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Șantierul naval Oltenița : linia de construire a motonavelor de 2 000 tone Foto : Agerpres
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ignorării pomilor DE IA BLAJ

LUCRĂRILE CONGRESULUI
SINDICATELOR

Pentru a pune în 
valoare terenurile si
tuate în pantă și slab 
productive, numeroa
se gospodării de stat 
și cooperative agrico- , 
le din raioanele Stre
haia și Tr. Severin, 

'•egiunea Oltenia, au 
făcut mari plantații 
de pomi. Cum sînt în
treținute aceste plan
tații ? Vor rodi cu în
treaga capacitate la 
vîrsta producției? 
Aceste întrebări au 
fost puse cu ocazia 
raidului nostru în 
aceste două raioane. .

Gospodarii din Vă- 
giulești, Stîngăceaua, 
Corzu și Samarinești, 
raionul Strehaia, se 
mîndresc cu faptul 
că, anul'trecut, plan
tațiile lor. tinere au 
rodit din plin, deși nu 
atinseseră incă vîrsta 
producției. Dar le-au 
și îngrijit! Tăierile 
de formare a coroa
nei și de rodire, stro
pirile, celelalte lu
crări de întreținere 
au fost executate la 
timp.

Se pune totuși în
trebarea : 
timp ce 
plantații 
fructiferi 
producții
în allele, pomii, sădiți 
în aceeași vreme, nu 
rodesc ? în cele două 
raioane, mai bine de 
200 000 de pomi sînt 
pe cale de a se usca. 
Cauzele sînt multe. 
Membrii consiliilor de 
conducere ale coope
rativelor agricole și 
specialiști din Ilovăț, 
Severinești, Sisești, 
Bolboș etc. au consi
derat că, prin planta
rea suprafețelor sta
bilite prin planul de 
producție, misiunea 
lor este încheiată. Ce 
a urmat nu i-a mai 
interesat. Așa se face 
că la Grecești, o plan
tație de cireși pe două 
hectare a dispărut în- 
trucît pomii s-au us
cat sau au fost ' dis
truși de animale. La 
Crăguiești, în punc
tul Braceva, planta
ția de 100 ha cu 
nuci, meri, peri, pruni 
a fost năpădit de sal- 
cîmi și mărăcini. 
Același lucru îl gă
sești Sisești : 32 ha

poml plantați în 1961 
au îmbătrînit de ti
neri. în multe plan
tații se găsesc goluri 
mari ■ 30—35 la sută 
în. cooperativele agri
cole din raionul Tr. 
Șeverin și în jur de 
35—40 la sută în ra
ionul Strehaia.

Această situație se 
explică prin neglija
rea lucrărilor de în
treținere în plantații
le pomicole. în pri
măvara acestui an nu 
s-au dat deloc îngră
șăminte la pomi, te
renul nu s-a săpat.

de
în
cu
se

însemnate,

ce în 
unele 
pomi 
obțin

De ce 
nu rodesc 
noile livezi 
din raioanele 
Strehaia și 
Turnu 
Severin

iar stropirile se fac 
izolat. în cooperati
vele agricole de pro
ducție din raionul Tr. 
Severin lipsesc foar- 
fecile și ferăstraiele 
de mînă. tăierile fă- 
cîndu-se cu toporul. 
Este lesne de înțeles 
despre ce fel de tăie
re este vorba în ast
fel de situații. Un 
calcul făcut de tov. 
Dorin Blaj a, cercetă
tor la stațiunea expe
rimentală Bîrsești, a- 
rată că în raionul 
Strehaia cele 300 ha 
care nu produc 
provoacă anual coo
perativelor o pierde
re de aproape 1 mi
lion și jumătate lei.

în timpul raidului 
a reținut atenția un 
caz cu totul aparte. 
La cooperativa agri
colă 
nul 
fost 
cu
Președintele coopera
tivei agricole a fost 
trimis într-un schimb 
de experiență prin

din Ilovăț, raio- 
Tr. Severin, au 
plantate 225 ha 
pomi fructiferi.

țară. Timp de 10 zile 
a vizitat plantații din 
regiunea Argeș și din 
Moldova. Nici o zi 
însă nu și-a petre- 
cut-o în plantația po
micolă a cooperativei 
sale. De asemenea, 
vicepreședintele Ion 
Negoiță a fost școla
rizat la stațiunea ex
perimentală din Bîr
sești. Dar acum nu 
mai răspunde de po
micultură ci de... 
zootehnie. Și aici, din 
cele 225 ha plantate, 
peste 200 sînt com
promise.

Ce spun de această 
stare de lucruri con
siliile de conducere 
ale cooperativelor, 
cadrele tehnice de la 
consiliile agricole, 
organele de partid și 
de stat din cele două 
raioane ? Iată păre
rea tovarășului ION 
TINTARU, din Con
siliul agricol raional 
Tr. Severin: „Pînă 
aCum, nimeni nu și-a 
făcut o problemă 
din pomicultură. Toți 
au întrebat dacă s-a 
mai plantat ceva, des
pre altceva, nici 
vorbă". Iar tovară
șul inginer DUMI
TRESCU, de Ia Con
siliul agricol raional 
Strehaia, afirmă că 
de acum s-a pornit 
cu dreptul : „Pomii 
vor deveni într-ade- 
văr o mare sursă de 
venituri pentru coo
perativele agricole". 
Dar atîta timp cît se 
va perpetua situ
ația ca într-un raion 
întreg să nu se afle 
o foarfecă de tăiat 
sau un ferăstrău de 
mînă, cît timp uni
tăți cu plantații pe 
sute de ha nu vor 
dispune de pompe de 
stropit mecanice, cît 
timp pregătirea oa
menilor va fi lăsată 
pe al nu știu cîtelea 
plan, lucrurile nu se 
vor schimba.

Dealurile plantate 
trebuie să producă. 
De aici și necesitatea 
de a se lua măsuri 
urgente în vederea 
îmbunătățirii muncii 
în pomicultură 
cele două 
pondere 
sector al 
Olteniei.

Gh.

în 
raioane cu 
în acest 

agriculturii

FECIORU

Cronică 
cinematografică

Cum putem cumpăra 
un tablou?

In ziua de 20 mai vom putea 
fi martorii unui interesant feno
men cosmic: o eclipsă de Soare, 
care va putea fi urmărită și din 
țara noastră, intr-o formă parția
lă. După memorabila eclipsă de la 
15 februarie 1961, care s-a văzut 
ca totală în sudul țării noastre, a- 
ceasta este prima eclipsă de 
Soare ce se poate urmări de la 
noi. In zona centralității, eclipsa 
va fi vizibilă ca inelară — adică 
din Soare mai rămîne vizibil un 
inel subțire, luminos. Această 
zonă începe în Oceanul Atlantic, 
traversează Africa de nord, Ma
rea Mediterană, Grecia, Turcia, 
Marea Neagră, trece la nord 
de Caucaz, ajungînd pînă în 
R. P. Chineză. In rest, pe acolo 
pe unde va trece penumbra Lu
nii, eclipsa va fi vizibilă ca 
parțială. Zona de vizibilitate cu
prinde toată Europa, jumătatea 
de nord a Africii și aproape 
toată Asia, cu excepția extremi
tăților de sud și nord-est.

Pe tot teritoriul țării noastre 
eclipsa va putea fi observată ca 
parțială, faza maximă depășind 
84 la sută din discul Soarelui. La 
București faza maximă atinge 
0,868 — diametrul Soarelui fiind 
considerat egal cu unitatea — 
adică din discul solar se va mai 
zări doar o seceră foarte subțire. 
Iată acum cînd au loc fazele 
principale : începutul eclipsei — 
orele 10 și 20,9 minute; faza 
maximă — orele 11 și 45,5 mi
nute ; sfîrșitul eclipsei — orele 
13 și 14 minute.

Momentele indicăte sînt pentru 
București. In restul țării eclipsa 
va începe și se va termina la 
ore apropiate de cele indicate, 
diferențele fiind de cîteva mi
nute.

La Observator, care va fi des
chis în ziua de 20 mai între orele 
10 și 13,30, vizitatorii vor putea ur
mări eclipsa cu ajutorul a două 
lunete ecuatoriale și a unei insta
lații din stația de observații so
lare.

La tribuna Congresului sindica
telor, ale cărui lucrări au conti
nuat miercuri în marea sală a Pa
latului Republicii, au urcat nume
roși vorbitori. Delegați și invitați 
din întreaga țară au dus mai de
parte dezbaterea asupra rapoarte
lor prezentate.

în ultima parte a ședinței de di
mineață, Congresul a desemnat 
comisia de pregătire a propuneri
lor de candidați în vederea alege
rii Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia și a Comisiei centrale de 
cenzori.

După-amiază, prezidiul a anun
țat că pe adresa Congresului sin
dicatelor, au sosit peste 300 de 
legrame și scrisori 
ganizații sindicale, 
muncitori, ingineri, 
funcționari din uzine, fabrici, șan
tiere, unități socialiste din agri
cultură, organizații economice, or
ganizații de masă și obștești, insti
tuții de învățământ, cultură și artă 
salută Congresul și urează deplin 
succes desfășurării lucrărilor 
sale. în telegramele și scrisorile 
trimise, oamenii muncii arată cu 
mîndrie că și-au îndeplinit și de
pășit angajamentele luate în cins
tea celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român și se

prin care 
colective 
tehnicieni

te- 
or- 
de
Și

angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru aplicarea ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate la Con
gresul sindicatelor, în vederea 
traducerii în viață a Directivelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului.

în continuare, au fost ascultate 
informări asupra lucrărilor celor 
trei comisii pe probleme, care 
s-au întrunit în cursul după-amie- 
zei precedente.

Congresul și-a însușit propuneri
le prezentate de comisii.

Prezidiul a anunțat apoi că, în 
vederea intervenției în dezbateri, 
s-au înscris 589 de delegați și in
vitați, din care 63 au luat cuvîntul 
în cadrul ședințelor plenare ale 
Congresului și 215 în cadrul comi
siilor. Numeroși delegați și invi
tați au făcut propuneri în scris, 
prezentate comisiilor pe probleme 
și comisiei de redactare a proiec
telor de hotărîri și rezoluții, pro
puneri care se referă, în principal, 
la proiectul de statut și proiectul 
de rezoluție.

La propunerea 
greșul a aprobat 
rilor, urmînd ca 
tații care nu au
prezinte în scris Secretariatului 
Congresului problemele pe care le 
au de ridicat.

prezidiului, Con- 
sistarea dezbate- 
delegații și invi- 
luat cuvîntul să

BOEMA?
Petru COMARNESCU

5000 mc AER PE MINUT
La exploatarea minieră Vulcan din bazinul ccfrbonifer al 

Văii Jiului a Intrat în funcțiune o stație de ventilatoare 
care asigură 5 000 mc aer pe minut. Noua stație face parte 
din planul de modernizare și sistematizare a minei, avînd 
menirea să deservească cu aerul necesar cîmpul minier 
subteran din partea estică a exploatării, unde se execută 
lucrări de punere în valoare a unor importante rezerve de 
cărbune. Au început, de asemenea, lucrările la viitorul 
puț principal al minei, care va fi dotat cu o mașină pu
ternică de extracție, complet automatizată. Cu această 
mașină se prevede scoaterea la zi a circa 3 000 tone de 
cărbune pe fiecare schimb.

(Agerpres)

Totdeauna am încercat un adînc 
regret față de oamenii care își iro
sesc zadarnic darurile și timpul 
ce-1 au pentru a trăi cu adevărat, 
pentru a se. afirma în deplinătatea 
posibilităților proprii și în mod con
structiv, spre folosul lor și 
lectivității. Cîte energii și 
gențe nu s-au pierdut în 
pentru că nu au putut sau 
voit să participe la valorile înalte 
ale vieții1

Ne gîndim îndeosebi la lumea 
artiștilor și literaților, deși proble
ma împlinirii sau desăvîrșirii vieții 
proprii privește pe oricare dintre 
noi, deoarece toți sîntem datori să 
folosim la maxi
mum însușirile ce 
ie avem, să de
venim mai bogați 
sufletește și inte
lectual, să răs
punderii rodnic 
cerințelor noastre 
interioare și ce
rințelor muncii 
pe care o depunem. Oricine poate 
ajunge să dea mai mult și mai con
structiv în orice loc de muncă, în 
oricare meserie sau îndeletnicire. 
Cu condiția să voiască temei
nic aceasta, organizîndu-și viața, 
munca și chiar timpul liber, respec- 
tîndu-și însușirile șl răspunzînd în
datoririlor sociale.

Unul din dușmănit realizării-de- 
sine a fost în trecut spiritul boem. 
Termenul de boemă este complex 
și variază după locuri și timpuri, 
avînd implicații unele mai vădite, 
altele mai ascunse. în trecut — la 
noi și în alte părți ale lumii — 
boema însemna o lume specioasă, 
trăind de azi pe mîine o viață 
dezordonată, în disprețul conve
niențelor sociale și al îndatoririlor 
față de propria persoană. Terme
nul se referea mai ales la unele 
medii de intelectuali și artiști din 
rîndurile burgheziei și micii bur
ghezii — oameni zbătîndu-se în 
sărăcie, incapabili să lupte și să 
își organizeze viața în mod con
structiv. Trăind din lucrul întîmplă- 
tor și mai ales din milă și din 
expediente — boemii — chiar cînd 
aveau oarecari calități — își ratau 
viețile, învinuind prin proteste de 
circiumă sau de cafenea societa
tea și neluptînd pentru transforma
rea ei. In psihologia boemei se 
amestecau uneori naivitatea și ci
nismul, puritatea și șarlatania, 
traiul anarhic și visul fascinant, 
iluzia unei pretinse superiorități

al co- 
inteli- 
trecut 

nu au

individuale și credința în inutilita
tea eforturilor.

Din pricina dezordinii în creație, 
a lipsei unui efort de autodepăși- 
re, printr-o muncă metodică și stă
ruitoare, prin însușirea temeinică a 
unei culturi profesionale și a unei 
culturi generale, cîți scriitori și pic
tori nu au rămas autorii cîtorva lu
crări promițătoare, făcute în tine
rețe, pentru ca apoi să nu mai dea 
nimic sau să se repete la nesfîrșit 
și din ce în ce mai convențional ?

Astăzi, spiritul boemei are o altă 
coloratură. Astăzi, cînd literații și 
artiștii plastici se bucură de tot 
felul de înlesniri și deci nu mai 

au măcar scuza 
boemilor de odi
nioară, scuza să
răciei, a neputin
ței de a-și încro
pi un trai prielnic 
lucrului, boemia 
se manifestă în- 
tr-altfel. Deși a- 
cum boemia are 

un caracter mult mai restrîns decît 
odinioară, o regăsim totuși, mai 
ales sub forma unei dezordini în 
creație, a lipsei efortului de auto- 
depășire și de împlinire temeinică.

Urmărim de vreme îndelungată 
manifestările oamenilor noștri de 
cultură și artă și știm cu cîtă dis
ciplină și concentrare în munca lor 
au creat un Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Lucian Blaga, Matei Ca- 
ragiale. sau un Paciurea, Petrașcu, 
Pallady, Iser, Medrea, Șirato. Ve
dem cu toții ce continuitate în efor
turi, mereu rodnică, depun Tudor 
Arghezi, Ion Jalea, Dumitru Ghiață 
și Marius Bunescu. Să 
tim cît de neobosiți în 
au fost fabulosul Iorga 
cuși, care pe verso-ul
grafii, în care era înfățișat tăind cu 
ferestrăul un bloc de piatră, scria 
rudelor din țară : „Mi-e dor de voi, 
dar pietrele mă țin legat aici 1’. 
George Enescu a exprimat admira
bil ceea ce înseamnă pasiunea și 
devotamentul adevăratului artist 
față de chemarea sa: „să te odih
nești de muncă, prin muncă 1’.

Operele bogate și înalte nu se 
fac decît cu un devotament și o dis
ciplină fără preget. Tonitza nu a 
avut atelier, lucra acasă alături de 
familia sa, stînjenit și înghesuit de 
viața domestică și totuși a creat 
minunății.

Astăzi, cînd creatorii de la noî 
nu mai au grija pîinii zilnice, ci se 
bucură de tot felul de înlesniri și 
încurajări, iar mulți tineri pictori, 
sculptori și graficieni 
dată ce se manifestă 
este de așteptat ca 
mult mai temeinic și
nătatea forței lor. Și într-adevăr 
așa creează cei mai mulți dintre ei. 
Dar există o serie de talente certe, 
care încă nu-și dau măsura tocmai

în continuare, Congresul a votat 
hotărîri prin care aprobă :

— Raportul și activitatea Con
siliului Central al Sindicatelor.

— Raportul Comisiei centrale 
de cenzori.

Comisia pentru redactarea pro
iectelor de hotărîri și rezoluții a 
informat Congresul asupra propu
nerilor primite cu privire la pro
iectul de Statut. După ce a apro
bat introducerea în proiect a unor 
modificări, Congresul a votat în 
unanimitate Statutul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Prezidiul a anunțat că din mo
mentul votării noului Statut, miș
carea sindicală din țara noastră 
va purta denumirea de UNIUNEA 
GENERALA A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA.

întreaga asistență, entuziasma
tă, salută acest moment prin urale 
puternice și aplauze prelungite.

Apoi, delegații au votat în una
nimitate rezoluția Congresului sin
dicatelor.

De la tribună s-a dat apoi citire 
moțiunii de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Ascultată cu 
multă atenție, aplaudată în repe
tate rînduri, moțiunea, care dă 
expresie sentimentelor internațio
naliste ale clasei muncitoare din 
România față de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, a fost adop
tată prin votul unanim al delega- 
ților, subliniat de ovațiile puter
nice ale tuturor celor prezenți în 
sală.

în cadrul discuțiilor pe margi
nea rapoartelor, delegații au pre
zentat un amplu tablou al dezvol
tării economiei și culturii patriei 
noastre socialiste, al înfloririi tu
turor regiunilor, subliniind elanul 
creator cu care oamenii muncii în
făptuiesc hotărîrile istorice ale ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, au vorbit 
pe larg despre diferite aspecte ale 
muncii sindicale.

Paraschiv Benescu, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor 
Galați, Emil Oniga, director gene
ral al uzinei „Tractorul“-Brașov, și 
alții au înfățișat contribuția adusă 
de sindicate, sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de partid, 
la mobilizarea oamenilor muncii la 
continua perfecționare a organiză
rii și conducerii producției, la în
deplinirea tuturor indicatorilor de 
plan, valorificarea mai deplină a 
rezerveloi’ interne, ridicarea nive
lului tehnic al producției, asigura
rea unor condiții mai bune de lu
cru.

Mircea Ion Andrei, secretar al 
Consiliului regional al sindicatelor 
Banat, Elena Isac, președinta comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea „Țesătura“-Iași, ca și alți 
vorbitori au relatat despre preocu
parea comitetelor sindicale pentru 
antrenarea muncitorilor la întrece
rea socialistă, pentru buna folosire 
a capacității mașinilor și utilajelor, 
rezolvarea, împreună cu conduce
rile administrative și cadrele de 
specialitate, a problemelor com
plexe puse de modernizarea con
tinuă a producției. A fost citată 
experiența pozitivă a comitetului

(Continuare in pag. a III-a)
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a doua vi
zită făcută unui 
prieten mutat 
în casă nouă. 
Blocul nu-1 mai 
țineam exact

minte — îl știam „mar
cat" printr-o literă de pe 
la mijlocul alfabetului. 
Trecuseră însă cîteva 
luni, apăruseră numere 
la intrare, peisajul, de la 
peluzele de iarbă la per
dele, avea alt chip. Cău- 
tîndu-mi prietenul, am 
dat peste ceva frapant : 
deosebirile de vîrstă în
tre o intrare și alta, în
tre un palier și altul. Aș 
fi putut să jur, de pildă, 
că scara „A" e cu vreo 
trei ani mai bătrînă de
cît scara „B" a aceluiași 
bloc.

Diferență de soluție 
arhitectonică ? De mate
rial ? De finisaj ? Nu, 
scările erau identice în 
toate privințele, cu ex
cepția uneia singure : 
„B" arăta ca în prima zi, 
în schimb „A" evoluase 
rapid 1 încă de la in
trare, cîteva zgîrieturi 
adinei în vopseaua ușii 
și pe pereți indicau tre
cerea forțată a unor și
foniere. Și, ca să nu plu
tească nici un dubiu 
asupra acestui episod, 
la capătul scării rana 
ajunsese pînă la cără
midă : acolo peretele 
părea că sîngerează.

Mai erau și niște urme 
de degete și cîteva exer
ciții extrașcolare de de
sen, amestec nefericit 
de cărbune și cretă co
lorată Chiriașii dinspre 
partea asta făcuseră ca 
„A" să îmbătrînească 
prematur. „B" își pps- 
trase prospețimea Iniția-

însă încearcă să-l scoa
tă țap ispășitor.

...Intr-o bine situată și 
copios înzestrată brase
rie de vară bucureștea- 
nă. Clientul de la masa 
vecină discută cu res
ponsabilul. Nu pe tema, 
oarecum clasică, a frip
turii reci și a berei cal-

/ nsfantanee

UZURA
de Victor VINTU

lă, de parcă timpul ră
măsese în loc. Dar nu, 
el lucrase și aici. Prin 
cele cîteva policioare 
adăpostind ghivece cu 
flori. Un luminos zîmbet 
vegetal se suprapunea 
peste imaginea de în
ceput.

De unde se vede că 
nu totdeauna timpul slu
țește. Dimpotrivă. Unii

de. Omul vrea să afle 
de ce localul, nou, reali
zat cu bun gust, și-a 
știrbit firma. De ce o 
parte din mobilierul me
talic elegant, argintiu, a 
dispărut, grădina fiind 
acum împestrițată cu 
niște scaune vechi de 
lemn, scoase parcă de 
la reformă ; unde sînt 
fețele de masă ; ce rost

au acele cîteva panouri 
de lemn fixate anapoda, 
ca nișie paravane, între 
mese ; de ce serviciul a 
început să lase de dorit.

„Văd că vă pricepeți. 
Sînteți de la trust ?" —
se interesează, profesio
nal, responsabilul. „Nu, 
sînt un consumator" 
(amănunt interesant : 
omul, de profesie mais
tru tîmplar, lucrase la 
amenajarea localului). 
„Atunci, de fapt ce do
riți ?". „Să știm de ce 
braseria asta frumoasă 
nu mai arată ca în prima 
zi 1" Acesta îi aruncă o 
privire stranie clientului, 
de parcă 1 s-ar fi cerut 
luna de pe cer sau — 
ca să rămînem în dome
niul alimentației — ace
le salăți din Grădina Ur
sului pretinse de către 
Spîn lui Harap Alb.

