol
tare . a industriei 
constructoare de ma
șini, despre cuceri
rile în 
petrolier, 
miei, :
și în multe alte ra
muri industriale. Un 
mare interes stîrnesc 
utilajele pentru ex
tracția petrolului. 
Turla de foraj se 
înalță spre cer. Cu o 
asemenea instalație 
se poate fora pînă la 
o adîncime de șapte 
kilometri. Economia 
țării — despre care 

. expoziția vorbește 
atît de interesant 
prin cele cinci mii de 
exponate — este o 
mărturie a cuceririlor 
Republicii Socialiste 
România, care înain
tează cu succes pe 
drumul dezvoltării 
socialiste".

și odihnă 
am văzut

al chi-

A. MUNTEANU

MOSCOVA. Agenția TASS transmite că la Moscova a fost 
semnat un protocol referitor Ia suplimentarea livrărilor reci
proce de mărfuri între U.R.S.S. și Franța. Cu acest prilej, păr
țile au relevat faptul că în anul 1965 schimbul de mărfuri din
tre cele două părți a sporit considerabil.

BAGDAD. Primul ministru irakian, Abdel Rahman Al-Bazazz, 
a semnat un decret de amnistie în virtutea căruia cinci------
nalităti marcante ale partidului Baas au f__.
crețul semnat de premier se arată că această măsură a fost 
luată pentru a se da posibilitatea ca ei să servească tara. Cele 
cinci personalități politice au făcut parte dintre organizatorii 
complotului antiguvernamental de la 15 septembrie 1965.

sa căruia cinci perso- 
fost eliberate. In de-

NEW YORK. La Boston, unde a avut loc alegerea de noi 
— membri ai Academiei naționale de științe a S.U.A. s-a anunțat 

oficial că savanții sovietici
rie au fost aleși ca membri

M. Keldiș, L. Arțimovici și Ă. Lu
de onoare ai Academiei.

BASEL. în prezenta a peste 150 
de personalifăfi din mai multe țări 
europene a avut loc ceremonia or
ganizată cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a profesorului Karl Barth, 
renumit teolog și luptător anti
fascist. Rectorul Universității din 
Basel a înmînat sărbătoritului diplo
ma de doctor honoris-causa, evo- 
cînd activitatea curajoasă a marelui 
umanist în anii teroarei naziste. Pro
fesor a! universității din Bonn, Karl 
Barth a fost concediat în 1935, ca 
urmare a poziției sale ferme împo
triva lui Hitler. In anii războiului,

elevii săi 
rezistentă 

înfr-un 
de radio 
Barth s-a 
bilirii frontierelor germane din 1945, 
ca și împotriva „amenințării pe care 
o reprezintă înarmarea atomică a 
armatei vest-germane”. El a cerut 
bisericii germane să înfiereze politi
ca americană în Vietnam și să pro
moveze ideea bunelor relații între 
R.F.G. și fârile din Europa răsări
teană, inclusiv R.D.G., Polonia șl 
Cehoslovacia.

au constituit un nucleu de 
anfinazistă.
interviu acordat postului 

Hamburg, profesorul Karl 
pronunfat în favoarea sta-

Roma a cunoscut miercuri una din cele mai mari manifestații ale mun
citorilor agricoli. Zeci de mii de „braccianti" veniți din toate regiunile 
țârii au străbătut străzile capitalei cerînd înfăptuirea reformei agrare 

și încheierea unor noi contracte de muncă
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
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RIO DE JANEIRO GUATEMALA:

Stare de asediu
Printr-un decret pro

mulgat de șeful juntei 
militare guatemaleze, 
colonelul Peralta Azur- 
dia, în întreaga Jară a 
fost proclamată starea 
de asediu pe termen 
de 30 de zile. Actul 
afirmă că garanțiile 
consfifufionale (admi- 
fînd că ar mai exista 
așa ceva) sînt doar „li
mitate”. De fapt ele se 
anulează complet după 
cum se poate vedea 
din următoarele dispo
ziții : sînt interzise ori
ce reuniuni publice 
sau private, se suspen
dă activitatea tuturor 
partidelor politice, ori
ce „suspect” poate fi 
arestat și întemnițat 
fără mandat judiciar 
și fără ca detențiunea 
să fie comunicată jus
tiției, armata capătă 
puteri discreționare 
[inclusiv controlul asu
pra politiei). Capitala

e înconjurată de uni
tăți militare echipate 
de campanie, iar ofițe
rii reformați au primit 
ordin de reîncorpora- 
re. Proclamarea stării 
de asediu a avut loc 
la numai cîteva ore 
după ce noul congres 
national a ratificat, cu 
35 de voturi contra 19, 
alegerea lui Julio Ce
zar Mendez Montene
gro în funcția de pre
ședinte al tarii- Deși 
șeful juntei militare, 
Peralta Azurdia, a re
înnoit promisiunea că 
învingătorul la urne 
va fi instalat în terme
nul legal, adică la 1 
iulie, majoritatea ob
servatorilor împărtă
șesc părerea că în ul
timul moment o lovi
tură militară ar putea 
să-l împiedice pe pre
ședintele ales să preia 
puterea.

Oficial, starea de a-

sediu este motivată de 
răpirea de către deta
șamentele de partizani 
a unor personalități 
politice de vază. în 
realitate însă această 
împrejurare servește 
militarilor doar ca pre
text pentru ca la adă
postul măsurilor de 
„combatere a subver
siunii prin toate mij
loacele” să împiedice 
transmiterea puterii că
tre opozifia civilă. Tot
odată, este semnifica
tivă campania propa
gandistică lansată pe 
canale oficiale urmă
rind să atribuie pre
ședintelui civil „ten- 
dinfe procomunisfe”. 
Deocamdată atmosfera 
de tensiune sporește, 
alimentînd incertitudi
nile privind evolsfia 
ulterioară a evenimen
telor.

Vosile OROS
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