înălțăm construcții de 
viață lungă, ridicăm 
printr-un larg efort co
lectiv indicele utilului și 
al frumosului. Dar iată 
că o scară „A" îmbătrî- 
nește prematur, un local 
se degradează văzînd 
cu ochii. Cînd orice bun 
este supus controlului de 
calitate, care-i contra
semnează certificatul de 
naștere, n-ar trebui în
tărit și controlul păstră
rii sale ?

mai amin- 
munca lor 
sau Brân- 
unei foto-

SCRISOARE
DIN PARIS

Riviera
romanească

l

au atelier în
moi susținut, 
ei să creeze 
mai din pli-

(Continuare în pag. a IV-a)

VIATA
• - a..;-.

VIETNAMUL 
Evenimentele

DE SUD 
evoluează

Primele zile însorite de mai 
în Franța. Vacanța bate la 
ușă. Cum să ne-o petrecem 
mai frumos ? întrebarea revi
ne insistent în multe familii. 
Unii se gîndesc la excursii 
peste hotare.

Agenții de voiaj supraaglo
merate. Anunțuri peste anun
țuri în ziare. Afișe turistice. 
Prospecte. Nu puțini sînt fran
cezii care în acest an se pre
gătesc să plece spre... Riviera 
românească !

Pe viitorii turiști prin Ro
mânia îi poți întîlni la Biroul 
O.N.T. aflat în centrul Pari
sului, pe lîngă Operă, unde se 
află „cartierul general" al nu
meroase agenții turistice.

„Vacances en Roumanie. A- 
legeți soarele, marea, neobiș
nuitul"... Reclamele multicolo
re din vitrina Biroului O.N.T.- 
Carpați atrag privirile pari- 
sienilor veșnic grăbiți, dornici 
de liniște, de odihnă, de re
laxare, după anul tumultuos 
trăit în marele oraș. Intrînd 
în Biroul O.N.T.-Carpați, am 
avut senzația că mă aflu un
deva acasă, în locurile noastre 
atît de familiare, de pitorești. 
Regăsesc imagini cunoscute 
din București, Brașov, Ma
maia... O hartă murală în cu
lori 
turistice, 
înfățișînd Mamaia, 
biectele 
bumele, covorașele cu motive 
naționale creează o plăcută 
ambianță românească. Elegan
tele păsări de aluminiu ale 
companiei TAROM introduc 
pe turiștii străini în această 
ambianță în mai puțin de pa
tru ore, depunîndu-i de la 
Paris direct pe litoralul Mării 
Negre.

cu principalele puncte 
o alta în mozaic, 

apoi, o- 
de artizanat, al-

Al. GHEORGHIU

îngrijorător pentru 
junta militară

(Continuare în pag. a V-a)
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ADUNAREA NAȚIONALA
DE LA BLAJ

Plină d® măreție este 
istoria luptelor purtate 
de-a lungul secolelor de 
poporul român pentru eli
berarea sa națională și 
socială Animat de nă
zuința fierbinte de neatîr- 
nare și dreptate socială, 
de o nețărmurită dra
goste pentru pămîntuJ 
strămoșesc, poporul nos. 
tru a Înfruntat cu bărbă
ție furtunile anilor de res
triște, năvăliri și cotro
piri, făurindu-și cu prețul 
unor grele jertfe și sacri
ficii statul său național 
unitar, independent și su
veran.

In aceste lupte secula
re, un moment de mare 
însemnătate l-au consti
tuit revoluțiile buighezo- 
democratice de la 1848 
din Țara Românească, 
Moldova și Transilvania. 
Adunării naționale ținute 
pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj — moment de deose
bită importanță al revolu
ției din 1848 din Transil
vania — îi este consa
crată ampla monografie 
a prof. univ. Victor Che- 
resteșiu, recent apărută în 
Editura Politică.

Ducînd mai departe 
realizările obținute de 
istoriografia noastră mar
xistă 
lie a 
„Din 
niei". 
crări 
procesului complex ai 
nașterii și dezvoltării na
țiunii române, lucrarea 
abordează, pe baza unei 
vaste documentații, pro
blemele care se puneau 
în fața poporului român 
din Transilvania la mij
locul veacului trecut, 
completînd cu date bo
gate tabloul cunoscut 
pină acum al mișcărilor 
sociale și naționale ale 
poporului nostru în aceas
tă epocă istorică.

Călăuzit de concepția 
materialismului istoric, 
potrivit căreia evenimen
tele istorice nu pot fi în
țelese fără a studia baza 
economică a societății, 
rolul jucat de diferitele 
clase și pături sociale, 
autorul analizează rînd 
pe rînd în lucrare mul
tiplele aspecte — econo
mice, politice, sociale — 
ale situației din Transilva
nia în contextul general 
european al anului 1848.

Analiza evidențiază ne
cesitatea devenită strin
gentă. la mijlocul veacu
lui trecut, a înlăturării 
servitutilor feudale, rezol
vării contradicțiilor tot 
mai accentuate între bur
ghezia aflată în plină as
censiune, și nobilimea 
feudală, între feudali și 
țărănimea iobagă. Stadiul 
dezvoltării sociale, condi
țiile specifice în care se 
desfășura lupta maselor 
puneau totodată cu acui
tate Ia ordinea zilei solu
ționarea problemei ma
jore a poporului român — 
înlăturarea asupririi na
ționale, lichidarea fărîmi- 
țării statale și formarea 
statului român unitar. Toc
mai aceasta a făcut ca 
luptele sociale, antifeuda
le să se împletească 
strîns cu mișcarea de eli
berare națională, cu creș
terea năzuinței spre uni
rea țărilor române într-un 
singur stat național. La 
Adunarea de la Blaj, mo
ment de strălucită afirma
re a conștiinței naționale, 
a răsunat cu putere cuvîn- 
tul înflăcărat și dirz al 
poporului român din Tran
silvania. despărțit din cau
za vitregiilor istorice, de 
frații săi de dincolo de 
Carpați „Ncî vrem să ne 
un’m cu Tara 1"

Ca o idee fundamen
tală care străbate întrea
ga lucrare, cartea subli
niază legitimitatea unirii 
țărilor române Această 
legitimitate își găsește o- 
glindire înti-o amplă des
fășurare de date de pro
fundă rigurozitate științi-

prof. N. ADĂNILOAIE 
prof. univ. L. BÂNYAI

romănești, na- 
ei numerică, 
comunității de 
de limbă, Ie- 

strînse econo- 
culturale care 

do-a lungul 
țările române.

fică : sînt evocate vechi
mea și continuitatea pe 
teritoriul Transilvaniei a 
populației 
jeritatea 
conștiința 
neam și 
gâturile 
mice și 
au unit 
secolelor

Cu mult relief este în
fățișat rolul de frunte ju
cat în lupta de eliberare 
de spiritele luminate ale 
vremii, intelectuali ani
mați de dragoste fierbin- 
te față de popor, care 
prin scrisul lor înflăcărat, 
ca și prin prodigioasa lor 
activitate pe tărîm poli

luptei împotriva exploa
tării feudale și a asupri
rii naționale Din descrie
rea viguroaselor mișcări 
revoluționare țărănești 
din primăvara anului 
1848 și apoi a întregii 
pregătiri și desfășurări a 
Adunării de la Blaj, re
iese creșterea gradului de 
maturizare politică, a ho- 
tărîrli de luptă ce cuprin
dea masele largi ale 
populației românești, dîr- 
zenia cu care 
pentru 
turile.
Irige, 
be — 
rănilor 
de-am

nu 
din

— tratatul de isto- 
României, lucrarea 
istoria Transilva- 
precum și alte lu-
— în clarificarea

se ridica 
a-și impune drep- 
„Noi de ne-or 
de ne-or tier- 

rsda cuvintele tă
un jude nobiliar—• 
ști că ne-om po-

O VALOROASĂ
MONOGRAFIE ISTORICĂ

tic și social, au adus o 
uriașă contribuție la tre
zirea conștiinței naționa
le. In paginile cărții reîn
vie figura luminoasă a lui 
George Bariț, întemeietor 
al presei române din
Transilvania, care a cul
tivat și dezvoltat ani
de-a rîndul în inimile 
populației românești dra
gostea 
cultura 
timentul 
ționale, 
forța

pentru limba și 
românească, sen- 

demnității 
încrederea 

poporului de

na- 
în 
a 

deveni stăpîn al desti
nelor lui „Unirea și uni
unea națională — scria 
în 1844 „Foaia pentru 
inimă, minte și literatură", 
redactată de el —- sînt 
bunuri mari... care nu cer 
mai mult deci! voința tare 
de a fi și a răminea un 
singur popor..., toți frați 
vorbitori ai unei limbi 
păstrate de străbuni și 
veacuri, 
popor... 
bertatea 
al semenului său, 
tor al străinului 
unde șuieră independen
ța națională". Cartea 
redă, în toată ardoarea 
ei, lupta revoluționară a 
tinerilor intelectuali strînși 
în jurul lui Avram iancu, 
legați pină Ia contopire 
cu năzuințele țărănimii 
iobage, activitatea de 
înflăcărat tribun al cau
zei naționale a lui Simion 
Barnuțiu care. în procla
mația lui din primăvara 
anului 1848, în discursul 
ținut în fața mulțimii adu
nate la Blaj, a încrustat cu 
cuvinte de foc doleanțele 
poporului român: „încă o- 
dată fraților! Fără na
ție. și republica e numai 
un despotism afurisit; 
ștergerea iobăgiei nații 
române, ca naționalitate 
română, congres național, 
în care să ne înțelegem, 
mai înainte despre dobin- 
diraa acestora... aceasta 
mai întîi, celelalte se vor 
adăuga ; fără aceasta și 
raiul e iad"....... Națiunea
română dă de știre națiu
nilor conlocuitoare că, 
voind a se constitui și or
ganiza pe temei național, 
n-are cuget dușman in 
contra altor națiuni și cu
noaște același drept pen
tru toate, voiește a-1 res
pecta cu sinceritate, ce
tind respect împrumutnt 
după dreptate ; prin ur
mare, națiunea română 
nici nu voiește a domni 
peste alte națiuni, nici nu 
va suferi a fi supusă al
tora, ci voiește drept egal 
pentru țoale".

Un interes deosebit pre
zintă acele capitole aie 
lucrării consacrate rolu
lui , maselor populare, 
principala forță motrice a

toți fii ai unui 
inflâcârat 

patriei.
de 11- 
iubilor 
suferi- 

pînă

topi cu toți acolo, tot om 
mere pe ziua pusă la 
Blaj cu satir"... Iată și o 
altă relatare a unui mar
tor ocular, dintre cele re
date în carte : „Pe dealu
rile ce se puteau vedea 
de către Dateș, Lechința, 
Oarba, se slobozeau la 
vale, cu puhoiul, toți în 
veșminte albe, ca în zi 
de cea mai siîntă sărbă
toare. în 13 pe la 8 ore 
eram în Cetatea de Baltă, 
de pe dealul unde este 
cetatea se vede valea 
Tîrnaveî. Tot aceeași pri
veliște ; șesul plin de po
por, de pe toate dealuri
le șî 
cete de 
le, omul 
viat din 
besc la 
ziua libertății, cu al că
rei dor le-a expirat su
fletul”.

Lucrarea relevă semni
ficația Adunării de la 
Blaj, una din cele mai 
grandioase manifestări de 
acest fel ale vremii care 
a reunit. în ciuda opre
liștilor ridicate de auto
rități, zeci de mii de oa
meni. Adunarea, prin cele 
18 puncte ale petiției a- 
probate de popor, a dat 
un adevărat program 
național tuturor româ
nilor din principatul 
Transilvaniei. Sînt rele
vate revendicările de or
din social. în primul rînd 
cererea maselor țărănești 
de desființare a iobăgiei, 
fără nici o despăgubire; 
de asemenea obiectivele 
politice, ca recunoaște
rea națiunii române ca 
națiune egal îndreptățită, 
o adunare națională anu
ală, gardă națională, 
școli naționale, libertatea 
presei.

colinele curgeau 
popor. Văzîndu- 
gîndea câ au în- 
morți și se gră- 

Blaj, Ca să vadă

Actul revoluționar de la 
Blaj a lăsat urme de ne
șters în conștiința po
porului român din Tran
silvania; adunarea de la 
Blaj dă poporului un pro
gram politic a cărui în
făptuire o va urmări 
numai în revoluția
1848, ci și în secolul ur
mător cînd, prin lupta 
maselor largi populare, a 
întregului nostru popor, a 
putut ti încheiat procesul 
de formare a statului na
țional unitar român.

Bazîndu-se pe o boga
tă documentare — edita 
și inedită — reflectînd in 
veștigații laborioase îi 
arhivele oficiale ale tim 
pului, aflătoare în țară și 
în străinătate, monogra
fia reprezintă o valoroasă 
lucrare științifică ; ea are 
meritul de a prezenta, 
pentru prima dată în is
toriografia noastră, un ta
blou complet al acestor 
evenimente, pe baza unei 
informări științifice a- 
proape exhaustive, de a 
tace o analiză profundă, 
multilaterală, a unui mo
ment deosebit de impor
tant din istoria patriei.

Unele aspecte ale lu
crării ni se par suscepti
bile de îmbunătățiri. Ast
fel, partea introductivă a- 
pare prea extinsă în ra
port cu partea consacrată 
temei propriu-zise — pre
gătirea și desfășurarea 
Adunării de pe Cîm
pia Libertății. Evenimen
tele revoluționare pe
trecute în Transilvania în 
prima jumătate a anului 
1848 puteau ii și mai or
ganic încadrate în pro
blemele mari care se pu- 
rjeau atunci în fața între
gului popor român. E 
drept că autorul aduce în 
această privință multe 
informații documentare 
noi. dar nu le analizează 
pe toate în suficientă mă
sură. în general latura 
teoretică a problemelor 
nu este peste tot adînci- 
tă. Mulțimea și varietatea 
documentelor folosite ar 
fi permis unele generali
zări mai susținute. O altă 
observație se referă la 
forma lucrării. Prea mul
tele citate (unele neînca
drate în ghilimele) și anu
mite repetări dăunează 
pe alocuri cursivității lec
turii.

Firește, aceste aspecte 
nu diminuează 
de ansamblu < 
grafiei care 
o contribuție 
la studierea 
esențiale ale 
derne a României. Nădăj
duim că, pe baza vastei 
documentații de care dis
pune, autorul va continua 
să trateze și evenimen
tele ulterioare adunării 
de la Blaj, potrivit inten
ției exprimate în cuvîn- 
tul 
de 
rie 
din

Hora" plaselor pescărești,.. Foto : Gh. VintiU

nstau intr-un apartament
Bd. Mări,ești 76. Folosesc bo

lul in comun cu altă familia. Spre 
surprinderea mea, primesc o înștiin
țare să plătesc 700 de Iei — tota
lul diferentelor la chiria recalcu
lau. Am cerut rela|ll funcționarei 
Martlnuvlci de la Sectorul 1 I.A.L. 
„N. Bălcescu", care a stabilit (in 
lipsa familial de acasă) că holul 
face parte din «paliul meu, I-am 
cerut o verificare. Ml-a spus că 
n-are timp De cinci ori am trecut 
pe la sector și m-am tot rugat 
pină s-a îndurat eltă funcționară 
să vină la fața locului. S-a verifi
cat, s-a constatat și tot nu s-a re
zolvat. Se poate admite un aseme
nea stil de muncă ?

Na» ION
Bd. Mărășești 76 
București

meritele 
ale mono- 
reprezintă 
însemnată 

momentelor 
istoriei mo-

introductiv al lucrării 
a scrie întreaga 
a revoluției din 
Transilvania.

isto-
1848

0 importantă acțiune medicală

VACCINAREA
ANTIDIFTERICĂ

In prezent, în întreaga țară se desfășoară o acțiu
ne de Vaccinare antidifterică a copiilor cuprinși in
tre 3 luni și 7 ani. La copiii între 1 an și 3 ani li 
se efectuează vaccinarea asociată (antidifterică- 
antitetanică și împotriva tusei convulsive).

Produsele biologice folosite sînt preparate de In
stitutul „Dr Ion Cantacuzino" din Capitală.

Datorită programului anual de imunizări, inițiat 
de' către Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, 
în țara noastră morbiditatea prin difterie a scăzut 
de la 16,7 la suta de mii de locuitori în anul 1949, la 
0,07 în prezent. De asemenea, îmbolnăvirea prin te- 
tanos a scăzut de la 6,7 la suta de mii de locuitori 
în 1955, la 1,1.

(Agerpres)

„Zestrea" biologică cu care se 
naște copilul, dacă ne-am Închi
pui prin absurd că el nu ar suferi 
influența societății, nu i-ar putea 
ajuta să 
sarcinile 
oricărui 
cum să 
citească, 
la clește și pină la complexe agre
gate — să se poarte cu semenii 
săi, etc. etc., viitorul cetățean nu 
ar deveni capabil de nici unul din 
comportamentele care îl definesc 
pe om. Dar el învață, învață ne
contenit, chiar atunci cînd nouă ni 
se pare că „s-a născut învățat". 
Astfel și numai astfel dintr-o 
ființă foarte slabă fizicește și nu
mai cu posibilități intelectuale co
pilul se construiește ca o „persoană 
umană", adică un membru al unui 
anumit grup social, înzestrat cu pu
tere fizică și spirituală, un făuritor 
ai istoriei. Dintre toate ființele cu
noscute pe pămînt omul are cea 
mai lungă perioadă de copilărie, 
măsurată din momentul nașterii și 
pină la integrarea sa ca membru 
cu drepturi și îndatoriri depline în 
societate. în această perioadă el 
trebuie să parcurgă drumul de la 
natură Ia umanitate. Nimeni nu a 
reușit să cuprindă în amănunt 
toate momentele de învățare prin 
care trece un copil în această lungă 
și minunată călătorie. Dar cerce
tând cu atenție procesul creșterii 
și dezvoltării copilului se cunosc 
azi multe adevăruri interesante și 
folositoare pentru practica educa
tivă. Unul din lucrurile cele mai 
de preț pe care Ie știm astfel este 
că legătura vie, comunicarea ne
mijlocită dintre copil și oamenii 
din jurul său dețin un loc de 
primă importanță în tot acest pro
ces. Urmarea este că imaginea pe 
care copilul și-o face despre so
cietate este mijlocită de oamenii 
întîlniți de el acasă, pe stradă, la 
școală, calitatea ei depinzînd 
în mod esențial de calitățile per
sonale ale acestor oameni. Primul 
mesager al societății în existența 
copilului este mama. Cînd se vor
bește însă despre mamă ca factor 
educativ ne gîndim cel mai ade
sea la sfaturile ei, la activitatea ei 
de a veghea buna creștere a copi
lului. Dar dacă ne oprim aici, figu
ra mamei nu se deosebește prea 
mult de figura oricărui educator. 
Pentru a o completa cu ceea ce îi 
este caracteristic trebuie să adău
găm ca esențiale : faptul că mama 
este ființa sufletește cel mai intim 
legată de copil (în care copilul vede 
tot ce este mai bun omenește, pe 
care ochii și mîinile Iui o caută și 
o alintă ca pe sprijinul fără de 
care drumul dezvoltării sociale nu 
poate fi parcurs decît cu mari 
greutăți) ; faptul că mama este 
permanent prezentă în preajma co
pilului cel puțin pînă la vîrsta in
dependenței materiale și sociale. 
Această poziție particulară a ma
mei face ca forța ei de influență 
să fie deosebit de mare.

Copilul învață ceea ce mama sa 
îi pune la dispoziție, altfel decît în
vață din cărți, de la profesori sau 
pe altă cale. Obiceiurile, gesturile, 
mentalitatea mamei trec la copii 
direct, la o vîrsta la care el nu 
poate judeca dacă învățăturile sale 
sînt bune sau rele, așa cum perso
nalitatea pictorului trece în opera 
făcută de mîinile sale cuprinzînd 
laolaltă calități și slăbiciuni.

De aici decurg și elementele res-

facă față nici uneia din 
pe care viața le adresează 
om. Dacă nu ar învăța 
vorbească, să scrie și să 
să mînuiască unelte — de

Valentina RADU
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nuponsabilității materne. Mamu 
se poate socoti nicicînd absolvită 
de a se interesa de soarta copilului, 
indiferent ce scuze i s-ar părea că 
se pot invoca. Ea este imaginea lu
minoasă care umple existența copi
lului și rămasă în mintea lui ca o 
călăuză vie demnă de urmat ome-

nește. De aici și cerința ca mama 
să fie un om contemporan cu epo
ca sa, să țină pasul cu vremea în 
care trăiesc copiii săi, ca între 
orientarea ei socială și cea pe care 
o capătă astăzi copiii noștri să nu 
se producă neconcordanțe.

în felul acesta copilul intră în 
școală și în viață mai bine pregă
tit. Dintr-o asemenea relație mama 
însăși are de cîștigat ; ea nu-și va 
„pierde din mînă" copiii, reușind ca 
grija, dragostea și influența ei să 
le fie aproape chiar după ce s-au 
făcut mari și „știu mai multe".

Se poate pune însă și altă pro
blemă. Sînt împrejurări cînd fără 
voia nimănui copilul rămîne fără 
mamă. O mai poate înlocui cineva ?

cing? Uneori, unii dintre noi sin- 
tem stăpiniți de o prejudecată care 
ne împiedică să vedem că femeia 
care își asumă răspunderea depli
nă de a crește și educn un copil, 
chiar dacă el provine din altă fa
milie, merită fără rezerve numele 
de mamă. După nașterea biologică 
esențial pentru devenirea socială a 
omului este procesul de umanizare, 
acel salt de la natură la istorie de 
care vorbeam. Pentru a-1 ajuta pe 
copil să-l treacă e nevoie in pri
mul rind de responsabilitate, de 
maturitate socială din partea ma
mei. între aceste două aspecte nu 
este identitate. Dovadă, printre 
„mamele bune" se găsesc și „mame 
vitrege", așa cum mamele „vitrege" 
sînt adesea prin toată atitudinea 
lor mame cu adevărat „bune". Ceea 
ce nu înseamnă că între factorul 
de responsabilitate și cel biologic 
nu există nici o legătură. Această 
legătură nu este însă de determi
nare, ci de potențare. De altfel 
vîrsta maturității sociale și cerin
țele se ating mai tirziu decît se 
împlinește maturitatea de procrea- 
ție a organismului uman. Iar pre
zența doar a atributelor biologice 
nu este o garanție automată a ma
turității sociale. Mai mult, luat în 
sine, atributul biologic este prin 
natura lui de orieine animală. Or, 
maturitatea socială e cea care dă 
sens maternității umane. De aceea 
cred că femeia care 
să crească un copil 
născut ea răspunde 
cerințe esențiale în
ceea ce îi dă dreptul deplin la nu
mele de mamă. Ea dovedește astfel 
calități umane aparte, demne de 
înalta prețuire a societății.

■ „Locuim de doi <tnl șl lumJta- 
te in noul cartier Ceair dl» 

Pitești. Cei d» Ia etajul IV n-avem 
ap* caldă (imbătă după-amiază sau 
duminica dimineața", — ne-au 
scris locatarii din 14 blocuri.

Apa ajunge la stalul IV, ne-a 
comunicat Sfatul 
tui, sesizat de 
Locatarii ne-au 
„S-au prezentat 
la Î.G.O. Dar n-au venit nici în 
ziua, nici tn orole arătate rie noi’.

Așa că, pentru inspectori apa 
rurge. tar pentru locatari — bai 
Cercetarea pe teren și răspunsul — 
apă de ploaie...

popular al orasu- 
noi- Așa să fie î 
scris din nou : 

doi inspectori de

■I Seinieanu Apostol, SanrJa 
Gheorghe, Pirntrlța Ghenrwhe 

șî VilMu Ion, șoferi pe aufosanlt?- 
rele spitalului raional Băleertf. 
ne-au scris cS nu li s-au calculat 
bine drepturile bănești.

Consiliul local al sindicatelor 
Oltețu ne răspunde că începînd cu 
data de 1 martie, șoferii resnecfhri 
primesc spor de salariu tarifar *0 
Ia sută, «Por de noanfe (5 la sută, 
ajutor targă 10 la sută-

la sosizareș Iov. Petre Ranat- 
teicu, Comitelui executiv al 

sfatului popular al orașului Iași 
ne ’nformează :

,,în trimestrul TT se vor execu
ta IpcrMri cie amenajare a unor le- 
renuri de Joacă pentru copiii loca
tarilor din blocurile noi construi
te în cartierul Tudor Vladimirescu"

TIMIȘOARA-ORAȘ GRADINA
O dată cu venirea primăverii, 

orașul de pe malurile Begăi se 
îmbracă în verdeața parcurilor, 
peluzelor și arborilor de pe mar
ginile trotuarelor, devenind și 
mai frumos. Pornind din gară, 
la numai cît.eva sute de metri, 
turistul - sau călătorul ocazio
nal întâlnește primul parc cu 
arbori seculari, covoare de flori 
și monumente sculpturale. Abia 
ieșit din acest parc, treci podul 
peste Bega și ajungi 
deosebit ca înfățișare : 
o vegetație pitică, alei 
ronduri din piatră de 
parcul amenajat în stil japonez. 
De aici parcurgi kilometri întregi 
prin parcurile care încing ca un 
briu orașul. Parcul rozelor, cu su
tele de specii de trandafiri de 
cele mai felurite proveniențe, al 
căror parfum se face simțit din 
luna mai și pină toamna tirziu,

intr-altul 
arbuști și 
înguste și 
rîu. Este

atrage în mod deosebit pe locui
tori și vizitatori. Aici este insta
lată scena Teatrului de vară, cu 
o capacitate de 4 000 de locuri. 
Iar parcul Eminescu, cu arbori 
seculari, chioșcuri, instalații de 
joacă, în culori atrăgătoare, este 
in tot timpul verii un oraș al co
piilor. Cel care nu a vizitat ora
șul în ultimii ani întîlnește acum 
un nou parc, de 36 hectare, unde 
se află și orășelul studențesc.

Parcurile și grădinile Timișoa
rei totalizează 4 200 000 m p, re
venind cîte 24 mp de fiecare lo
cuitor. Timișorenii mai beneficia
ză. însă, în timpul arșiței verii, și 
de aerul curat și răcoarea pădu
rii de 16 hectare de la marginea 
orașului, precum și de faptul că 
noul ștrand, pentru 15 000 de 
persoane, este înconjurat mai 
mult de jumătate de pădure. Dacă 
mai adăugăm peluzele de iarbă

și de flori de pe marginile bule
vardelor și străzilor, la amenaja
rea cărora participă mii de cetă
țeni în frunte cu deputății, Ti
mișoara își merită pe drept cu- 
vînt denumirea de oraș grădină.

Parcurile și spațiile verzi — 
ne-a declarat tov. Leonida Tamaș, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc — 
vor crește și se vor înfrumuseța 
continuu, Tn atenția noastră se 
află în primul rînd reprofilarea 
parcului din fața Operei, cu de
coruri florale interesante și mai 
odihnitoare, care să lumineze a- 
ceastă parte a orașului. Mutarea 
pieței alimentare din Piața Unirii 
și reamenajarea acesteia, la care 
se lucrează în prezent, va înfru
museța și acest loc. Din acest an se 
va trece la organizarea de par
curi și zone verzi de-a lungul

malurilor rîului Bega pe întrea
ga porțiune din zona orașului. Se 
amenajează zone verzi în noile 
cartiere Semenic-Paciurea și Ti
pografilor, pe bulevardele princi
pale.

Firește, pentru vizitatorii ora
șului prezintă mult interes și 
vestigiile baroce, clădirile de pe 
vremea ocupației turcești, bas
tioanele cetății Timișoara, cate
drala, monumentele, muzeul re
gional, de o construcție specifică, 
cu exponate de mare valoare is
torică, ca și noile ansambluri de 
locuințe. Toate acestea fac ca nu
mărul turiștilor din țară și de 
peste hotare care vizitează Timi
șoara să crească de la un an la 
altul.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Stațiunile balneare 
Tușnad. Borsec, So- 
vata, Sîngeorgiul de 
Pădure, Lacul Roșu, 
din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, 
sînt cunoscute în în
treaga țară pentru 
efectul curativ al a- 
pelor minerale. în 
regiune există însă 
numeroase alte iz
voare, mai puțin cu
noscute, care se evi
dențiază printr-un 
deosebit efect cu
rativ. Am vizitat cî
teva din cele aproa
pe 20 de stațiuni 
balneare locale.

Nu departe de sa
lina Praid se află 
clădirile băilor hi- 
pertermale clorurate 
de mare concentra
ție. Apa minerală, cu 
temperatura de 40 
grade Celsius, este 
scoasă de la adînci- 
mea de 2 640 m și 
adusă pe conducte în 
trei bazine amenaja
te în aer liber și, 
parțial, într-un re
zervor pentru ali
mentarea băii calde, 
întreprinderea mi
nieră Praid, care ad
ministrează băile, a- 
sigură o bună între
ținere a clădirilor, 
deservirea corespun
zătoare a celor ve- 
niți la tratament/De 
altfel, acest lucru re
zultă și din însemnă
rile celor îndrumați 
aici de clinicile din 
Cluj, Timișoara. Tg. 
Mureș pentru a se 
trata de reumatism, 
spondiloză, hernie de 
disc, boli de femei.

La Sîngeorgiu de 
Mureș, stațiune vi
zitată zilnic de sute 
de persoane în tim
pul verii, se fac băi 
cu apă iodurată clo- 
rurată sodică foar
te concentrată. Sfa
tul popular al ora
șului Tg. Mureș a 
luat măsuri din timp

își ia obligația 
pe care nu l-a 
tocmai acestei 
plan educativ,

Mfl Am lucrat 16 ani la sectorul 
* 4 Putna din Întreprinderea fo
restieră Rădăuți. La 1 aprilie 1966 
am îost transferat Ia serviciul in
vestiții de la aceeași întreprindere. 
Cum s-au împlinit 12 luni de mun
că, mi-am cerut concediul de odih
nă. Acum investițiile mă trimit la 
sector, iar sectorul mă trimite Ia 
Investiții șl concediu nu-ml dă nici 
unui.

Petru BU-IDEI
muncitor forestier — 
comuna Virovu de Sus, 
raionul Rădăuți

apei po-

popular 
Ciuc am

să se execute repa
rații la hotel și la 
instalațiile de băi 
calde, curățirea și a- 
menajarea ștrandu
lui. Aici se impune 
însă să fie rezolvată 
și problema 
tabile.

La sfatul 
al orașului
aflat că in prezent 
sînt folosite pentru 
tratamente balneare 
circa 250 de izvoare 
de 
tn

■ Miercurea-Ciuc
găsesc mai multe sta
țiuni locale, gospodă
rite de sfatul popular 
raional. Băile carbo- 
gazoase din Miercu
rea-Ciuc, unde 
trei bazine au 
reconstruite și 
dernizate, oferă 
diții bune pentru tra
tamentul stărilor a- 
nemice, asteniei ner
voase, bolilor uro-ge- 
nitale (calculoza re
nală, calculoza vezi
cii urinare etc.). Ca
pacitatea stațiunii 
Pucioasa - Sîntimbru 
crește în acest an cu 
110 locuri. Băile Ji- 
godin. situate tot în 
apropierea orașului 
Miercurea-Ciuc. au 
patru izvoare carbo- 
gazoase. Apele au un 
efect terapeutic ridi
cat în tratamen
tul bolilor reumati
ce, cardio-vasculare, 
gastro - intestinale, 
nevroze astenice, 
stări anemice Posi
bilitățile de cazare și 
de servire a oaspe
ților sînt limitate 
din cauză că sfatul 
popular raional nu a 
acordat atenția cu
venită gospodăririi 
stațiunii.

Harghita e locul 
preferat al turiștilor 
în toate anotimpuri
le. Cele 4 izvoare 
carbogazoase ferugi- 
noase au efect tera
peutic complex. La

apă minerală, 
jurul orașului 

se

cele 
fost 
rao- 
con-

dispoziția oaspeților 
se află aici doar o 
cabană cu 63 locuri, 
administrată de în
treprinderea balneară 
Țușnad. Doar 
teva suțe de 
de cabană se 
o construcție 
vă : clădirea 
calde, terminată 
roșu cu cîțiva ani în 
urmă. La sfatul 
populat raional Ciuc 
am aflat că s-a dis
cutat de multe ori 

t necesitatea 
acestei 

la 
nu s-a trecut 

Si în alte sta- 
locale se negli- 
executarea u- 
lucrări puțin 

ar

la cî- 
metri 
ridică 
masi- 

băii 
în

despre 
terminării 
construcții. Dar 
fapte 
încă, 
țiuni 
jează 
nor 
costisitoare care 
contribui la crearea 
unor 
bune de tratament.

în
cele constatate, 
cerut părerea tov. E- 
mil Truța, medic-șef 
al regiunii. Secțiunea 
de sănătate și pre
vederi sociale din 
cadrul sfatului popu
lar regional — ne-a 
declarat interlocuto
rul — a studiat po
sibilitățile de îmbu
nătățire a deservirii 
balneare. Am prevă
zut concentrarea. în 
acest an, a surselor 
financiare și mate
riale existente pen
tru amenajarea sta
țiunii locale Harghi
ta. Pe timpul sezonu
lui în aceste stațiuni 
se vor înființa cabi
nete medicale. De a- 
semenea, se studiază 
posibilitatea transfor
mării stațiunii 
georgiul 
situată în 
șului Tg. 
tr-o bază 
cercetare 
mint îrț

condiții mai

legătură cu
am

Sîn- 
de Mureș, 
raza ora- 
Mureș, în- 
clinică de 
și învăță- 

balneologie.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scinteii"

■■ Un grup de muncitori de la 
™ „Balanta“-Slb!u ne-au semna
lat o serie de încălcări ale legisla
ției muncii 
uzină.

Consiliu! 
tor Erasov 
încadrarea în nrooramul normal de 
lucru s-a sunlfmenfal planul forțe
lor de muncă eu 102 muncitori ca
lificați. S au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea ventilației la bala 
montai onduri-hasculante. se va a- 
corda lente și pentru lăcătușii care 
lucrează ca afutori la sudură sau 
la vopsirea pieselor.

săvîrșite la această

regional al sinriicate- 
ne răspunde că pentru

BM Patru din cei șapte fochiști ai 
“ Uzinei mecanice din Tr. Se
verin sînt încadrați în categorii 
inferioare de salarizare — ne-a 
scris muncitorul ion Răceanu.

La 10 februarie 1966, Comitetul 
sindicatului de ia uzina mecanic* 
ne-a informat că în ce) mai scurt 
timp se va rectifica încadrarea ce
lor natru fochist!.

Au trecut trei tuni și — după 
cum ne scrie Gh. Mîndreci — nu 
se vede pici o rectificare. Așten- 
tăm deci reîncadrarea. Cu ocazia 
aceasta poate se „rectifică" și 
concepția sindicatului despre noțiu
nea de „timp scurt".

ra „Maistrul Mihai Filip de la 
Uzina mecanică din Tr. Seve

rin — ne-au scris mai multi munci
tori — e un om necinstit. Pretinde 
sume de bani pentru a calcula sa
larii fictive sau prime de regie, 
mută abuziv din secție pe cei ca- 
re-1 critică elc.“.

„Este întemeiată sesizarea — ne 
răspunde Consiliul local al sindi
catelor Tr. Severin, sub semnătura 
președintelui. Conducerea între
prinderii l-a mutat disciplinar în 
altă secție. Cercetările continuă".

„L-au mutat, în adevăr, ne-an 
scris din nou corespondenții căro
ra le-am comunicat răspunsul Con
siliului local al sindicatelor. Dln- 
tr-o secție în alta, dar Pe același 
post si cu... un salariu mal marel"

Curat disciplinar I Ca-n poves
tea cu sttuca pedepsită, 
tn apă ca să se înece I 
ca tov. director al Uzinei 
să 
fost

precizeze r 
sancționai

maistrnl 
sau avansat ?

aruncată 
Așteptăm 
mecanice 
abuziv a

muncitori ne-auMai multi
scris că în administrația șan

tierului Combinatului slderurglc- 
Galati s-au cpihărlt o serie de 
elemenle necinstite în frunte cu 
Trifon Patilea, director administra
tiv. Locuințe repartizate contra fi- 
lodorme, alimente sustrase de la 
cantină, apoi comercializate, anga- 
iări de oameni dubioși, chefuri — 
iată cîteva din Isprăvile lor. Orna- 
neie de partid ne comunică : Triton 
Patilea a fost scos din funcție si 
sancționat pe linie de partid. Au 
m»i *ost scos! din funcție Panaît 
Mihăllescu. responsabilul can’fnel, 
si Alexandru Pă’nitcă. seî serviciu 
social administrativ, ta terminarea 
cercetărilor, se vor dresa $1 acte 
de dare tn ludecată.



LUCRĂRILE CONGRESULUI SINDICATELOR
(Urmare din pag. I)

sindicatului de la C. S. Reșița, 
care a mobilizat comisia econo
mică și cadre competente la efec
tuarea unor studii privind organi
zarea procesului de producție pe 
întregul flux siderurgic, obținînd 
bune rezultate prin aplicarea so
luțiilor preconizate. Totodată, s-a 
subliniat, că există încă rezerve 
nevalorificate în această direcție, 
precum și însemnătatea respectă
rii disciplinei tehnologice —factor 
important în îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Ion Apostu, președintele Consi
liului sindicatelor din construcții 
din orașul București, Gheorghe 
Neacșu, președintele Comitetului 
sindicatului Hidrocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, și alții 
au vorbit despre metodele utiliza
te de sindicate pentru ridicarea 
continuă a nivelului de cunoștințe 
tehnice al muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, pentru generaliza
rea experienței înaintate, despre 
rezultatele obținute în această di
recție. Pe șantierul hidrocentralei 
de pe Argeș, bunăoară, s-a încetă
țenit obiceiul de a organiza lunar 
„ziua inginerilor și tehnicienilor'1, 
cu care prilej sînt dezbătute cele 
mai importante probleme ce preo
cupă pe constructori. Aceste întîl- 
niri, la care participă și expun re
ferate și oameni de știință din di
ferite sectoare, cadre didactice din 
învățămîntul tehnic superior, au 
dus la nașterea multor inițiative 
valoroase, care au permis scurta
rea duratei de execuție a unor o- 
biective importante ale acestei 
mari unități hidroenergetice a 
țării.

O seamă de vorbitori s-au ocu
pat de rolul inginerilor, tehnicie
nilor, al cadrelor didactice în îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale, tehnice și de cultură gene
rală ale oamenilor muncii. Con
stantin Danciu, președintele Con
siliului sindicatelor din centrul u- 
liiversitar București, Cornelia 
Floroiu, directoarea liceului „Aurel 
Vlaicu" din București, au relevat, 
printre altele, că sindicatele tre
buie să sprijine cadrele didactice 
în ținerea unei legături permanen
te cu întreprinderile, să se preo
cupe de perfecționarea și moder
nizarea continuă a procesului de 
învățămînt, corespunzător celor 
mai noi realizări' ale tehnicii con
temporane.

Mai mulți vorbitori, printre 
care Ștefan Tripșa, maistru oțe- 
lar de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste, Vasile Cazan, membru în 
biroul Consiliului regional al sin
dicatelor Maramureș, Csiig Iozsef, 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor Odorhei, referindu-se 
la unele lipsuri existente, au ce
rut să fie îmbunătățite propagan
da și informarea tehnică, pentru 
a nu se irosi timpul oamenilor cu 
probleme care au fost rezolvate 
de mult și sînt publicate în lite
ratura tehnică, să se dea dovadă 
de mai multă operativitate în ex
tinderea și generalizarea unor 
metode, inițiative și propuneri, 
care se dovedesc a fi valoroase și 
eficace. Ei au arătat, de asemenea, 
necesitatea elaborării unui număr 
mai mare de materiale privind a- 
numite procedee și metode înain
tate de lucru, realizarea mai mul
tor filme de propagandă tehnică și 
în special pe linia protecției mun
cii.

In cuvîntul lor, Isabela Florescu, 
președintele Comitetului sindicatu
lui de la ICECHIM, și Ga vrii Scrip- 
caru, președintele Comitetului sin
dicatului IPROMET, referindu-se 
la sarcinile care revin sindicatelor 
din institutele de proiectări și cer
cetări, au cerut ca pe viitor să se 
acorde șantierelor și întreprinderi
lor un sprijin mai eficient în ge
neralizarea tehnicii înaintate, în 
realizarea de noi produse și îmbu
nătățirea continuă a calității celor 
existente.

Referindu-se la condițiile de 
muncă și de viață mereu mai bune 
create salariaților, unii delegați, 
printre care Dinu Ungureanu, son
dor șef la schela Urlați, regiunea 
Ploiești, au vorbit despre me
todele folosite de sindicate pen
tru. însușirea temeinică de către 
salariați a normelor de protecție 
și tehnica securității muncii. _ Tot
odată ei au propus unor ministere 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
echipamentului de protecție folo
sit pe șantiere, în schelele petrolife
re etc. Dr. Constantin Ene, directo
rul serviciului medical balnear Efo
rie, ■ a vorbit despre preocupările 
sindicatelor pentru sănătatea și o- 
dihna oamenilor muncii, pentru îm
bunătățirea continuă a tratamen
tului balnear.

Alți vorbitori, printre care pen
sionarul Petru Cristici din Arad, 
au subliniat că sindicatele partici
pă la elaborarea și aplicarea co
rectă a legislației muncii, la sta
bilirea pensiilor potrivit normelor 
în vigoare. De asemenea, s-a rele
vat rolul important pe care-1 ău 
sindicatele în încheierea contracte
lor colective și urmărirea aplicării 
întocmai a prevederilor cuprinse 
în ele

în legătură cu activitatea de în
drumare a muncii cultural-educa
tive Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Corneliu Sandu, mem
bru în biroul executiv al Consiliu
lui regional al sindicatelor Brașov. 
Anghel Alexe, președintele Consi
liului General al Uniunii de Cultu
ră Fizică și Sport, Gheorghe Enes- 
cu, președintele Comitetului Sindi
catului de la G.A.S. Pietroiu, și alții 
au relevat realizările importante 
obținute, precum și preocuparea 
pentru cuprinderea în sfera aces
tei activități a unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii, cores
punzător condițiilor materiale cre
ate prin grija statului și a sindica
telor.

S-a arătat necesitatea diferenție
rii acestei munci potrivit vîrstei, 
cunoștințelor, preocupărilor, exi
gențelor celor cărora li se adresea

ză, a participării mai largi a Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă la organizarea manifestă
rilor în lăcașele de cultură ale sin
dicatelor.

Vorbind despre sprijinul pe care 
sindicatele au datoria să-l acorde 
desfășurării, muncii cultural-artis- 
tice pe șantierele de construcții, 
în schelele petroliere, exploatările 
forestiere, S.M.T. și G.A.S. și în 
alte locuri de muncă îndepărtate 
de orașe, mai mulți delegați au 
formulat propuneri pentru folosi
rea mai eficace a mijloacelor de 
culturalizare, în scopul satisfacerii 
cerințelor crescînde ale oamenilor 
muncii.

Unii vorbitori s-au ocupat de 
problema organizării timpului li
ber al oamenilor muncii și al fa
miliilor lor. Au fost apreciate 
unele manifestări specifice inițiate 
de sindicate, cum sînt: „Sărbători
rea veteranilor în muncă", „Ziua 
inovatorului", „Ziua tineretului", 
precum și reuniunile tovărășești, 
drumețiile și excursiile, întîlnirile 
sportive. Vorbitorii au subliniat, ne
cesitatea ca sindicatele, în colabo
rare cu U.C.F.S., O.N.T. „Carpați", 
organizațiile de tineret și femei, 
să generalizeze acțiuni variate, a- 
tractive, care îmbină armonios. Ia-, 
tura educativă cu cea recreativă, 
să valorifice experiența pozitivă 
dobândită în ridicarea nivelului 
întregii munci cultural-educative.

Constantin Vidican, președintele
Consiliului regional al sindicatelor 
Crișana, Constantin Tudor, preșe
dintele Uniunii sindicatelor din 
instituțiile administrative de stat 
și sfaturile populare, și alți dele
gați și-au exprimat deplina adezi
une la prevederile noului Statut, 
subliniind că acestea reflectă pre
ocupările, cerințele și sarcinile 
sporite ce revin sindicatelor 
în actuala etapă de dezvoltare a 
țării. Ei au relevat experiența va
loroasă obținută de sindicate în ac
tivitatea lor sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de partid. 
Totodată, vorbitorii au arătat că 
în activitatea unor organe sindica
le mai există unele lipsuri ca ma
nifestări nejustificate de centra
lism, slabă operativitate și compe
tență în rezolvarea diferitelor pro
bleme de producție sau social-cul- 
turale etc. Vorbitorii au scos în 
evidență faptul că aplicarea noului 
Statut va contribui la înlăturarea 
unor asemenea deficiențe, la ridi
carea nivelului activității sindicale.

Referindu-se la stilul și metode
le de muncă, vorbitorii au subli
niat însemnătatea aplicării princi
piului conducerii colective, a pre
ocupării pentru atragerea tuturor 
membrilor organelor sindicale, a 
unui larg activ obștesc la dezbate
rea și rezolvarea diferitelor pro
bleme ce intră în sfera de, atribuții 
a sindicatelor.

Larisa Munteanu, secretar al 
C.C.S., s-a ocupat de relațiile in
ternaționale ale sindicatelor din 
tara noastră, subliniind că sindica
tele sprijină activ politica externă 
a partidului și statului, aduc o con
tribuție tot mai mare la educarea 
maselor largi în spiritul solidari
tății cu clasa muncitoare, cu oa
menii muncii de pretutindeni.

A fost relevată însemnătatea în
tăririi continue a unității de acțiu
ne a clasei muncitoare internațio
nale, faptul că deosebirile de afi
liere, de concepții între diferite 
organizații sindicale naționale nu 
pot constitui o piedică de netrecut 
în calea realizării acestei unități. 
Dezvoltarea continuă a schimbului 
reciproc de idei și opinii, colabo
rarea pe baza principiilor egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului reci
proc constituie mijloace care pot 
sluji eficient cauzei unității. Sin
dicatele din România își vor adu
ce și pe viitor contribuția la întă
rirea F.S.M., a unității de acțiune 
a mișcării sindicale internaționale.

Subliniind că aprecierea dată în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu activității sindicatelor, 
rolului tot mai important ce le re
vine în întreaga viață a societății, 
constituie un îndemn însuflețitor 
spre noi realizări, vorbitorii și-au 
exprimat unanim hotărîrea de a 
se călăuzi în activitatea lor după 
îndrumările deosebit de valoroase 
primite din partea conducerii par
tidului. în numele colectivelor pe 
care le reprezintă și care cuprind 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de
legații s-au angajat să înfăptuias
că sarcinile cuprinse în documen
tele Congresului pentru continua 
îmbunătățire a muncii organelor și 
organizațiilor sindicale, pentru spo
rirea contribuției lor la înflorirea 
patriei, la bunăstarea poporului.

Congresul a fost salutat de to
varășul Vasile Vîlcu, președintele 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, care a relevat dezvoltarea 
și întărirea continuă, în anii so
cialismului, a alianței muncitori
lor și țăranilor în lupta dusă de 
cele două clase sociale, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru transformarea socia
listă a țării.

Referindu-se la sarcinile im
portante puse în față agriculturii 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
vorbitorul a subliniat însemnăta
tea contribuției clasei muncitoare, 
a industriei socialiste la dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, și a relevat rolul uniu
nilor cooperatiste în perfecționa
rea activității milioanelor de ță
rani, în ridicarea pe o treaptă su
perioară a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime, în creș
terea participării țărănimii la o- 
pera de desăvârșire a construcției 
socialiste. Vorbitorul a transmis 
angajamentul țărănimii coopera
tiste de a-și spori contribuția Ta 
creșterea producției agricole, la 
aprovizionarea tot mai bună a 
populației și a industriei, precum 
și calde mulțumiri eroicei noastre 
clase muncitoare, pentru sprijinul 
ce-1 acordă înfloririi agriculturii.

Tovarășa Suzana Gidea, preșe
dinta Consiliului Național al Fe

meilor, a transmis participanților 
.la Congres, salutul femeilor din 
țara noastră. Amintind că aproape 
o treime din totalul salariaților 
cuprinși în sindicate sînt femei, 
ea a subliniat contribuția lor la 
opera de construire a socialismu
lui în patria noastră, arătînd că 
este necesar să se acorde o mai 
mare atenție promovării cu încre
dere a femeilor în activitatea pro
fesională și în munca sindicală, 
atragerii lor la diferite cursuri de 
calificare și specializare. Referin
du-se la colaborarea dintre comi
tetele și comisiile de femei și sin
dicate, vorbitoarea a arătat că în 
viitor este necesară lărgirea aces
teia în toate domeniile și îndeosebi 
în organizarea activității cultural- 
educative.

în cadrul dezbaterilor au pre
zentat informări asupra lucrărilor 
celor trei comisii pe probleme to
varășii Oliviu Rusu, din partea 
comisiei pentru activitatea sindi
catelor în producție ; Nicolae Oni- 
ga, din partea comisiei pentru ac
tivitatea cultural-educativă de 
masă ; Mihai Peterman, din partea 
comisiei pentru controlul obștesc 
exercitat de sindicate asupra în
făptuirii măsurilor privind condi
țiile de muncă și de trai, legislația 
muncii.

Raportorii au arătat că forma 
de desfășurare a lucrărilor pe co
misii, în spiritul democrației mun
citorești, a stimulat interesul larg 
al delegaților de a dezbate temei
nic și multilateral aspecte esen
țiale ale muncii sindicatelor în 
producție și în celelalte domenii, 
a creat un cadru prielnic pentru 
un schimb util de păreri și de 
experiență pentru găsirea de noi 
mijloace în vederea realizării în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce revin sindicatelor în viitor.

Au fost făcute numeroase pro
puneri și observații valoroase pri
vind îmbunătățirea colaborării 
sindicatelor cu conducerile econo- 
mico-administrative pentru per
fecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii, creșterea 
participării organelor sindicale în 
promovarea progresului tehnic, 
sprijinirea în mai mare măsură a 
mișcării inovatorilor, a acțiunilor 
de calificare, ridicarea calificării 
și specializării, cadrelor, perfecțio
narea organizării întrecerii socia
liste și stimulării evidențiaților și 
fruntașilor în producție, îmbunătă
țirea reglementării privind consti
tuirea și folosirea fondului între
prinderii, întocmirea contractelor 
colective în mod diferențiat, în 
funcție de condițiile specifice ale 
diferitelor ramuri etc.

S-a propus să fie extinse acele 
forme care și-au dovedit cel mai 
mult viabilitatea și eficiența în 
dezvoltarea cunoștințelor tehnico- 
profesionale, să se editeze un nu
măr mai mare de lucrări tehnice 
și de știință popularizată, să fie 
îmbunătățite sistemul de aprovi
zionare cu cărți, legătura directă a 
colectivelor din întreprinderi cu 
creatorii de artă, modul de orga
nizare a concursurilor artiștilor a- 
matori, pregătirea cadrelor pentru 
munca culturală de masă, stimula
rea lor, folosirea bazei materiale 
existente etc.

Alte propuneri s-au referit la ac
tivizarea inspecției obștești asupra 
aplicării normelor de securitate și 
protecție a muncii, îmbunătățirea 
calității, lărgirea sortimentelor 
echipamentului de protecție, desfă
șurarea mai largă a controlului 
obștesc în domeniul deservirii 
populației, valorificarea mai bună 
a propunerilor făcute de echipe, 
folosirea mai eficientă a bazei ma
teriale destinate ocrotirii sănătă
ții, perfecționarea trimiterilor la 
odihnă și tratament balnear, sim-

în numele celor 4 milioane de 
membri ai sindicatelor, Congresul 
Sindicatelor din România adre
sează un fierbinte salut internațio
nalist de solidaritate frățească oa
menilor muncii, sindicatelor, în
tregului popor vietnamez care lup
tă eroic pentru apărarea patriei, 
pentru libertate și independență.

Dînd glas sentimentelor clasei 
muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, Congre
sul își exprimă profunda indigna
re față de agresiunea militară a 
S.U.A. împotriva poporului din 
Vietnamul de sud, față de actele 
de război îndreptate împotriva 
Republicii Democrate Vietnam — 
stat socialist independent și suve
ran. Prin bombardarea orașelor și 
satelor din R. D. Vietnam, prin 
războiul sălbatic dus împotriva 
poporului din Vietnamul de sud, 
S.U.A. săvârșesc o crimă împotriva 
umanității, încalcă normele ele
mentare ale dreptului internațio
nal, agravează situația din Asia 
de sud-est, asumîndu-și o grea 
răspundere în fața popoarelor din 
întreaga lume.

Congresul Sindicatelor felicită 
călduros clasa muncitoare, pe toți 
oamenii muncii din Vietnam, pen
tru victoriile dobîndite în lupta lor 
neînfricată împotriva imperialiști
lor agresori, pentru remarcabilele 
succese obținute de harnicul popor 
din R. D. Vietnam în opera de 
construire a socialismului.

Lupta plină de abnegație și vite
jie dusă de poporul vietnamez, în- 
tr-un spirit de neclintit, împotriva 
agresorilor imperialiști este urmă
rită cu admirație și adîncă simpa
tie de clasa muncitoare, de popoa
rele din întreaga lume, se bucură 
de solidaritatea internaționalistă 
și sprijinul deplin al țărilor socia
liste, al tuturor forțelor progre
siste.

Daruri oferite de
Conducători ai delegațiilor de 

peste hotare, participante la lucrări, 
au oferit Prezidiului Congresului 
daruri din partea organizațiilor 
sindicatelor pe care le reprezintă.

Tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele C.C.S., a mulțumit 

plificarea sistemului de rezolvare 
a litigiilor de muncă.

în cadrul lucrărilor Congresu
lui au luat cuvîntul : Mohamed 
Fechtali, secretar național al Uni
unii naționale marocane a muncii, 
Amadou Traore, secretar adjunct 
ai Comitetului Uniunii naționale a 
sindicatelor din poștă din Mali, 
Juan Campos, vicepreședinte al 
Centralei unice a oamenilor mun
cii din Chile, Aialimady Kojte, 
membru în Consiliul general al 
Uniunii sindicale panafricane, Ro
berto Morena, secretar al Congre
sului permanent de luptă pentru 
unitate din America Latină, un 
reprezentant al sindicatelor din 
Brazilia, Icksan, secretar național 
al Consiliului general al Federa
ției. sindicatelor din Indonezia, 
Amin Aswadi, secretar general al 
sindicatelor funcționarilor din di
ferite industrii din Aden, Pande- 
lis Varnavas, secretar al Federa
ției pancipriote a muncii, Costas 
Lycouris, membru al Secretariatu
lui Mișcării sindicale democratice 
din Grecia, Humberto de los San
tos Vierra, membru al Comitetului 
executiv al Sindicatului național 
unic al muncitorilor portuari din 
Uruguay, Rider Abdel Kader, se
cretar al Uniunii generale a mun
citorilor algerieni, Gilberto Mora
les Gomez, membru al Comitetu
lui executiv al Confederației sindi
cale a oamenilor muncii din Co
lumbia, Abdul Aziz Baghdadi, 
membru al Comitetului execu
tiv al Federației sindicatelor 
din Siria, Sylla Lancine, se
cretar al Confederației naționale a 
muncitorilor din Guineea. Jose 
Furita, membru al Comitetului 
executiv al Mișcării pentru uni
tate și coordonare sindicală din 
Argentina, Boanerge Villalobos, 
secretar al Centralei unitare a oa
menilor muncii din Venezuela, 
Koiki Takizawa, președintele Con
siliului sindicatelor lucrătorilor 
din instituțiile guvernamentale 
din Japonia, Mandengue Ntone, 
membru al Biroului Național al 
funcționarilor din Camerun, Mia- 
kassiassa Dieudonne, secretar al 
Colegiului Confederației Sindicale 
Congoleze (Brazzaville), Awad 
Taba Abdel Kade!, secretar al Fe
derației Sindicatelor din Republi
ca Arabă Unită, Rakotobe Remi, 
secretar al Biroului Național al 
Federației Sindicatelor Muncito
rilor din Madagascar, Muhamed 
Abdil Rasoul Sadul, membru al 
Comitetului Executiv al Federației 
Sindicale din Sudan, Pascal Lu- 
vualu, secretar general al Uniunii 
Naționale a Muncitorilor din An
gola, Theo Grinevald, consilier 
pentru relațiile cu muncitorii din 
cadrul Biroului Internațional al 
Muncii.

Aducînd, în aplauzele asistenței, 
salutul, organizațiilor sindicale din 
țările lor, vorbitorii au mulțumit, 
pentru căldura cu care au fost în
conjurați de participanții la Con
gres și au exprimat dorința sindi
catelor lor de a întări colaborarea 
cu sindicatele din țara noastră. Ei 
au relevat interesul cu care sînt 
urmărite realizările oamenilor 
muncii, activitatea sindicatelor din 
România, au înfățișat, totodată, as
pecte din munca și lupta clasei 
muncitoare din țările lor pentru 
apărarea intereselor vitale ale ce
lor ce muncesc. Vorbitorii au rele
vat însemnătatea contribuției sin
dicatelor din lumea întreagă la 
lupta pentru pace, împotriva im
perialismului, pentru independență 
națională și progres social.

Congresului i-au fost adresate, de 
asemenea, telegrame de salut din 
partea Sindicatelor Unite din Iran 
și a Consiliului federației sindica
telor din electricitate din Grecia.

Lucrările Congresului continuă. 
(Agerpres)

IUNE
Consecvente principiului respec

tării stricte a libertății și suvera
nității popoarelor, a dreptului im
prescriptibil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară, sindicatele 
din Republica Socialistă Româpia 
condamnă războiul agresiv dus de 
S.U.A. în Vietnam, cer încetarea 
imediată a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, retragerea tru
pelor străine din Vietnamul de 
sud și respectarea acordurilor de 
la Geneva ; poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și reglementeze trebu
rile interne fără intervenție străi
nă. Congresul Sindicatelor din 
România susține în întregime po
ziția guvernului R. D. Vietnam și 
a Frontului Național de Eliberare
— unicul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de sud
— și cere cu hotărîre să fie res
pectat dreptul sacru, inviolabil al 
poporului vietnamez de a-și re
zolva problemele interne de sine 
stătător, conform voinței și aspi
rațiilor sale.

Congresul reafirmă poziția con
secventă a sindicatelor din Româ
nia de sprijinire deplină și hotărî- 
tă a luptei drepte și eroice a po
porului vietnamez pînă la victoria 
totală a acestuia asupra agresori
lor imperialiști americani și decla
ră în mod solemn că ele sînt gata 
să acorde și de acum înainte 
sprijinul lor internaționalist po
porului frate vietnamez.

Sindicatele, oamenii muncii, în
tregul nostru popor își exprimă 
încrederea fermă în victoria cau
zei drepte a poporului vietnamez 
și urează sindicatelor, oamenilor 
muncii, întregului popor din Viet
nam izbîndă deplină în lupta 
dreaptă pentru apărarea libertății 
și independenței, pentru unitatea 
și integritatea teritorială a patriei, 

delegațiile străine 
călduros oaspeților pentru darurile 
oferite și a transmis organizațiilor 
sindicale respective salutul frățesc 
al sindicatelor din România, urîn- 
du-le noi succese în activitatea lor, 
în lupta pe care o duc pentru pace 
șl progres social. (Agerpres)
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Cînd cei care recepționează 
noile locuințe 
sint sentimentali

Un „foarte bine" 
gratuit...

în urmă cu opt luni, cîteva 
blocuri de locuințe din cartierul 
Ploiești-sud au primit la recepție 
calificativul „foarte bine". Acum, 
tencuiala pereților a crăpat sau 
a pușcat, tavanele apartamente
lor sînt fisurate, parchetul nu are 
planeitatea corespunzătoare, per
vazul „s-a umflat" stricînd esteti
ca încăperilor. Cu alte cuvinte, 
recepția a fost de mîntuială, iar 
calificativul „foarte bine" s-a . a- 
cordat în mod gratuit.

— Am dat calificativul „foarte 
bine" la un număr de blocuri — 
ne-a spus arh. NICOLAE LAM- 
BRACHE, fostul președinte al co
misiei de recepție, nu pornind de 
la. ceea ce trebuie să însemne a- 
ceastă supremă apreciere, ci în 
comparație cu alte apartamente.

— Ați procedat .bine ? Nu în
seamnă aceasta o inducere în e- 
roafe a locatarilor ?

— La Ploiești s-a încetățenit o 
concepție dăunătoare — și anu
me : un calificativ trebuie dat prin 
comparație, luînd ca reper un alt 
bloc de calitate inferioară. Altfel, 
se spune că constructorul este des
curajat. Evident, motivul e nese
rios. După părerea mea, cred că 
din comisia de recepție ar trebui să 
facă parte nu numai cadre compe
tente, cu o bună pregătire tehnică, 
ci și oameni exigent, cu un dezvol
tat simț al răspunderii, care să nu 
facă nici o concesie la aprecierea 
muncii constructorilor.

Deseori. rolul comisiei de re
cepție este subapreciat de însuși 
sfatul popular orășenesc. Iată ce 
ne-a relatat tov. LUCIA TEO- 
DORU, inginer-șef al I.L.L.-Plo- 
iești, pînă mai acum cîtva timp.

— Ațît sfatul popular orășenesc, 
cît și trustul regional de construc
ții desconsideră activitatea comi
siei de recepție. De nenumărate 
ori, conducerii trustului i s-a cerut 
să desemneze un inginer care să 
participe la recepția blocurilor. 
Dar în zadar. în prezent, din co
misie fac parte doar maiștri. Or, 
rezolvarea problemelor ce se ri
dică la recepție impune neapărat 
prezența unui inginer de la trust.

în discuție a intervenit și tov. 
ALEXANDRU GEORGESCU, șe
ful serviciului tehnic de la I.L.L.- 
Ploiești : „Sînt blocuri la care re
medierile specificate ' în anexele 
proceselor verbale nu s-au făcut 
nici după un. an și jumătate. In 
ultimii doi ani nu am putut în
cheia definitiv nici o recepție pen
tru că consirueiorul nu vrea să exe
cute remedierile constatate, deși în 
acest sens el are obligații riguros pre
cizate".

— Bine, dar înșiși delegații 
I.L.L.-Ploiești au acordat califi
cative de „bine" și „foarte bine". 
Cum se explică atunci sutele de 
pagini anexe cu remedieri ?

— Larghețea beneficiarului, a 
sfatului popular orășenesc e de 
vină — ne-a precizat tov. CON
STANTIN TEODORESCU, direc
torul întreprinderii.

Am căutat explicații și la con

Instalație în probe 
tehnologice

în schela de ex
tracție Ciurești, regi
unea Argeș, a intrat 
în probe tehnologice 
o instalație de cap
tare, separare, tra
tare și transport al 
țițeiului, unică în 
țară prin sistemul ei 
de funcționare. în 
cadrul acesteia, spre 
deosebire de instala
țiile existente în 
parcurile de separa
toare din schelele de 

extracție, procesul 
tehnologic se desfă
șoară în sistem în
chis. Se obține ast
fel o captare com
pletă a fracțiilor 
ușoare folosite în in
dustria petrochimică, 
iar în urma tratării 
țițeiului și a apelor 
reziduale chiar în 
instalație, se elimină 
stațiile de acest fel 
intermediare. Un alt 
avantaj al noii insta

structor. Din discuția avută cu 
tov. ALEXE DRAGOMIR, ingine
rul șef al trustului, nu am putut 
afla prea multe. Ni s-a spus că 
remedierile la blocuri se fac în 
termenele stabilite. Replicîndu-i 
că realitatea este alta, inginerul șef 
a dat înapoi, promițînd că, în cî
teva zile, va fi în măsură să... ne 
informeze exact. Omul nu era în 
temă. Concluzia : conducerea trus
tului nu-și prea face probleme din 
a respecta obligațiile ce-i revin în 
vederea remedierii defectelor.

L-am întrebat pe tov. ing. NI
COLAE IOVA, vicepreședinte al 
sfatului popular regional : cine 
suportă cheltuielile cu remedieri
le, cine răspunde de faptul că 
unele blocuri se deteriorează pre
matur ?

— Prevederile financiare nu se 
aplică cu fermitate. Filiala Ploiești 
a Băncii de Investiții, dar mai ales 
conducerea I.L.L. sînt indulgenfi cu 
constructorul. Șefii de sectoare de 
la I.L.L. nu controlează periodic, 
pe teren, dacă remedierile se exe
cută și, în raport cu cele observa
te, să ceară constructorului să-și 
îndeplinească obligațiile legale. 
Diriginții de șantier s-au mulțumit 
să semneze hîrtii și acte, nu au 
urmărit îmbunătățirea calității a- 
partamentelor Calificativele de 
„foarte bine" nu sînt realiste. De
sigur. comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc avea datoria să 
întărească rolul și răspunderea co
misiilor de recepție.

Dacă sfatul popular orășenesc 
nu a făcut aceasta, atunci se im
pune ca sfatul popular regional să 
îndrepte urgent lucrurile, să inter
vină hotărît în vederea întăririi 
rolului comisiilor de recepție și 
îmbunătățirii calității apartamen
telor.

Constantin CaPRARU 
coresp. „Scînteii"

...și alte aspecte 
ale automulțumirii

Am avut o discuție despre 
calitatea locuințelor cu condu
cerea trustului de construcții 
din Constanta. Tov. EMIL HULU
BEI, inginer-rșef al trustului, ne-a 
relatat :

— Nici un bloc nu a primit ca
lificativul „foarte bine", dar pen
tru că 84 la sută din locuinfe au fost 
apreciate ca bune, noi sîntem mul
țumiți.

Care e părerea locatarilor ?
— Ne-am mutat din decembrie 

anul trecut, în blocul L 12, din 
cartierul Tomis III — ne-a spus 
unul din locatarii cu care am stat 
de vorbă. Pe pereți a și apă
rut igrasia, caloriferele au func
ționat defectuos. Nu știm cine 
de la' trust a fost în stare să 
hotărască vopsirea ușilor și tocu
rilor de la geam în maro deschis.

Alte deficiențe de calitate ne-au 
mai fost semnalate la blocurile 
L 7, L 11. C 4.

— In cea mai mare parte, defi
ciențele pornesc de la proiectare — 
ne-a precizat ing. ILIE GEOR
GESCU, directorul trustului. Pro
iectele nl se dau cu Infîrziere, fapt

lații este și funcțio
narea acesteia com
plet automat, dispo
zitivele de măsurat 
permițînd în orice 
moment cunoașterea 
și înregistrarea para
metrilor tehnologici 
pe timpul exploată
rii. Peste 21 la sută 
din producția de țiței 
a schelei de extracție 
va trece prin această 
instalație.

(Agerpres).

care duce la o muncă tn atalf, la lu
cru de mîntuială.

— Deseori, pe șantier, primim 
materiale de calitate necoreipunză- 
toare — ne-a spus maistrul PETRE 
UDREA. Nu există suficientă exi
gență la recepția lor. Din această 
cauză, sîntem puși în situația să 
folosim var și țevi de slaba cali
tate, cărămidă arsă insuficient. Și, 
după cîtva timp, apar consecințele 
lucrului de slabă calitate.

— O ducem greu și cu recruta
rea maiștrilor și muncitorilor cali
ficați — ne-a spus inginerul șef al 
trustului. în fiecare an luăm me
seriași din alte regiuni.

— De ce nu pregătiți muncitori 
calificați în cadrul trustului ?

— Nu este ușor. Rezolvarea a- 
cestei probleme necesită un timp 
îndelungat.

Firește, unor buni meseriași Ie 
sînt necesare cunoștințe temeini
ce. Trustul însă nu dovedește gri
jă pentru formarea lor, iar sfatul 
popular orășenesc nu a coordo
nat pregătirea muncitorilor și 
tehnicienilor cu nevoile trustu
lui. La școala profesională de 
construcții din. localitate, puțini 
elevi se pregătesc în meseriile 
de dulgheri, zidari, fierar-beto- 
niști, a căror lipsă se resim
te pe șantiere. Concluzia : au- 
îomulțumirea conducerii trustului nu 
este cu nimic justificată. Se impun 
măsuri din partea sfatului popu
lar orășenesc pentru a determina 
pe constructori să. execute locuin
țele planificate la un înalt nivel 
calitativ.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"

în plus:
400000 m.p. 
țesături

400 000 m p reprezintă spo
rul producției de țesături de 
lînă a Fabricii textile din Bu- 
huși care se realizează în a- 
cest an prin modernizarea și 
reutilarea unor secții de bază 
ale fabricii. Aici au fost puse 
în funcțiune zilele trecute 50 
de războaie automate noi, 
care au luat locul celor înve
chite. Procesul de „întinerire* 
a fabricii buhușene continuă 
cu montarea a numeroase noi 
utilaje. în prezent se află în 
construcție o hală nouă desti
nată secției de țesătorie de 
bumbac. (Agerpres)

UN SPOR DE PRODUCȚIE 
DE 30000 TONE CĂRBUNE

Cantitățile de cărbune ex
trase peste plan de la înce
putul anului de minerii bazi
nului carbonifer al Văii Jiu
lui au atins o cifră record : 
30 000 de tone. Sporul de pro
ducție este în cea mai mare 
parte rezultatul creșterii pro
ductivității în subteran, ca ur
mare a extinderii tăierii me
canice în abataje și a sporirii 
vitezei de avansare la unele 
lucrări miniere. Pregătirea 
unor noi fronturi de lucru, pre
cum și săparea de drumuri 
subterane spre alte zăcămin
te de cărbune care urmează 
a fi puse în valoare, asigură 
pentru lunile viitoare succese 
asemănătoare în realizarea 
ritmică și depășirea planului 
de extracție.

(Agerpres)
__________________________________________________________



PAGINA 4 SCINTEIA

HIDROLOGIA ROMÂNEASCĂ
In contextul
ȘTIINȚEI INTERNATIONALE

La recenta sesiune a Consiliului de coordonare al Dece
niului hidrologic internațional, în care este reprezentată și 
țara noastră, a participat tov. ing.Sorin DUMITRESCU, direc
torul Institutului de studii și cercetări hidrotehnice, care ne-a 
răspuns la cîteva întrebări.

— La ce manifes
tări ale Deceniului 
hidrologie internațio
nal ați participat ?

După cum se știe, 
Deceniul hidrologic inter
național, care se desfă
șoară începînd din a- 
nul 1965 sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., reprezintă 
un vast program, urmă
rind intensificarea stu
diilor asupra resurselor 
de apă și a regimului lor, 
pentru a face posibilă 
exploatarea rațională a 
acestora în interesul so
cietății. Coordonarea ac
țiunilor întreprinse pe 
plan internațional în ca
drul acestui program este 
asigurată de un Consiliu 
de coordonare compus din 
reprezentanții a 21 de țări 
membre ale U.N.E.S.C.O. 
Pentru unele aspecte ști
ințifice ale programului 
Deceniului, Consiliul de 
coordonare constituie gru
pe de lucru compuse din 
experți din diverse țări.

Printre grupele de lu
cru create pînă în pre
zent de Consiliu se nu
mără și cea privind bilan
țul hidric mondial, în 
care, alături de alte cinci 
tari (Brazilia, India. 
R.A.U., S.U.A.. U.R.S.S.)
este reprezentată și țara 
noastră. Prima ședință a 
acestei grupe de lucru a 
avut loc recent la Paris, 
fiind urmată de a doua 
sesiune a Consiliului de 
coordonare al Deceniului 
hidrologic internațional.

— Care a fost o- 
biectul acestor mani
festări '!

Stabilirea unui bilanț 
hidric la scară planetară 
(adică evaluarea gene
rală a repartiției și miș
cării apei pe glob) este 
unul din proiectele inter
naționale de importanță 
majoră ale Deceniului. 
Consiliu] a subliniat de 
asemenea că, pe lingă va
loarea științifică a stu
diului preconizat, acesta 
are o deosebită importan
tă practică prin aceea că 
va ajuta atît țările în 
curs de dezvoltare, cit și 
țările dezvoltate să cu
noască și să utilizeze în 
mod rațional resursele lor 
de apă. Volumul total al 
rezervelor de apă de la 
suprafața globului — pes
te 1,3 miliarde km3 — este 
practic inepuizabil. însă 
la nivelul tehnicii actu
ale doar o infimă parte a 
acestor rezerve este acce
sibilă. Intr-adevăr, 97 la 
sută din rezerve se găseș
te sub formă de apă sa
lină în mări și oceane, 
iar 2 Ia sută sub formă 
de ghețuri veșnice. în 
sfîrșit, cantitățile dispo
nibile de apă variază 
foarte mult, ca distribuție 
în spațiu și timp. în a- 
ceastă situație capătă o 
importanță deosebită ur
mărirea ciclului apei in 
natură, în vederea cu
noașterii distribuției re
zervelor de apă și a a- 
precierii posibilităților de 
utilizare a acestora.

Pentru stabilirea unui 
bilanț hidric la scara în
tregului glob, este nece
sar să se obțină colabo
rarea tuturor țărilor, să 
se întărească mijloacele 
de colectare, prelucrare și 
interpretare a datelor 
foarte numeroase furni
zate de diversele rețele 
de observație. A fost so
licitată cooperarea unor 
organizații științifice in
ternaționale care se ocu
pă cu anumite aspecte ale 
ciclului apei : Organizația 
Meteorologică Mondială, 
Comisia Oceanografică 
Interguvernamentală. Pro
gramul Biologic Interna
țional.

Grupa de lucru pentru 
bilanțul hidric mondial 
se află doar la începutul 
activității sale. Pină la 
viitoarea sa ședință, care 
va avea loc peste un an, 
urmează a fi elaborate 
sintezele unor chestiona- 
re-propuneri privind sta
țiile hidrologice selecțio
nate pentru studierea bi
lanțului hidric la scară 
planetară, un raport asu
pra diverselor lucrări pu-. 
blicate pînă în prezent în 
întreaga lume despre bi
lanțul hidric mondial. 
Delegatul român a fost 
ales ca raportor al gru
pei de lucru.

La cea de-a doua se
siune a Consiliului, aten
ția s-a concentrat asupra 
analizării progreselor re
alizate în cadrul acțiuni
lor stabilite anterior. Au 
fost dezbătute în detaliu 
rapoartele prezentate de 
grupele sale de lucru : 
grupa pentru rețelele hi-

drometrice, grupa pentru 
bazine experimentale și 
reprezentative, grupa pen
tru schimbul de informa
ții, grupa pentru tehni
ca nucleară, grupa pen
tru învățămînt și specia
lizare, grupa pentru bi
lanțul hidric etc., și s-au 
adoptat unele recoman
dări privind activitatea 
ulterioară.

— Care este contri
buția țării noastre la 
realizarea programu
lui Deceniului hidro
logic internațional ?

Studiile întreprinse de 
hidrologii români cuprind 
majoritatea punctelor din 
programul Deceniului. 
Participarea la Deceniu 
nu este un scop în sine : 
obiectivele Deceniului pe 
plan mondial corespund 
obiectivelor cercetărilor 
hidrologice pe plan națio
nal, corespund nevoilor 
de cunoaștere mai adîn- 
cită a resurselor noastre 
de apă. Aceasta repre
zintă o sarcină deosebit 
de actuală, întrucît în 
anii cincinalului este pre
văzută o intensă dezvol
tare a folosințelor de apă 
pentru alimentări cu apă 
potabilă și industrială, 
pentru hidroenergetică, 
lucrări de irigații, trans
porturi etc. Unele calcule 
preliminare arată că vo
lumele de apă captate vor 
crește de la circa 5,8 mi
liarde m3 în 1965 la pes
te 10 miliarde m3 în 1970.

Institutul de studii și 
cercetări hidrotehnice, fo
losind datele din rețeaua 
hidrometeorologică de 
stat, cercetările din ba
zine experimentale și 
cele cu caracter expedi- 
ționar, efectuează o gamă 
largă de studii asupra a- 
pelor din țara noastră. 
Sînt în fază finală și vor 
vedea lumina tiparului în 
anii 1967—1968 două lu-

crări capitale pentru cu
noașterea regimului ape
lor, monografia hidrolo
gică a Dunării și mono
grafia hidrologică a Ro
mâniei. S-a început o 
lucrare similară asu
pra resurselor de ape 
subterane. S-au realizat 
progrese în studierea a- 
pelor mari, a variației 
scurgerii în timp, a eva- 
porației de la suprafața 
apei etc. Se pune accent 
pe dezvoltarea și folosirea 
unor metode moderne de 
calcul. Confruntările re
cente cu ocazia manifes
tărilor Deceniului au a- 
rătat că hidrologia româ
nească se află la un nivel 
ridicat, apreciindu-se în 
mod deosebit organizarea 
rețelei hidrologice și cri
teriile științifice folosite 
în amplasarea teritorială 
a stațiilor. în fixarea pro
gramului de observații. în 
viitorii ani, în domeniul 
hidrometriei eforturile 
noastre principale vor 
trebui îndreptate spre in
troducerea pe scară largă 
a automatizării măsură
torilor și a prelucrării 
datelor de observații.

O participare activă a 
hidrologilor români la ac
țiunile Deceniului este 
utilă atît pentru reali
zarea unui valoros schimb 
de experiență cu specia
liștii străini, cît și pen
tru întărirea prestigiu
lui internațional al știin
ței românești. în raportul 
celei de-a doua sesiuni a 
Consiliului de coordonare 
al Deceniului s-a mențio
nat intenția României de 
a participa și la activita
tea altor grupe de lu
cru și s-a decis în princi
piu ca în prima jumătate 
a anului 1968 să aibă loc 
în țara noastră un sim
pozion legat de una din 
temele Deceniului hidro
logic internațional.

Cum putem cumpăra un tablou ?
Această întrebare, ilus- 

frînd una din noile sfere de 
interes ale publicului nos
tru, ne-a fost adresată de 
Inginerul Constantin Hun- 
ceag de la IPROCHIM, 
proaspăt locatar al unui bloc 
recent construit în Capitală. 
Răspunsul însă interesează 
pa fofi iubitorii de frumos, 
dornici să-și procure lucrări 
de artă plastică.

La Fondul Plastic nl s-au 
indicat cîfeva surse dintre 
cele mai frecvent folosite 
pentru achiziționarea tablo
urilor (magazinele de spe
cialitate, expozițiile perso
nale ale artiștilor). Le-am 
cercetat pentru a vedea cum 
se răspunde cererilor din ce 
în ce mai numeroase ale 
cumpărătorilor.

Prima vizită : în Bucu
rești, la magazinul Fondului 
Plastic din strada Onești. 
Impresia : un mic bazar, în 
care mărfurile se înghesuie 
unele intr-altele, ascunzîn- 
du-se parcă de ochiul 
cumpărătorului. Cel care 
dorește să-și aleagă de 
aici un tablou trebuie să 
dea dovadă de multă 
perspicacitate deoarece, în 
afara unui mic număr 
de lucrări expuse civi
lizat, restul sînt așezate vraf 
pe podea. Alături, în gale
ria de grafică, deși încăpe
rea este la fel de mică, spa
țiul e folosit la maximum 
prin amplasarea unor inge
nioase rafturi de sticlă,

avînd Indicat pe ele nu
mele artiștilor care expun.

— Pentru asigurarea unul 
spajiu corespunzător — 
propune Jules Perahim — 
ar fi indicată repartizarea u- 
nei săli încăpătoare, unde 
să se organizeze o expo
ziție permanentă cu vîn- 
zare, cuprinzînd cele mai 
bune lucrări ale artiștilor.

La magazinele fondului 
plastic din provincie se ri
dică și problema rezervei 
de lucrări care stă la dispo
ziția publicului, in prezent 
aceste magazine regionale,

nare, înaintea căreia amato
rul particular nu-și poate re
tine nimic, sosește abia la 
închiderea expoziției.

Spre a stimula interesul 
cumpărătorilor, la Cluj, ta
blourile se pot cumpăra și 
cu plata în rate. La Bucu
rești însă, solicifînd acest 
lucru, am primit următorul 
răspuns :

— Depinde de autorul ta
bloului I

Am sugera reglementarea 
vînzării operelor de arfă 
după același sistem al plă
ții în rate aplicat și la alte
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nu vor să-și dezmintă nu
mele, oferind cumpărătorilor 
doar opere ale artiștilor 
plastici locali.

— Nu există nici o preo
cupare pentru a organiza o 
„circulație a tablourilor" prin 
(ară — observa criticul de 
artă Radu Varia. Aceasta, 
în defavoarea amatorilor de 
artă din provincie. Anul 
trecut, de pildă, cîrid am 
fost la lași, magazinul Fon
dului Plastic era ocupat 
doar de lucrări sumbre, 
inexpresive. Să ne mirăm că 
nu le cumpără nimeni ! în 
ceea ce privește expozițiile 
personale, aici, o dificultate 
constă în faptul că, adesea, 
comisia oficială de achizifio-

obiecfe din comerț. Măsura, 
popularizată ar face ca 
vînzarea bună realizată la 
Cluj să fie atinsă și în cele
lalte centre regionale, iar 
numărul amatorilor de ta
blouri să fie sporit. Desigur 
că fenomenul nu se poate 
produce spontan, el presu- 
punînd o atentă educafie 
estetică a gustului cum
părătorilor, o atragere trep
tată a oamenilor muncii 
către arta plastică.

Jules Perahim este de 
părere că pentru a realiza 
acest lucru, Fondul Plastic 
trebuie să devină o institu
ție activă care să nu aș
tepte apariția cumpărători
lor, ci să-i formeze.

— Anual, ne spune d-sa, 
instituțiile centrale alocă 
fonduri importante pentru 
achiziționarea de tablouri. 
Și totuși în hoteluri, la case 
de odihnă, în săli de aștep
tare, în holurile întreprinde
rilor predomină litografia de 
gust îndoielnic. Dacă Fon
dul Plastic (sau Uniunea ar
tiștilor plastici — am adău
ga noi), ar deveni un 
consilier artistic al marilor 
întreprinderi care cumpără 
opere de artă, oamenii 
muncii ar dispune într-o mai 
mare măsură decît pînă a- 
cum de acea ambiantă care 
să le formeze gustul, trans- 
formîndu-i în amatori ai lu
crărilor de calitate.

In 1964, s-a organizat prin 
numeroase orașe din fără o 
caravană cuprinzînd o se
rie de lucrări care puteau 
fi cumpărate pe loc. Acum 
vreo trei ani o expoziție a 
Fondului Plastic s-a deschis 
și la Uzinele Grivița roșie. 
Vînzările au fost însă foar
te slabe. Care să fie cauza ?

— Faptul că tablourile ex
puse nu au fost inițial se
lecționate, oferindu-se mun
citorilor lucrări ermetice — 
răspunde lăcătușul Gh. Lăi- 
niceanu. membru al cercului 
de artă plastică din marea 
întreprindere bucureșteană. 
De altfel, de atunci încoa
ce inițiativa organizării unor 
expoziții cu vînzare n-a mai 
fost reluată. Cit privește

gravura — gen mult mal 
accesibil unui public larg 
— acțiunile de popularizare 
și vînzare în diferite medii 
sînt aproape inexistente.

O parte a publicului se 
interesează de reproduce
rile de artă după pînze ce
lebre, realizate de Editura 
„Meridiane" și tipărite la 
întreprinderea bucureșteană 
„Arta grafică". Calitatea lor 
este însă atît de coborîtă 
încît, uneori, aduc mai de
grabă un deserviciu cumpă
rătorilor, producînd o im
presie străină artei veri
tabile. Am văzut, de pil
dă, cinci „Anemone" de 
Luchian în care de fie
care dată nuanțele cro
matice erau altele, iar 
tonurile reproducerii după 
cunoscuta pînză a Iui Re
noir „Femei la scăldat" 
ne-au făcut să uităm că ne 
aflăm în fața unuia dintre 
cei mai celebri coloriști ai 
picturii universale. Prețul re
dus al acestor reproduceri 
nu trebuie să justifice re
nunțarea la orice pretenții 
de calitate.

Desfacerea lucrărilor de 
artă plastică trebuie făcută 
cu pricepere, pentru ca ea 
să contribuie din plin la e- 
ducarea estetică, la satisfa
cerea cerințelor iubitorilor 
de artă.

Radu CONSTANTiNESCU

• Programul începe la ore 
17,30, eu transmisia meciu
lui de volei Rapid — Di
namo, din finala Cupei cam
pionilor europeni • 19,30

| — Telejurnalul de seară
• 19,45 — Filmul pentru 
copii — „COCENEL" — 
producție a studioului „Ani
maților" « 19,55 — Secre
tele mării. Montaj din fil-

■ mul de explorare a abisu- 
I rilor oceanice • 20,15 — 

Interpret! străini de mu
zică ușoară care ne-au tost 
oaspeți : Sarita Montiel. 
Violeta Villas, Juditha Ca- 

( rowslca, Maya Casabianca, 
Jean Claude Pascal, Beppe 
Cardile • 20,45 — Trei ta
blouri pe săptămtnă, emi
siune de artă plastică
• 21,00 — Transmisia părții 
a doua a concertului Or
chestrei simfonice a Radio- 
televlziunii. Dirijor : Robert 
Zeller (S.U.A.) Solist : Ion 
Voicu. în program r Con
certul nr. 1 pentru vioară 
și orchestră de Paganini ; 
„Pinii din Roma" de 
Respighi • 22,00 — Gong 
— emisiune de actualitate 
teatrală * 22,30 — Tele
jurnalul de noapte • 22,40 
— Buletin meteorologic.

Studii postume 
de Tudor Vianu

la Editura pentru literatură uni
versală, va apărea in curind un vo
lum de studii postume ale lui Tu
dor Vianu, ca un omagiu adus ac
tivității regretatului academician.

Volumul va cuprinde „Istoria 
ideii de geniu", o trecere în revista 
a semnificațiilor pe care acest con
cept le-a căpătat în decursul dile- 
ritelor epoci; „Simbolul artistic", 
in cate autorul se oprește asupra 
simbolului lingvistic și funcției 
lui în raport cu gindirea și for
mele acesteia, șl „Tezele unei filo
zofii a operei", studiu care repre
zintă o completare importantă la 
„Estetica" lui Tudor Vianu, pu
blicată anterior, Deși neterminat, 
acest studiu cristalizează 
cupări majore, care lărgesc 
tor cadrul scrierilor estetice 
rioâre ale lui Tudor Vianu.

preo- 
sim/i- 
a/ile-

PE ECRANELE
„Noaptea Ig uanei“

a- 
cele 
fum 
cum 
care

I

Preludiu la examenul de maturitate. Dirigintele clasei a Xl-a de
examen
Foto : M. Cioc

J ____ ' ' i la Liceul „M. Sadoveanu" din
Capitală, prof. Gh. Herescu, în mijlocul elevilor săi, viitori candidați la

mișcătoare ; Un 
numit dorință 

prescurtare a 
o adăugire fă- 
către cineaști. 
Noaptea Igua- 
o experiență

înainte de a vedea fil
mul citisem despre el că 
în seria peliculelor inspi
rate de dramaturgia lui 
Tennessee Williams 
ceasta ar fi printre 
mai bune. Vară și 
era un film de actori 
se spune, un film în
s-a urmărit și s-a obținut 
modelarea caracterelor 
așa cum le-a gîndit dra
maturgul ; Dulcea pasăre 
a tinereții încerca o sim
bioză între teatru și film 
(iar formulele hibride nu 
sînt mai niciodată con
vingătoare) ; Menajeria 
de sticlă rămîne teatru 
filmat, lipsit de calitatea 
unui spectacol de teatru 
dar și de atributele ima
ginii 
tramvai
realiza o 
piesei și 
cută de 
Iar acum 
nei oferă 
cinematografică nu lipsi
tă de semnificații pentru 
noi spectatorii, ca și 
pentru cei preocupați de 
transferarea unor opere 
de teatru pe ecran.

Veteranul regizor ame- 
Jrican John Huston (împre
ună cu scenaristul său) 
au pornit să realizeze fil
mul după „Noaptea Igu- 
anei" nefiind de acord cu 
întregul ei conflict dra
matic, cu raporturile din
tre personaje, cu climatul 
ei. Căci, spre a da unele 
exemple pe care le soco
tim edificatoare, vom po
meni că reverendul 
Shannon este în piesă 
posesorul unei biografii 
care-1 înfățișează ca pe 
un om mult mai puțin fer
mecător de exaltat și răz-

vrătit decît același 
Shannon din film. Tenne
ssee Williams l-a vrut un 
preot declasat, lipsit d® 
scrupule și ostil oricăror 
precepte morale, în așa 
fel încît el nu se dă în 
lături nici de la unele es
crocherii și nici nu ezită 
să se însoare cu proprie- 
tăreasa hotelului, cu 
Maxine (care în piesă e o 
bătrîna vicioasă și hi
doasă), numai cu spe
ranța de a o moșteni în
tr-o bună zi.

„Noaptea Iguanei", pie
sa, descrie dramatic sau 
încearcă să surprindă în 
termenii artei dramatice o 
lume psihopată, obsedată 
și fără ieșire. Huston a 
iixat mai întîi condiția so- 
cial-umană și apoi și-a 
definit eroii. Prima sec
vență a iilmului, predica 
de la amvon, explică de
plin motivul disidenței 
clericului Shannon, sătul 
de ipocrizie și prejude
cată oarbă, de conve
niența gregara, 
ceasta atitudine 
ferită de cea a 
jului din piesa 
de la amvon 
dezobediența sa, dar nu 
și din aceleași motive. Un 
alt element, de astă dată 
introdus pe de-antregul 
de regizorul iilmului, pune 
țață în față doua lumi, 
două concepții despre 
existență, două dimensi
uni umane : grupul „fete
lor", al bătrînelor pornita 
în excursie de plăcere, 
semi-senile și sclerozate, 
care cîntă la îndemnul 
conducătoarei lor cîntece 
de grădiniță, sau cum am 
spune noi, care au dat în 
mintea copiilor. In faja

Dar a- 
este dl- 

persona- 
care tot 
pornește
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marcabil.

I

din pricina dezordinii sau neorga- 
nizării vieții lor de creatori, din 
pricina boemei.

Unii artiști se bizuie prea mult 
pe propria lor spontaneitate și /nu 
și-o însoțesc cu eforturi intelectua
le, în sensul de a medita îndelung 
la viziunile și intențiile lor, la adîn- 
cirea semnificațiilor năzuite, de 
confruntări în spirit autocritic obu- 
pra a ceea ce realizează în raport 
cu ce ar putea obține, dacă ar fi 
mai severi și mai exigenți cu ei în
șiși, dacă ar asculta mai din adînc 
cerințele vremii și ale lumii lor.

Spontaneitatea este o mare cali
tate, dar să nu rămînem la ea, să 
nu lucrăm la voia întîmplării, a co
menzilor și dispozițiilor de moment. 
S-a vorbit în trecut de munca pe 
apucate, de lucrul „prin accese", 
ce caracteriza pe unii intelectuali 
și artiști. Da — se prea poate ca, 
lucrînd într-o lună cît nu ai lucrat 
într-un an, sau într-o săptămînă 
cît nu ai lucrat într-o lună, să dai 
ceva care să-ți fie publicat ori 
să-ți intre în expoziții, ba chiar și 
să fii lăudat pentru că este făcut 
cu talent și cu oarecare strălucire. 
Dar cu timpul asemenea întîmplări 
„fericite" nu se mai repetă sau 
tocmai se repetă prea mecanic, o- 
prindu-te de la un real progres.

Cunoaștem artiști care au impre- 
I. sionat printr-o serie de lucTări de 
1 la începutul activității lor, pentru 
' ca apoi să nu mai dea nimic re-

plastice, care, după lucrările de 
absolvență valoroase, datorite în 
parte și disciplinei școlare, plutesc 
în derută. Avem saulptori care, 
după cîteva lucrări monumentale, 
lucrate cu pasiune și îngrijire, 
chiar cu forță expresivă, au pre
zentat ulterior numai lucrări sub 
nivelul celor anterioare. Avem co
loriști care se pierd doar în exer
ciții de scurtă respirație, și adesea 
întîmplătoare, schimbîndu-și mereu 
viziunile și stilurile după ceea ce 
cred ei că este nou, fără a-și da

înlr-o școală, nu admit compara
țiile cu alții și stabilirea influențe
lor ce se vădesc în lucrările lor. 
în loc să discute justețea sau in- 
justețea „etichetării", ei o resping 
pur și simplu, cu candoarea celor 
care nu citesc cărți de istoria și 
filozofia ariei și nu-și pun real pro
blemele creației.

Luchian, atît de personal, puter
nic și original, a recunoscut și la 
sfîrșitul vieții că a fost format de 
arta lui Grigorescu și de ceea ce 
a văzut în muzeele lumii. Grigo-

Boem ă?

Ce triste sînt începuturile tăgă
duitoare care nu au urmări pe 
măsura tăgăduintei 1 Avem cazuri 
de absolvenți ai institutelor de arte

seama că arta înseamnă mesaj de 
gîndire și sentiment, dezvoltare 
organică și muncă sistematică, 
dusă pînă la abnegație.

Există încă artiști care, asemeni 
boemilor de odinioară, iau în derî- 
dere filozofia artei, categoriile 
estetice, caracterizările stilistice, 
declarîndu-se unici, neîndatorați 
nimănui, supărîndu-se cînd criticii 
le arata cît de imitativi sau mime
tici sînt, cît de neasimilate au ră
mas la ei influentele, desigur ne
cesare, dar care trebuie depășite 
într-o sinteză proprie și autentică. 
Ei declară „etichete" inutile sau 
dăunătoare caracterizările ce li se 
fac, integrările într-un curent sau

rescu se gîndea la ceea ce a făcut 
de veacuri poporul său și a căutat 
să meargă mai departe pe linia 
tradiției, inovînd cu adevărat. 
Marii noștri poeți recunosc ce-au 
învățat d® la Eminescu. Van Gogh 
amintea ce călăuză i-a fost Mon- 
ticelli, iar recent am văzut în ex
poziția Henry Moore texte, prin 
care marele sculptor mărturisea că 
a fost influențat de sculptura mexi
cană și de Brâncuși.

Boemei i se opune un stil de 
viață armonios și consistent, în 
care activează deopotrivă senti
mentul și rațiunea, spontaneitatea 
și controlul propriu, avîntul și me
ditația, ambiția și simțămîntul râs-
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calitățile naturale și cul-punderii, 
tura serioasă, viu trăită și cît mai 
largă.

Regretatul sculptor Gh. D. ; 
spunea că dacă trăiești vulga: 
mărunt, tot așa îți ies și operele pe 
care le faci. Și în momentele de 
destindere, de recreație și petrece
re, în timpul liber, adevăratul artist 
și omul cu preocupări înalte își 
păstrează calitățile prin felul cum 
discută și se comportă cu ceilalți. 
Este o rodnică și vădită corelație 
între stilul de viață și stilul artis
tic, între felul de 
felul de a munci.

Arta cere tărie 
goare și sacrificiu, 
tească și devotament 
Pentru a aduce bucurie și cunoaș
tere semnificativă este necesar să 
te ridici la marile coordonate ale 
existentei, la valorile ei înalte. Așa 
s-au creat capodoperele nepieri
toare, iar nu după dispoziție tre
cătoare, după chef și capriciu, cu 
muncă puțină și întîmplătoare.

Aceasta au știut-o și o știu bine 
toți artiștii adevărati ai noștri și ai 
lumii. Ar fi de dorit să o știe toti 
cei care au îmbrăjișat profesiunea 
de scriitor, muzician și artist plas
tic, înlăturînd rămășițele de boe
mă, dezordinea în creație, nepă
sarea față de ceea ce este măreț, 
nerecunoașterea îndatoririlor ce le 
au față de talentul lor și față de 
cerințele lumii în care trăiesc șl 
lucrează. Socialismul cere, înainte 
de toate, muncă aprigă, însuflețită, 
generoasă, năzuind la formarea 
unui om avîntat și temeinic culti
vat, unui om care știe să se dă
ruiască și să dăruiască valori u- 
maniste.

a te recrea și

sufletească, rl- 
curățenie sufle- 

continuu.

acestora, răzvrătirea lui 
Shannon se justifică, sen
timentul lui de sufocare 
invocă explicații plauzi
bile, năzuința spre alt fel 
de viață capătă îndrep
tățire.

Noaptea Iguanei este în 
primul rînd o întîlnire în
tre un regizor neconior- 
mist față de teatru, îm
preună cu scenaristul său. 
și un mare operator, o 
destul de fericită întîlnire 
dacă este să judecăm re
zultatul strădaniei lor co
mune.
ritmului cinematografic se 
resimte). După aceea, p® 
noile coordonate conflic- 
tuale, filmul se transformă 
și într-o întîlnire între cîte
va personalități actori
cești. Se întîmplâ ca per
sonajele feminine sa aibă 
și o mai mare greutate în 
pelicula lui Huston și par
că o calitate mai înaltă. 
De pildă, Deborah Kerr 
izbutește să transfere per
sonajului ei, pictorița, o 
asemenea sensibilitate de 
neobosită căutătoare a 
unui ideal ăe existență, 
ceva cuprins între frumos, 
curat și pur, făcînd din 
acest personaj ce trăiește 
din poezie, candoare și 
naivitate, o materializare 
artistică a însăși ideii de 
năzuință (idee ce străbate 
de altfel mai toată opera 
lui Tennessee Williams și 
care constituie și latura 
cea mai luminoasă a 
acestei piese). Aparent, 
la antipodul ei, prin tem
perament, comportare și 
mai ales printr-un cinism 
ce atinqe uneori cruzimea, 
se situează Maxine. In in
terpretarea Avei Gardner, 
ea dezvăluie însă treptat 
o duioșie ascunsă cu gri
jă în fața durității vieții și 
mai ales o mare noblețe 
sufletească, care iarăși 
ne surprinde ca un para
dox (există o scena care 
ne dovedește însă reali
tatea acestei nobleți de 
suflet, scena în care cre- 
zînd că Shannon este gata 
să ramînă alături de pic
toriță, le oferă și hanul și 
dreptul de a fi fericiți, ea 
dorind să părăsească lo
cul spre a porni în lume). 
Pe de alta parte, Maxine 
vădește o imensă capaci
tate de a dori schimba
rea, pe care nimic n-a 
putut-o face să devieze în 
meschinărie sau mercan
tilism. Sue Lyon în Char
lotte, deși amintește me
reu de un rol care a lan
sat-o, Lolita (din filmul 
făcut după romanul lui 
Nabokov), este o tînără 
matură artisticește, care 
aici parcurge o gamă de 
virtuozitate. Ca și inter
preta conducătoarei gru
pului de excursionists, 
care de asemenea de
monstrează arta caricării 
nemiloase a unui perso
naj, Richard Burton (Shan
non) și-a dezvăluit mai 
ales stăpînirea meseriei, 
dînd însă rolului, cred, in
suficientă adîncime.

Figueroa, operatorul, în 
ciuda tehnicii de care este 
legat, e mereu un mare 
artist și cu gîndul la el în
cheiem relatarea acestui 
film.

(Deși o lipsă a

Mircea ALEXAMDRESCU

• NOAPTEA IGUANEI : Patria — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Grivița — 9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,39,
Expoziția (Piața Scînteii) — orele 20.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Repu
blica — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, Stadionul 
Dinamo — 20, Festival (completare Vizita In Republica So
cialistă România a președintelui losip Broz Ttto) — 8,45: 
11,15: 13,45; 16,15; 18,45; 21,15: la grădină —- 20, Modern 
(completare Cartiere noi în București) — 9,45t 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Arenele Libertății — 20.
• FIUL ȘEICULUI : Cinemateca - 10: 12: 14.
• ÎN 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, Grădina „Doina" — 20 (la 
toate completarea Orizont științific nr. 2), Melodia — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Flamura 
18,15; 20,30
• SOȚIE FIDELĂ : București — 
18,45; 21, Grădina „Progresul" 
orele 20 (la ambele completarea
• HAIDUCII — cinemascop : <
1966) — 9; " " — • ____ ___
pictare Orizont științific nr. 2) — 9,15: 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30: la grădină — 20.
• DOMNUL cinemascop : Victoria (completare Geolo
gii) — 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45.
• AMERICA, AMERICA — ambele serii : Central — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45.
• FIFI ÎNARIPATUL : Union (completare Al VIIf-1ea Con
gres al U.T.C.) — 14,15: 16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• JUDEX : Doina (completare 1 Mai 1966) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15 : 20,30.
• MICROMAN — CULORI ÎN PICTURA — PESCARI 
AMATORI — CARNET DE SCHIȚE — SUB ARIPA VUL
TURULUI : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• BEATA : Ciulești (completare Ptrvu Mutu-Zugravul) — 
16; 18,15: 20,30.
• ATENTATUL — cinemascop : Feroviar — 9,15: 11,30: 
13,45; 16; 18,30; 21.
• A FOST CÎND VA HOȚ — cinemascop : Rahova — 
18,15; la grădină — 10,30
• OPERAȚIUNEA „I" : Excelsior (completare Al 
Congres al U.T.C.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Dacia — 9,30- 
15 în continuare ; 17,45; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop : Buzești 
tare Două saptănilni în Yemen) — 13,30; 16; 18,30.
• INSPECTORUL : Bucegi (completare Cînd iarna triumfă) 
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 20
• CHEILE CERULUI : Unirea (completare Orașul care 
iubește) — 16; 18,15.
• PARCAREA INTERZISĂ : 
iarna triumfă) —
• WINNETOU
• AVENTURA 
12; 15; 18; 21;
• CORĂBIILE
12,15; 15; 18; 20,45, Grădina „Moșilor1

— 9,15: 11,30: 13,45: 16:

16,30;
5) —

■ 9,15; 11,30: 13,45: 
(Str. Ion Vidu nr. 
Pescari amatori).

Gloria (completare 1 Mai
11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45, Tomis (com-

Flacăra
- 16: 18,15; 20,30. 
Vit.an — 16: 18,15.

: Arta — 9; 12: 15; 18: 
la grădină — 20.
EUNG! — cinemascop :

16;

VUI-lea

(comple-

(completare

21. Aurora

Ctnd

9;
»

9,30;Miorița
12,1.5; 15; 18; 20,45, Grădina „Moșilor" — 20.
• DUPĂ MINE, CANALII I cinemascop : Munca — 10,30; 
16; 18,15; 20,30.
® VISCOLUL — cinemascop : 
tiușa) — 16; 18,15; 20,30.
o FEMEIA ÎN HALAT : Moșilor 
țific nr. 2) — 15,30; 18; 20,30.
« DESENE SECRETE : Crîngași
16; 18; 20.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI - cinemascop : Viitorul - 
15,30; 18; 20,30, Cosmos — 16; 18: 20 (la ambele com
pletare Un bloc neobișnuit).
« FATA DIN JUNGLĂ : Colentina — 16; 18,15; 20,30; la 
grădină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ: Volga (completare Al 
VUI-lea Congres al U.T.C.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• HAI, FRANȚA I : Floreasca (completare 1 Mai 1966) — 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Proqresul — 15,30: 
13; 20,30
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Lira — 15: 17,15; 19,30; 
la grădină — 20,15.
• LUMINA VERDE : Drumul Sării (completare Katiușa) — 
16; 18; 20.
• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Ferentari 
(completare Orizont științific nr. I) — 10; 15,30; 18; 20,30, 
Cotroceni (completare Verificați-vă ceasul) — 14- 1615- 
18,30; 20,45.
• DEPĂȘIREA • Pacea (completare Șl acum... putină gim
nastică! - 16; 18,15; 20,30.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG • Grădina „Buzești" — 
orele 20,30
• TAXIUL MORȚII : Grădina „Unirea" — orele 20.
• HATARI — ambele serii : , Grădina „Proqresul-Parc" 
— 20.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD - cinemascop : Grădina 
„Vitan" — orele 20,15.

Popular (completare Ka-

(completare Orizont știin-

(completare Politețe) —

Operă și Balet : GISELLE — 19,30.
stal de operetă : LOGODNICUL DIN LUNĂ

• Teatrul
• Teatrul
- 19,30.
• Teatrul
JALE SE _ _ __ ____
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUI 19,30.
• Teatrul de Qomedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. I) : EH CUMINTE, CRISTOFOR I — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANIOTA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
• Teatrul „Barini Delavrancea" : VIFORUL
• Teatrul Mit: INCIDENT LA VICHY
• Studioul Institutului de artă teatrală 
„I. L. Carăgiale” : ONDINE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
ȘI CROCODILUL - 16,30, (sala din 
GULWER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR - 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PRO
FESORUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : NEGRU 
PE ALB — 20
• Circul de stat: VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

de 
de

National „I. L. Caragiale" (sala Comedia* : DIN 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala Studio) :

20.
— 20.
și cinematografică

Victoriei) : KATIA 
str. Academiei) :
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ACTUALITATEA IN REGIUNEA IAȘI 0 importantă contribuție
Faina
paste făinoase-
biscuiți

In noua zonă industrială a la
șului, creată în cea mai mare par
te in ultimii ani, se înalță acum 
un important obiectiv destinat 
îmbunătățirii aprovizionării
populației — complexul de mo- 
rărit ?i panificație, unul dintre 
cele mai moderne din țară, Acest 
complex cuprinde o moară cu o 
capacitate de măciniș de 220 de 
tone griu în 24 de ore, o fabrică 
de pîine de 60 tone pe zi și o fa
brică de paste făinoase și biscuiți, 
care va produce 30 de tone paste 
și 30 de tone biscuiți pe zi. Moara 
și fabrica, de pîine vor intra în 
funcțiune în trimestrul l al anu
lui 1967, iar fabrica de biscuiți 
și paste făinoase in trimestrul II 
al aceluiași an. în prezent se lu
crează intens la construcția silo
zurilor de grîu și de făină, care 
au o capacitate totală de peste 
10 000 tone, la secțiile de curăță
torie, omogenizare și la 
propriu-zisă.

Procesul tehnologic al acestui 
complex alimentar va fi mecani
zat și parțial automatizat. Grîul 
adus în vagoane sau cu autoca
mioanele va fi „sorbit" de insta
lații pneumatice, care-l vor du
ce în agregatele de curățat, selec
ționat, condiționat și măcinat. Tot 
instalațiile pneumatice vor trans
porta făina de la siloz la mala- 
xoarele fabricii de pîine și ale 
secției de biscuiți și paste făinoa
se. Utilajele moderne vor asigura 
Abținerea unui sortiment bogat de 
produse de panificație de calitate 
superioară. De menționat condi
țiile de perfectă, igienă, mina o- 
mului neintervenind deloc în 
cursul fabricației, de la pornirea 
făinii din siloz pină la ambalarea 
biscuiților și pastelor făinoase. 
Folosirea ca ambalaj a hîrtiei ce
rate și maselor plastice asigură 
păstrarea pe timp îndelungat a 
produselor.

Pe dealul Copoului, 
în preajma celor 6 
institute de învăță- 
mînt superior din 
Iași, s-au construit 
pină acum 20 de că
mine studențești, pre
cum și cantine. Aici 
locuiesc și iau masa 
peste 10 000 de stu
denți.

Zestrea materială a 
învățămîntului supe
rior din Iași se va 
mări, în continuare, 
prin construirea unui 
nou grup social stu
dențesc, prevăzut în 
prima etapă cu 8 
cămine avînd 3 200 
locuri și o cantină, A- 
cesta este amplasat 
pe malul sting al 
Bahluiului, în apro
pierea Bd-ului Tudor 
Vladimirescu, sub 
Cornișa Tătărași.

Cum va 
ansamblu 
dențesc ? 
proiect, 
Gheorghe

arăta noul 
social stu- 
Șeful de 

arhitect 
Tănase de

moara

J!

/fote/ cu 341

completa cit se 
piața centrală a

(I.S.C.A.S.-Bucu-

Recent au început și lucrările 
de construcție a unui hotel cu 16 
nivele. Amplasat în Piața Unirii, 
acest hotel va 
poate de bine 
orașului.

Proiectantul
rești — șef de proiect arh. Gheor
ghe Husar) a conceput hotelul ca 
o clădire înaltă de aproximativ 
50 de metri, formată din subsol, 
parter, mezanin și 13 etaje cu 341 
locuri, dispuse în camere cu unul 
și două paturi, precum și 5 apar
tamente cu cîte 3 paturi. Hotelul 
este prevăzut și cu un restaurant, 
avînd capacitatea de 200 locuri, 
un bufet de zi și un bar de noap
te. La parterul clădirii se vor 
afla restaurantul și sala de re
cepție, care vor avea în mijloc 
cite un frumos spațiu verde cu 
arbuști ornamentali, flori și fîn- 
tîni arteziene, iar în holul de la 
intrare vor fi serviciile de infor
mații, poștă, o centrală telefo
nică.

Pereții camerelor vor fi îmbră- 
cați în tapete semilavabile, iar 
pardoseala cu mochetă și mo
zaicuri de marmură și gresie. 
Tîmplăria interioară va fi din pa
nel furniruit, iar mobilierul va 
fi proiectat în unicat cu paturi și 
somiere speciale, scaune tapisate.

Finisajele interioare se vor rea
liza din materiale cu culori dife
rite de la etaj la etaj, cu motive 
naționale și specific local de vi
tralii. Atrăgătoare vor fi și cele

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a devenit 

schimbătoare. Cerul a fost mai 
mult acoperit în jumătatea de est 
a țării, unde au căzut ploi locale, 
în rest, cerul a fost variabil, iar 
în Transilvania s-au semnalat a- 
verse cu totul izolate. Vîntul a 
suflat slab pfnă la potrivit, _pre- 
dominînd din sectorul estic. Tem
peratura aerului a înregistrat o 
ușoară scădere în Moldova, Mun
tenia și Dobrogea. La ora 14 era 
cuprinsă între 12 grade la întor- 
sura Buzăului, Tg. Secuiesc șl 
Piatra Neamț și 23 grade la Gura- 
honț, Săcuieni și Chișineu Criș. 
în București : Vremea a devenit 
schimbătoare, iar cerul s-a acope
rit treptat, A plouat temporar. 
Vîntul a prezentat Intensificări 
din sectorul estic. Temperatura 
maximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 șl 22 mai. în țară : Vreme 
ușor instabilă, 
noros. Vor 
durată, mai 
sudul tării, 
torul estic, 
riabilă. Minimele vor fi 
Intre 4 și 14 grade, iar maximele 
între 13 și 23 de grade. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă.

cu cer temporar 
cădea ploi de scurtă 
frecvente în 
Vînt potrivit 
Temperatura

vestul ?i 
din sec- 
ușor v«- 
cuprinse

D.S.A.P.C.-Iași,
informat că 
căminele, cu

la
ne-a 
toate 
parter și 4 nivele, vor
fi legate între ele 
două cîte două prin- 
tr-un corp comun de 
primire, format mi

8 cămine
pentru
studenți

mai din parter. Din 
acesta urcă în dreap
ta șț în stingă scă
rile de acces prin 
holuri cu pereții din 
sticlă. La proiectarea 
noilor cămine s-a 
avut în vedere îm-

bunătățirea confortu
lui : camere de cîte 
două locuri, cu insta
lație de apă potabilă 
și caldă. Pentru a se 
evita monotonia ce 
există de obicei la 
construcțiile de mari 
proporții — holuri 
lungi în interior și 
alei drepte în exte
rior — proiectanții 
ari aplicat sistemul 
volumelor cu forme 
frinte și oblice, cu fe
restre largi pentru a 
pătrunde multă lu
mină. In parcurile 
înconjurătoare vor 
predomina arbuști 
ornamentali, flori, 
filitîni arteziene, gru
puri statuare. în a- 
cest fel clădirile nou
lui grup social stu
dențesc se înscriu fi
resc în amplasamen
tul general, avînd pe 
fundal Palatul cul
turii, iar în 
noua zonă 
triată.

VIRGIL TROFIN
A DELEGAȚIEI P.S.U.G.

Miercuri 18 mai, tovarășul Vir
gil Trofin, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
condusă de Werner Linder, ad
junct al șefului secției agrare a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., se află în țara noas
tră în schimb de experiență.

La primire a participat Matei 
Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., 
șeful secției ~
P.C.R.

A fost de 
ambasadorul , _
nipotențiar al R. D. Germane la 
București,

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

agrare a C.C. al

față Ewald Moldt, 
extraordinar și ple-

față - 
indus'

TELEGRAME
al

Potpuriul național român'1 și alte manuscrise

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele- 

, gramă de felicitare Dr. Lujo Ton- 
cic-Sorinj cu prilejul numirii sale 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Austria, la 
care acesta a răspuns printr-o te
legramă de mulțumire.

muzicale originale
La Biblioteca Centrală Univer

sitară „Mihail Eminescu" din Iași, 
care posedă peste 1 200 000 cărți 
și reviste, au fost achiziționate 
zilele acestea peste 1 200 pagini 
de manuscrise muzicale originale 
care au aparținut lui Gheorghe 
T. Burada, fratele cunoscutului 
muzicolog Teodor T. Burada. Prin
tre acestea se găsesc „Potpuriul 
național român", care s-a cîntat 
in ziua de 19 martie 1860 la con
certul dat în folosul cabinetului 
de fizică și chimie de la Colegiul 
din Iași, „Potpuriul nr. 2“, ce a

fost prezentat în luna octombrie 
a aceluiași an, cu prilejul înfiin
țării universității „A. I. Cuza" și 
alte bucăți muzicale de valoare. 
S-au achiziționat, totodată, și 
citeva compoziții ale lui Con
stantin T. Burada, un alt frate al 
lui Teodor T. Burada, care a mu
rit în virstă fragedă.

Conferința națională
de morfologie

V

Un drum mai scurt

două terase. Prima va fi deasu
pra parterului, pentru plimbări 
și recreare, iar a doua sus, peste 
ultimul etaj, unde se vor putea 
servi dulciuri și răcoritoare. De 
pe această terasă se va putea 
admira. întreaga panoramă a la
șului. Noul hotel va fi dat în fo
losință la începutul anului 1968.

între fabrică și casă
Constructorii grupului nr. 3 de 

șantiere Iași au început recent o 
nouă construcție importantă — 
podul de peste Bahlui care face 
legătura între zona industrială a 
orașului și noul cartier de locuin
țe Tătărași-sud. In acest fel, locu
itorii celor peste 10 000 de apar
tamente noi, cit va avea cartierul 
Tătărași-sud în faza finală, vor 
putea ajunge în zona industrială 
într-un timp de 3 ori mai scurt 
decît în prezent.

Miercuri după-amlază s-au în
cheiat în Capitală lucrările celei 
de-a 2-a Conferințe naționale de 
morfologie normală și patologică, 
organizată sub egida Uniunii So
cietăților de Științe Medicale.

Timp de trei 
români și 
peste 150 de lucrări științifice, co
municări și referate de specialita
te. Tematica conferinței a scos în 
evidență preocupările morfologi- 
lor din țara noastră și contribuția 
lor la rezolvarea unor probleme 
actuale dezbătute și pe plan mon
dial. Printre altele, un loc impor
tant l-a ocupat studiul mecanisme
lor înmulțirii, diferențierii și re
generării celulelor și organelor 
corpului omenesc la diferite vîrste 
în condițiuni normale, în procese 
inflamatorii, cum și în boala can
ceroasă.

Lucrările expuse de către cerce
tătorii din țara noastră au reflec
tat progresul crescînd al școlii me
dicale românești în ultimii ani în 
domeniul morfologiei.

(Agerpres).

zile, cercetători 
străini au prezentat

la întărirea prieteniei frățești
9

româno - vietnameze
Au rămas în urmă multe mii de 

kilometri, cîmpii întinse, deșerturi 
și lanțuri de munți. în minte stă
ruie însă Imaginea Vietnamului e- 
roic, întîlnirile emoționante cu lo
cuitorii Hanoiului, cu muncitorii 
care lucrează cu dîrzenie în fabri
cile și pe ogoarele țării, cu soldații 
și ofițerii scrutînd vigilenți cerul 
patriei pentru a-1 apăra de esca
drilele dușmane. A prins rădăcini 
adinei amintirea primirii și ospita
lității calde cu care a fost înconju
rată, din primele momente ale so
sirii ei pe păminttil Vietnamului, 
delegația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș. S-a evidențiat 
expresiv, prin sentimentele profund 
frățești manifestate de diferite pă
turi ale populației, prin cuvintele 
de înaltă prețuire la adresa parti
dului, a țării și poporului român 
trainica prietenie ce s-a statornicit 
și se dezvoltă între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Cinei zile a durat vizita delega
ției române în Vietnam. Tn comu
nicatul comun se apreciază că ea 
„s-a desfășurat cu deplin succes". 
Care sînt rezultatele acestei vizite, 
ce loc ocupă ea în cadrul politicii 
internaționale a României, în re
lațiile româno-vietnameze ?

Solii poporului român au avut o 
misiune de onoare * aceea de a 
duce mesajul de solidaritate fră
țească al Partidului Comunist Ro
mân, al guvernului și poporului 
român cu lupta neînfricată a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii imperialismului american, 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței, pentru unitatea și in
tegritatea teritorială a patriei sale.

Forță activă a solidarității cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez, țara noastră a luat întotdeau
na poziție hotărîtă împotriva agre
siunii americane în Vietnam. 
Această poziție a fost limpede ex
primată în Moțiunea adoptată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, în declarații de 
stat ale României, de reprezentan
ții țării noastre în organizațiile po
litice și obștești internaționale. îmi 
amintesc cu cîtă căldură au primit 
participanții la mitingul de la Ha
noi, consacrat prieteniei româno- 
vietnămeze, vestea că în seara pre
cedentă, cu prilejul sărbătoririi ce
lei de-a 45-a aniversări a creării

Comunicat comunManole CORCACI 
coresp. „Scînteii

DINAMO
DIN NOU

finalăMarea se
fimeci va

de azi —

. BASCHET-
l

„Cupei 
volei

finaliste ale 
europeni" la

Politehnica București 
la a doua victorie

La sala Floreasca au continuat în
trecerile finale ale campionatului re
publican de baschet masculin. După 
succesul spectaculos de mărfi, cînd a 
învins pe Steaua, Politehnica București 
a înregistrat ieri o nouă victorie : 
89—82 (51—46) cu Rapid București. 
Celelalte două partide s-au încheiat cu 
rezultate scontate: Steaua-Universitatea 
■Timișoara 67—62 (39—23), Dinamo
București-Universltatea Cluj 75—67 
(35-24).

Meciurile de astăzi se desfășoară 
după următorul program : Politehnica- 
Universitatea Timișoara, Rapid-Dinamo 
și Steaua-Universitatea Cluj. Primul 
meci începe la ora 17.

Șl RAPID
FATĂ ÎN FATĂ

va încheia azi ?
Cele două 

campionilor 
masculin, echipele bucureștene 
Dinamo și Rapid, se întîlnesc 
astăzi din nou în marea sală a 
„Expoziției" din Piața Scînteii. 
Trofeul pus în joc — o cupă de 
argint montată pe un soclu de 
marmură neagră — face ambele 
echipe să privească cu toată se
riozitatea partida; dinamoviștii 
pot cîștiga cupa doar în cazul 
repetării victoriei de sîmbătă, pe 
cînd rapidiștii pot spera la su
premul succes numai învingind 
azi. După cum se știe, la egalitate 
de victorii în primele două

partide, un al treilea 
decisiv.

Pasionanta partidă 
al cărei început este fixat pentru^ 
ora 17,30 — trezește un interes 
firesc și în rîndul amatorilor de 
sport din Capitală. Se presupune 
că, la fel ca la primul meci, 
toate locurile sălii vor fi ocupate 
de înflăcărați! suporteri ai celor 
două valoroase formații. Aceasta 
face însă necesar ca organizatorii 
să se îngrijească serios de asi
gurarea unor condiții optime de 
vizibilitate, inclusiv de montarea 
unei tabele de marcaj care să 
permită urmărirea evoluției sco
rului.

SURPRIZE LA GALA DE BOX
Gala inaugurală a turneului fi

nal pentru desemnarea campioni
lor de box s-a desfășurat aseară, 
în incinta stadionului Republicii, în 
prezența a circa 5 000 de specta
tori — cifră record dacă ținem 
seama că în aproape tot timpul 
partidei a plouat. Meciurile au 
avut în general o desfășurare 
echilibrată, arbitrii fiind puși în 
situații destul de dificile la acor
darea deciziilor. Cel mai așteptat 
meci al galei, Dinu (Farul)-Mihalic 
(Dinamo București) a revenit bo-

Mihalic (stingă) în lupta cu Dinu

xerului dinamovist, după ce cons- 
tănțeanul avusese avantaj în pri
mele două reprize. Impresia pro
dusă de revenirea lui Mihalic în 
ultima repriză a determinat juriul 
să-i acorde victoria la puncte cu 
3—2. Un rezultat surpriză s-a înre
gistrat în meciul dintre Nica (Di
namo București) și Pop (Dinamo 
Craiova). Ultimul, deși considerat 
favorit, a pierdut la puncte. Neaș
teptată a fost și înfrîngerea cate
gorică, prin abandon în repriza a 
treia, a dinamovistului bucureș- 
tean Stanev. Adversarul său, cra- 
ioveanul Buzuliuc, trimis la podea 
în primele minute, a avut o reve
nire excelentă și a cîștigat net.

Celelalte partide s-au încheiat 
astfel: Ciucă (Steaua) învinge 
prin abandon în prima repriză pe 
Gruescu (Steaua) ; Crudu (Dinamo 
București) bate Ia puncte pe Gorea 
(Progresul Reghin) ; M. Dumitrescu 
(Dinamo București) bate la puncte 
pe Tudose (Steaua) ; I. Pițu (Gaz 
metan Mediaș) bate la puncte pe 
C. Niculescu (I.C.F.) ; T. Covaci 
(Dinamo București) bate prin a- 
bandon în repriza a treia pe Cons- 
tantinescu (Dinamo Craiova) ; 
Stumpf (Steaua) bate la puncte pe 
Anghel (Metalul București) ; Monea 
(Dinamo București) învinge la 
puncte pe Perianu (Progresul Brăi
la) ; V. Trandafir (Steaua) cîștigă 
la puncte la Preda (Farul Cons
tanța).

Astăseară, de la ora 20, pe a- 
celași ring, are loc cea de-a doua 
semifinală.
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CAIRO 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei, pe care Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a făcut-o 
în R.A.U., la invitația președinte
lui Gamal Abdel Nasser, a 
dat publicității un comunicat 
mun sovieto-egiptean.

Cele două țări, se spune în 
municat, sînt hotărîte să-și orien
teze și în viitor politica externă 
în direcția asigurării păcii, dez
voltării relațiilor între state pe 
baza respectării principiilor co
existenței pașnice, suveranității, 
integrității teritoriale și neames
tecului în treburile interne ale al
tor state. Arătînd că în ultima 
vreme situația internațională s-a 
agravat, ca rezultat al acțiunilor 
agresive ale forțelor imperialiste, 
care se amestecă în treburile in
terne ale altor țări și popoare, co
municatul subliniază însemnătatea 
consolidării colaborării între țările 
și popoarele iubitoare de pace și 
libertate.

Comunicatul arată că cele două 
părți au examinat cu profundă în
grijorare situația periculoasă în 
Vietnam. U.R.S.S. și R.A.U. spri
jină dreptul inalienabil al poporu
lui vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, precum și cererea a- 
cestuia privind evacuarea trupe
lor străine, care intervin în tre
burile interne ale Vietnamului. 
U.R.S.S. și R.A.U. sînt convinse că 
interesele consolidării păcii și 
securității popoarelor reclamă li
chidarea imediată a bazelor mili
tare străine, care reprezintă un 
pericol pentru mișcările de elibe
rare națională. U.R.S.S. și R.A.U., au 
căzut de acord asupra însemnătă
ții dezarmării generale și totale în 
condițiile unui control internațio
nal eficient și a adoptării unor mă
suri în vederea creării de zone 
denuclearizate în diferite regiuni.

în timpul convorbirilor preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele Gamal 
Abdel Nasser au examinat proble
mele dezvoltării continue și conso
lidării relațiilor de prietenie din
tre cele două țări. Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri, se spune în 
comunicat, au invitat pe președin
tele R.A.U., Gamal Abde] Nasser, 
pe prim-vicepreședintele R.A.U.. 
mareșalul Abdel Hakim Amer, și pe 
premierul Zakariya Mohieddin să 
facă o vizită în Uniunea Sovietică. 
Invitațiile au fost acceptate.

fost
co-

co-

P.C.R., secretarul general al C.C. 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, a reafirmat, cu 
toată forța, în cuvîntarea sa, soli
daritatea deplină a partidului, gu
vernului și întregului popor român 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez.

In cursul vizitei, delegația româ
nă a avut întîlniri rodnice cu pre
ședintele Ho Și Min și cu alți con
ducători de partid și de stat viet
namezi,

în cadrul convorbirilor cu dele
gația vietnameză în frunte cu to
varășul Fam Van Dong, al întâlni
rilor cu oamenii muncii din dife
rite pături ale populației, cu ostași 
și ofițeri ai armatei populare, de
legația română a expus pe larg po
ziția României socialiste de con
damnare energică a războiului de 
agresiune dus de imperialismul 
american împotriva poporului viet
namez. Delegația a apreciat că re
centele raiduri ale bombardierelor 
B-52 împotriva unor localități din 
Vietnamul de nord și atacurile ae
riene împotriva împrejurimilor 
Hanoiului și Hail'ongului constituie 
noi pași extrem de periculoși în- 
treprinși de imperialiștii americani 
în escaladarea războiului.

Solii poporului român și condu
cătorii vietnamezi au fost unanimi 
în a aprecia că războiul de agre
siune dus de imperialiștii ameri
cani în Vietnam constituie o vio
lare grosolană a acordurilor de la 
Geneva privitoare la Indochina, o 
încălcare brutală a principiilor 
elementare ale dreptului interna
țional, o gravă amenințare pentru 
pacea șl securitatea popoarelor din 
Indochina și Asia de sud-est.

Convorbirile cu conducătorii 
vietnamezi, întîlnirile cu reprezen
tanții populației Hanoiului au 
constituit un nou prilej de afir
mare a simpatiei calde și spriji
nului poporului român față de 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez. Poporul român urmărește cu 
admirație această luptă. El cu
noaște spiritul de vitejie și eroism 
al clasei muncitoare, țărănimii, ar
matei, întregului popor care dă 
puternice lovituri dușmanului, 
provocîndu-i serioase pierderi ma
teriale și umane.

A produs o puternică impresie 
capacitatea deosebită a poporului 
vietnamez de a îmbina strîns lupta 
împotriva agresorilor cu munca 
eroică pe frontul construcției so
cialiste. Oaspeții români au cons
tatat la fața locului că, după in
staurarea regimului democrat- 
popular, în pofida greutăților crea
te de scindarea țării și de amenin
țarea permanentă a dușmanului, 
iar în prezent de agresiunea di
rectă, poporul vietnamez, sub con
ducerea gloriosului Partid al celor 
ce Muncesc, a dobîndit mari succe
se în înlăturarea moștenirii grele 
a trecutului, în construirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului său de trai. Exprimînd 
simțămintele poporului român oas
peții și-au exprimat bucuria față 
de faptul că populația din Vietna
mul de nord a îndeplinit eu succes 
planul de stat pe 5 ani, iar în pre
zent este angajată într-o titanică 
bătălie pentru ca, paralel cu lupta 
armată împotriva dușmanului, să 
dezvolte neîncetat economia, să-și 
facă patria mereu mai puternică.

Exprimînd 
mă poporul 
salutat cu 
victorii ale 
și populației din 

și-a

simțămintele ce ani- 
nostru. delegația a 
căldură strălucitele 

armatei de eliberare 
Vietnamul de 

sud și și-a exprimat profunda 
convingere că poporul din Viet
namul de sud va obține victoria 
denlină în războiul de eliberare.

în cursul vizitei a răsunat pu
ternic hotărîrea României, izvorî- 
tă din sentimentele sale profund 
internaționaliste, de a sprijini pînă 
la capăt, pînă la victoria totală, 
lupta poporului vietnamez pentru 
apărarea nordului socialist, elibe
rarea sudului și unificarea pa-

vietnameză nu 
decit pornindu-

triei. Problem» 
poate fi rezolvată 
se de la principiul sfînt că fie
care popoi’ are dreptul să-și re
zolve problemele corespunzător 
propriei sale voințe. A fost din 
nou exprimat sprijinul total al 
partidului și tării noastre față de 
poziția în patru puncte a guver
nului R. D. Vietnam, reafirmată 
în scrisoarea adresată de pre
ședintele Ho Și Min către șefii de 
state și guverne din numeroase 
țări și declarația în cinci puncte 
a Frontului Național de Eliberare, 
singurul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de sud.

Delegația noastră s-a întors în 
patrie cu convingerea fermă că 
poporul vietnamez. însuflețit de 
dreptatea cauzei pe care o apără, 
va obține victoria în lupta sfînță 
pe care o duce pentru libertatea 
și independența patriei sale.

Sprijinul și ajutorul acordat de 
țara noastră Vietnamului găsește 
un puternic ecou în sinul poporu
lui vietnamez. „Tn numele poporu
lui vietnamez, al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam și al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam — se arată în comunica
tul comun — delegația Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și 
a guvernului Republicii Democrate 
Vietnam mulțumește sincer po
porului român, Partidului Comu
nist Român, guvernului Republicii 
Socialiste România, pentru spri
jinul și ajutorul prețios acordat 
luptei juste ’a poporului vietna
mez".

Dînd o înaltă apreciere succese
lor dobindite de poporul nostru în 
construirea socialismului, partea 
vietnameză a salutat eforturile 
partidului și țării noastre în ve
derea consolidării păcii în Europa 
și în lume.

Așa cum se arată în comunicat! 
cele două delegații au constatat cu 
satisfacție comunitatea lor de ve
deri asupra problemelor abordate.

Discutîndu-se probleme ale si
tuației internaționale și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, în 
cadrul convorbirilor s-a arătat — 
așa cum se consemnează în comu
nicatul comun — că tn actuala si
tuație se impune cu necesitate ca 
uriașele forțe antiimperlaliste — 
țările socialiste frățești, partidele 
comuniste și muncitorești, mișcarea 
de eliberare națională, forțele pă
cii, democrației și progresului — 
să se unească strîns pentru a se 
opune imperialiștilor, în frunte eu 
imperialiștii americani, pentru a 
dejuca manevrele și actele lor de 
război în Vietnam și pentru a 
menține pacea mondială.

Țările noastre sînt solidare cu 
lupta popoarelor împotriva orică
ror atentate la adresa libertății, 
independenței și suveranității sta
telor. Ele consideră că în relațiile 
dintre state trebuie să se respecte 
principiile suveranității, indepen
denței, egalității, neamestecului în . 
afacerile interne șl ale avantajului 
reciproc, să se respecte dreptul 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta și de a-și a- 
lege, corespunzător voinței, intere
selor și aspirațiilor sale, calea 
dezvoltării politice, economice și 
sociale.

Cele două părți și-au demon
strat voința de a depune toate 
eforturile pentru consolidarea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești de prietenie și colaborare 
dintre România și Vietnam și de 
a contribui la întărirea unității ță
rilor socialiste și a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le. pe baza marxism-leninismului, 
a internaționalismului socialist.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale române în R. D. 
Vietnam a constituit o nouă afir
mare a politicii internaționaliste 
a partidului nostru, o importanții 
contribuție la dezvoltarea relații
lor româno-vietnameze, servind 
cauzei socialismului și păcii.

Constantin MITEA

RIVIERA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din pag. I)

Am prilejul să. con
stat aci cît de nume
roși sînt cei ce se in
teresează de condi
țiile și posibilitățile 
de călătorie, apoi de 
distracții, de folclor, 
de bucătăria ro
mânească. Unii vin 
pentru prima dată, 
alții, Încîntați de 
peisajele și ospitali
tatea românească tra
dițională, pentru a 
doua sau a treia oară.

între două telefoa
ne, unul din provin
cie și altul din străi
nătate, reprezentan
tul Biroului O.N.T.- 
Carpați din Paris 
îmi relatează că, pen
tru începutul lui iu
nie, au fost rezervate 
toate locurile oferite 
de Mamaia. Pentru 
prima parte a lui au
gust s-au făcut de 
asemenea multe co
menzi.

Ce le place turiști
lor străini la noi ?

cîteva 
la în- 

teancul 
poștaș.

România 
vacanțele 

pe 1966“ — 
domnul și 
Vernez din

Am spicuit 
scrisori alese 
tîmplare din 
abia adus de 
„Am ales 
pentru 
noastre 
scriau 
doamna
Douai, ne interesează 
mai ales Bucureștiul 
și Riviera româneas
că"...

„Sîntem o duzină 
de tineri ce vrem să 
facem în vacanța 
mare o excursie în 
România — scria un 
grup din Argenteuil. 
Dorim să vizităm re
giunile cele mai in
teresante și pito
rești". Entuziasmat 
de excursia de a- 
nul trecut, d. Geles 
Herve, profesor din 
Narbonne, arată că 
s-a hotărît să plece 
în România și anul 
acesta. „Nutrim o vie 
simpatie pentru po
porul român" — sub
linia el în scrisoarea 
sa.

D. Sannier din De
partamentul Orne își 
manifestă dorința de 
a face cunoscută Ro
mânia și prietenilor 
săi, solicitînd broșuri 
despre monumentele 
de artă românească 
din Moldova.

Sosesc scrisori și 
din țări mai înde
părtate : Belgia, Spa
nia, insulele Canare, 
Tunisia, Coasta de 
Fildeș, 
zaville, i 
ponia.

Ne-a 
ția mai 
mătorul 
scrisoarea unui 
rist care a mai fost pe 
la noi : „Mi-a plăcut 
România. A fost pen
tru mine o revelație, 
un obiect de mirare 
cotidiană, o țară atît 
de plăcută și de in
teresantă pentru un 
francez. Am găsit-o 
frumoasă, toarte va
riată. remarcabil de 
primitoare".

Congo-Braz- 
chiar din Ja-

reținut aten
eu seama ur- 

pasaj din 
tu-



Saigon „DE DATA ACEASTA
ySITUAJIĂ ESTE MULT MAI GRAVA

Evenimentele evoluează îngrijorător pentru junta militară
Miercuri, situația din centrul Vietnamului de sud a continuat 

fie gravă pentru junta militară de la Saigon, în timp ce chiar 
capitală se vădeau tot mai multe semne de complicare a crizei po
litice.

să 
în

i

în problema cipriotă

Contacte oficiale
intre Atena

DANEMARCA Vizita delegației
Marii Adunări Naționale

Dinfr-un comentariu transmis în a- 
ceeași zi de corespondentul agenfiei 
France 
toarele 
află în 
fie să-l 
neralul 
siunile făcute la Honolulu. în ambele 
cazuri, riscurile sînt mari. Dacă Wa
shingtonul îl va sprijini pe șeful gu
vernului saigonez, manifestafiile vio
lente împotriva autorităților saigone- 
ze vor fi reluate cu siguranță... în 
orice caz, posibilitățile de manevra
re ale guvernului american se în
gustează rapid, în timp ce situația 
se înrăutățește riscînd să ducă la o 
prăbușire bruscă politică și militară 
din care să nu mai existe cale de ie

Presse sînt de reținut urmă- 
aprecieri : „Washingtonul se 
prezent înfr-o nouă dilemă : 
susțină pînă la capăt pe ge- 
Ky, fie să renunțe la promi-

șire”, cu atîf mai mult cu cîf „de data 
aceasta, criza este mult mai gravă 
decît cele ce au avut loc în perioada 
de după doborîrea lui Ngo Dinh 
Diem".

Miercuri seara, la Da Nang, tensiu
nea se accentuase după ce trupele 
guvernamentale întărite cu unitățile 
sosite în aceeași zi de la Saigon și 
însoțite de tancuri încercuiseră pa
goda principală Dinh Hoi, în care se 
află comandamentul forjelor budiste 
antiguvernamentale. De remarcat a 
fost faptul că trupele guvernamen
tale au trecut Ia acțiune la numai 
cîteva ore după scurta vizită între
prinsă de premierul Ky la Da Nang, 
al cărui scop declarat a fost instala-

rea noului comandant al regiunii 
militare.

Pentru prima dată de la declanșa
rea actualei crize politice, observatorii 
de presă semnalează prezența unor 
comandanți americani în rîndul trupe
lor trimise de Ky pentru „pacificarea" 
Da Nang-ului. Ofițerii sosiți miercuri 
de la Saigon au procedat la o trecere 
în revistă riguroasă a trupelor guver
namentale, al căror efectiv nu se mai 
cunoaște exact în urma trecerii a nu
meroși ofițeri și soldați de partea 
populației.

Și la Saigon, lucrurile par să evo
lueze îngrijorător. La demonstrația de 
miercuri seara au luat parte circa 
2 000 de budișfi și sfudenți, scandînd 
lozinci antiguvernamentale. Greva 
foamei declarată de un grup de bu- 
diști continuă. Institutul budist a 
anunțat că „nu recunoaște junta Ky- 
Thieu" și că „sprijină acțiunea reven
dicativă a centrului țării".

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

Efectele grevei marinarilor
se accentuează

de a treia zi a 
marinarilor din

și Ankara
ATENA 18 (Agerpres). — Grecia 

și Turcia vor iniția contacte ofi
ciale în problema cipriotă. într-un 
comunicat dat publicități miercuri 
de Ministerul de Externe grec se 
spune : “
Turciei, animate de dorința sin
ceră de a facilita o reglementare 
pașnică și de comun acord a pro
blemei cipriote, și pentru a îm
bunătăți relațiile lor, au hotărît să 
stabilească contacte și să facă un 
schimb de vederi în problema ci
priotă și asupra relațiilor greco- 
turce în ansamblu".

Acordul de a începe 
oficiale urmează unor 
neoficiale între Atena 
inițiate cu două săptămîni 
urmă. Comunicatul publicat 
Atena nu precizează, însă, data 
la care vor începe convorbirile și 
nici nivelul la care vor avea loc.

„Guvernele Greciei și

convorbiri 
contacte 

și Ankara 
în 
la

COPENHAGA 18. — Trimisul 
special Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : Delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, care vizitează Dane
marca la invitația Folketingului 
danez, a plecat miercuri dimineața 
din Copenhaga într-o călătorie prin 
țară. Oaspeții români, însoțiți de 
Morton Lange, vicepreședinte, și de 
alți reprezentanți ai parlamentului, 
precum și de Constantin Băbeanu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al României la Copenhaga, au avut 
prilejul să viziteze în această zi în
treprinderi industriale și așeză
minte social-culturale din regiunea 
Seelanda de sud. Astfel, a fost vi
zitată fabrica de sticlărie de la 
Holmegaard cu veche tradiție în 
industria de sticlărie a Danemar
cei. Directorul întreprinderii, 
M. Schluter, a oferit un dejun în 
onoarea delegației Marii Adunări 
Naționale.

în aceeași zi, oaspeții români au 
vizitat Muzeul etnografic al See- 
landei de sud, unde au fost salu
tați de primarul orașului Vording- 
borg, în care se află muzeul. Acest 
muzeu dispune de o bogată colec
ție privind dezvoltarea de-a lun
gul istoriei a unei mari și impor
tante regiuni a Danemarcei. A fost 
de asemenea vizitată biserica din 
Udby — monument istoric datind 
de la începutul secolului XIV. în 
continuarea călătoriei, membrii de
legației au sosit în orașul Nyko- 
bing. Aici ei au vizitat — conduși 
de președintele Consiliului muni
cipal — un modern spital și Școala 
de comerț și industrie din locali
tate. în locurile vizitate, oaspeții 
români s-au interesat îndeaproape 
de activitatea întreprinderilor și 
instituțiilor respective. Seara, de
legația Marii Adunării Naționale 
a participat la un dineu oferit de 
președintele Consiliului 
al orașului Nykobing 
Jorgensen.

Convorbire 
Cornelii! Mănescu- 
Vaclav David

PRAGA 18. — Corespondentul 
Agerpres, A. Liță, transmite: 
Miercuri a avut loc o întrevedere 
între Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te Cehoslovace, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, care se 
află într-o vizită oficială în Ceho
slovacia. Au fost discutate pro
bleme care interesează cele două 
țări. La convorbire a fost de 
față Gheorghe Nițescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Praga, precum și persoa
nele care îl însoțesc pe ministrul 
afacerilor externe român. în a- 
ceeași zi, Vaclav David a oferit o 
masă în cinstea lui Corneliu Mă
nescu.

municipal 
Reinholt

Cea 
grevei 
flota de comerț brita
nică a trecut fără ca o 
soluție a acestui con
flict de muncă să fie 
întrezărită. Dimpotrivă, 
pozițiile părților par a 
se înăspri și autorită
țile se tem să nu se 
producă o încetare a 
lucrului și în rîndurile 
docherilor, îndeosebi 
în portul Londrei, în 
semn de solidaritate 
cu greviștii. Numărul 
de vase pînă acum 
imobilizate, 
că la 364, 
a început să 
voaee blocări ale tra
ficului în 
Londra șl Liverpool. 
Autoritățile 
Intenționează să mute 
navele imobilizate 
pentru a face loc an
corării navelor străine. 
Se așteaptă ca săptă- 
mîna viitoare autorită
țile să apeleze la in
tervenția marinei mili
tare pentru această o- 
perație. Tn acest sens, 
liderul sindical W. Ho
garth a lansat miercuri 
un avertisment, pu- 
nînd în gardă guver-

se ridi- 
ceea ca 

pro-

porturi!»

portuara

nul că. recurgerea la 
marina militară ar pu
tea antrena după sine o 
grevă generală, ridi- 
cînd toate sindicatele 
împotriva guvernului.

Pentru moment, gu
vernul nu a intervenit 
direct în conflict, deși 
primul ministru Harold 
Wilson a adresat la 16 
mai la televiziune un 
apel marinarilor, che- 
mîndu-i să pună capăt 
grevei. Un apel ase
mănător a fost lansat 
da arhiepiscopul de 
Canterbury, dr. Ram
say. Totodată, s-a a- 
nunțaf pentru joi o în
trunire a cabinetului 
care va hotărî asupra 
oportunității proclamă
rii stării de urgență 
care ar autoriza guver
nul să ia „măsuri ex
cepționale”.

Efectele pe plan 
economic ale grevei 
se resimt din ca în ce 
mal mult. Prețurile 
produselor alimentare 
au continuat să creas
că în
de ore. Exportul de 
carne a fost interzis 
cu începere de sîmbă- 
fă. Ministrul agriculfu-

ultimele 48

rii a cerut federației 
industriilor alimentare, 
producătorilor și im- 
portaforilor de fructe 
și legume să nu spo
rească prețurile în mod 
abuziv.

Efectele grevei se 
manifestă și în secto
rul bursei. Lira sterlină 
a cunoscut la 16 mai 
cel mai scăzut curs — 
„ziua cea mai rea”, 
cum scriu ziarele, de 
la criza ei din august 
1965. O altă consecin
ță a grevei — renun
țarea a mii de turiști 
americani de a-și pe
trece vacanța în An
glia.

Liderii sindicatelor 
marinarilor au declarat 
că sînt gata să parti
cipe la convorbiri cu 
reprezentanții arma
torilor pentru a se găsi 
o soluție, dar au ex
primat în același fimp 
hofărîrea de a obține 
satisfacerea revendică
rilor greviștilor — spo
rirea salariilor șl redu
cerea orarului săpfă- 
mînal de lucru.

Liviu RODESCU

COMERȚUL EST-VEST
in dezbaterea senatului american

(Agerpres). 
luat marți 
de lege gu- 
Congresului,

La Hue, în aceste zile : Soldați din divizia „rebelă1* răniți de focurile trase 
din elicopterele guvernamentale

(Agerpres). — La 
dată publicității 
a guvernului so- 
guvernului R. F. 

martie a.c. în

MOSCOVA 18 
Moscova a fost 
nota de răspuns 
vietic la. nota 
Germane din 25
nota sovietică se arată că decla
rațiile de năzuință spre pace, spre 
relații bune cu toți vecinii, cu
prinse în nota vest-germană, nu 
corespund realității, fiind infirma
te de însăși activitatea guvernului 
R.F.G. Guvernul federal, se ara
tă în nota sovietică, ocupă locul 
al doilea, după S.U.A., în ceea ce 
privește volumul cheltuielilor mi
litare în cadrul N.A.T.O. Totodată, 
R.F.G. formulează teza după care 
„Germania ar continua să existe 
în cadrul frontierelor stabilite la 
31 decembrie 1937“. Guvernul so
vietic reafirmă că frontiera de pe 
Oder-Neisse, stabilită prin acor
durile de la Potsdam și consfinți
tă în Tratatul de la Zgorjelec, în
cheiat între Polonia și R.D.G., 
este definitivă și de neschimbat.

In continuarea notei sale, guver
nul sovietic prezintă o serie de 
propuneri în baza cărora își expri
mă speranța că va putea colabora

Oaspeți români

OBERNHAUSEN 18. — Trimi
sul special Agerpres, P. Stănces- 
cu, transmite: Miercuri diminea
ță, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, care se află în
tr-o vizită în R. F. Germană, și 
persoanele care-1 însoțesc, au so
sit în localitatea Obernhausen. 
unde se află sediul concernului 
siderurgic „Gutenhoffnungshiitte1* 
(G.H.H.). Concernul G.H.H. figu
rează printre principalii parteneri 
comerciali vest-germani ai Româ
niei.

Oaspeții români au fost salutați 
de directorul general al concernu
lui, dr. von Menges. El a subli
niat interesul pe care conducerea 
societății îl manifestă pentru dez
voltarea economică a României. 
Răspunzînd, ministrul român a

WASHINGTON 18 
Senatul american a 
în dezbatere proiectul 
vernamental supus 
privind liberalizarea comerțului cu 
mărfuri nestrategice al S.U.A. cu 
țările socialiste din Europa răsă
riteană. Acest proiect autorizează 
pe președintele Johnson să nego
cieze încheierea unor acorduri co
merciale ale S.U.A. cu țările so
cialiste din Europa răsăriteană pe 
baza clauzei națiunii celei mai fa
vorizate.

Senatorul Mike Mansfield, lider 
al majorității democrate din Senat, 
care a prezentat proiectul Senatu
lui, s-a pronunțat pentru aproba
rea lui, subliniind că lărgirea legă
turilor comerciale ale S.U.A. cu 
țările socialiste din Europa răsă
riteană va contribui la menținerea 
păcii. El a declarat că „a sosit 
timpul pentru o examinare legis
lativă serioasă a. inadvertențelor și 
anacronismului care au caracterizat 
o lungă perioadă de timp politica 
S.U.A. față de țările Europei ră-

săritene. Nu există nici un motiv, 
a menționat el, să se interzică co
merțul cu aceste țări, chiar dacă 
ele se opun acțiunii americane în 
Vietnam'1. Mansfield a adăugat că 
oamenii de afaceri americani au 
avut 'de suferit de pe urma faptu
lui că sînt excluși dintr-o regiune 
majoră a lumii, cum este Europa 
răsăriteană. Senatorul Warren 
Magnuson, care s-a pronunțat la 
rîndul său în favoarea proiectului 
de lege guvernamental, a declarat 
că prin acest proiect de lege se 
urmărește „obținerea de mijloace 
prin care să se stabilească relații 
comerciale reciproc-avantajoase**.

Agenția Reuter menționează că 
deși majoritatea secatorilor spri
jină proiectul guvernului, există 
șanse reduse ca acest proiect să 
fie aprobat în actuala sesiune a 
Congresului. La rîndul ei, agenția 
A.P., amintește că Wilbur Mills, 
președintele comisiei pentru căi și 
mijloace a Camerei Reprezentan
ților, a declarat că refuză să ia în 
dezbatere proiectul de lege propus.

Couve de Murville 
la Varșovia

J

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că, răs- 

punzînd invitației guvernului po
lonez, la 18 mai a sosit intr-o vi
zită oficială la Varșovia Couve de 
Mumiile, ministrul afacerilor ex
terne al Franței.

cu guvernul R.F.G. Guvernul so
vietic propune lichidarea bazelor 
militare și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor țări, 
încheierea imediată a unui tratat 
cu privire la nerăspîndirea armei 
nucleare, dizolvarea blocurilor mi
litare, inclusiv N.A.T.O. și Organi
zația Tratatului de la Varșovia, 
dezvoltarea relațiilor pașnice poli
tice, economice, tehnico-științifice, 
culturale și de altă natură între 
țările europene din Est și Vest. 
Guvernul sovietic declară că spri
jină propunerile R. D. Germane 
privind renunțarea de către cele 
două state germane la arma nu
cleară, propunerile Poloniei cu pri- 
virp .la crearea unei zone denuclea- 
rizâte în Europa centrală și cele
lalte propuneri privind securitatea 
europeană, prezentate de țările so
cialiste din Europa. El este de pă
rere ca propunerile statelor' socia
liste și ale altor state din Europa 
în problemele securității euro
pene să fie discutate la o consfă
tuire a statelor europene.

Guvernul sovietic, se arată în 
continuarea notei, a apreciat de
clarația R.D.G. de a-și asuma obli
gația să respecte țelurile și princi
piile O.N.U. și declară că, în cazul 
cînd R.F.G. va adresa O.N.U. o de
clarație similară, Uniunea Sovieti
că se va pronunța pentru admite
rea în O.N.U. a ambelor state ger
mane. U.R.S.S. este, de asemenea, 
pentru reglementarea pașnică a 
problemei germane, ținîndu-se sea
ma de situația existentă în mod 
real în Europa. în notă se reafir
mă că guvernul sovietic se pronun
ță în favoarea normalizării și îm
bunătățirii relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R.F.G., pentru înlăturarea neîn
crederii generate de trecut.

„CA S TEL E 
IN SPANIA"

Autoritățile braziliene, relata1 
miercuri dimineața agenția 
France Presse, sînt pe urmele li
nei bande de escroci care acționa 
în statul Goias (Brazilia centra
lă). Este vorba de doi cetățeni 
din Texas, (dispăruți între timp) 
care, refugiați în Brazilia pentru 
a scăpa de urmărirea poliției a- 
mericane pentru fraudă, au fon
dat în statui amintit un „club de 
pescuit și de vînătoare". Prin in
termediul clubului și al filialei 
sale din Rio de Janeiro, denumită 
„Pan American Development of 
Brasil", ei au vîndut unor cetă
țeni brazilieni și străini terenuri 
situate de-a lungul unor cursuri 
de apă și în preajma unor casca
de. Pînă aici nimic neobișnuit. 
Numai că terenurile în cauză... 
erau aidoma „castelelor din Spa
nia". Iar, în cazul cel mai bun, a- 
parțineau deja unor proprietari 
legitimi. Potrivit autorităților, 
profiturile ilicite obținute astfel 
se ridică la mai multe milioane 
de dolari...

Noua acțiune ilicită de prove
niență nord-americană survine 
doar la cîteva luni de la descope
rirea vastei operațiuni de contra
bandă cu minereuri atomice și 
pietre prețioase care a cauzat 
Braziliei prejudicii în valoare de 
mai multe miliarde dolari.

mulțumit pentru primirea căldu
roasă făcută, menționînd că invi
tația adresată de ministrul vest- 
german al economiei de a vizita 
R. F. Germană este considerată 
ca o contribuție la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. în 
continuare el a arătat preocupări
le României pentru dezvoltarea 
continuă a industrializării, posi
bilitățile care decurg din aceasta 
pentru participarea ei mai largă 
la comerțul mondial și pentru ex
tinderea relațiilor economice între 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germană. în
tre ministrul român al comerțu
lui exterior și conducătorii so
cietății „Gutenhoffnungshiitte" a 
avut loc un schimb amical de pă
reri în probleme interesînd cola
borarea reciprocă. în continuare 
au fost vizitate Uzina nr. 3, care 
produce instalații foarte grele, și 
o secție de prelucrare. Conducă
torii societății au oferit un prînz 
In cinstea oaspeților români. Sea
ra, oaspeții români au sosit pe ca
lea aerului la Hamburg.

în timpul vizitei în Republica 
Federală Germană oaspeții ro
mâni sînt însoțiți de Walter 
Steidle și von Schauenburg, consi
lieri la Ministerul Economiei.

KIM IR SEN L-A PRIMIT 
PE AMBASADORUL 

ROMÂN
PHENIAN 18 (Agerpres). — La 

18 mai, Kim Ir Sen, președintele 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, și președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R. P. D. Coreene, 
l-a primit pe Nicolae Popa, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în R. P. D. Coreeană. Cu 
acest prilej a avut loc o convor» 
bire prietenească. -

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN AUSTRIA

VIENA 18 (Agerpres). — La 
Viena a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Austria la 
care Erwin Scharf, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Aus
tria, a prezentat un raport cu pri
vire la situația tineretului din țară. 
Plenara s-a pronunțat împotriva 
politicii guvernamentale a prețuri
lor și Impozitelor, apreciind că ea 
are repercusiuni nefavorabile pen
tru economia țării.

NOTE

CĂLĂTORIA

CHIMIȘTILOR ROMANI

in preajma intrării în vigoare a noii constituții (26 mai) ce va consacra in
dependența Guyanei Britanice, la Georgetown, capitala țârii, a avut loc o 
impresionantă demonstrație populară pentru eliberarea definuților politici, 
în mijlocul demonstranților s-au aflat conducători ai Partidului popular pro

gresist în frunte cu președintele său, Cheddi Jagan

Agenția TASS a trans
mis că prin intermediul 
unor aparate speciale, in
stalate la bordul satelitu
lui „Molnia-1", (lansat la 
26 aprilie 1966), la 18 mai 
a fost realizată observarea 
Pămîntului din Cosmos, 
cu ajutorul televiziunii. 
Captarea imaginilor Pă
mîntului s-a făcut de la 
înălțimea de 30—40 mii 
kilometri. Camera de luat 
vederi a emițătorului' de 
televiziune a fost 
spre Pămînt, cu 
unui sistem de 
autonom aflat la 
satelitului. Imaginile trans
mise de satelit au fost 
recepționate de stații de 
măsurători și comandă în 
diferite regiuni ale Uniunii 
Sovietice.

După comunicările de 
extremă însemnătate ști
ințifică cu privire la struc
tura Lunii, savanții din 34 
de țări întruniți la sesiunea 
Comitetului de cercetări 
spațiale (COSPAR) au în- 
tîmpinaf cu același mare 
interes rezultatele obser
vațiilor efectuate de oa
menii de știință sovietici 
și americani asupra pla
netei Venus. Potrivit re

Cosmosul
in actualitate

dirijată 
ajutorul 
dirijare 
bordul

• Pămîntul fotografiat 

la zeci de mii de

de

km

• Lanțuri de 

Venus ?

zultafelor concordante, s-a 
ajuns la concluzia, absolut 
nouă, că suprafața lui Ve
nus nu este plată, cum 
se credea, ci pare a avea 
un anumit număr de pro
eminențe. „Este posibil, 
dacă nu încă foarte pro
babil — a declarat marți 
savantul american dr. Ri
chard Goldstein, că pe 
Venus există lanțuri mun
toase. Sondajele radar pe 
care le-am efectuat în ia
nuarie 1966, ne-au relevat 
existența unui anumit re-

munți pe

sovietic 
specialist 

a 
fafa parti- 
dezbateri

lief". Savantul 
A. D. Kuzmin, 
în radio-astronomie, 
proiectat în 
cipanților la 
prima schemă cartografi
că a planetei, pe care 
apar în special trei pete 
ce par să corespundă unor 
zone de relief. Savantul 
este de părere că supra
fața lui Venus, lipsită de 
apă, conține în schimb ni
sip, granit, limonifă etc.

Oamenii de știință ame
ricani și sovietici au ob-

ținut și alte rezultate im
portante : ei consideră că 
acum se poate spune a- 
proape sigur că mișcarea 
de rotație a planetei este 
egală cu circa 242 de zile 
terestre. Această concluzie 
va fi verificată cînd Ve
nus se va apropia din nou 
de Pămînt. Savanții consi
deră, pe baza unor studii 
spectroscopice, că tempe
ratura la suprafața păturii 
de nori este foarte ridi
cată : de ordinul a 300 sau 
400 grade.

★
După anularea zborului 

navei cosmice „Gemini-9”. 
în urma pierderii contac
tului prin radio cu rache
ta „Agena”, ce urma să 
servească drept țintă pi- 
loților de pe „Gemini”, 
la Cape Kennedy s-a a- 
nunfat că o comisie de 
anchetă va examina cau
zele și consecințele acci
dentului survenit pe ra
chetă. După ce, inițial, se 
anunțase că racheta „A- 
flas-Agena’ „s-a pierdut 
în Cosmos", miercuri s-a 
aflat că ea s-a prăbușit în 
Oceanul Atlantic, la apro
ximativ 250 de kilometri 
de coasta S.U.A.

PARIS 18. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : De
legația de chimiști români, condusă 
de Afanase Diaconescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, care se 
află înfr-o vizită în Franța, a între
prins între 13 și 17 mai o călătorie în 
provincie. Membrii delegației au vi
zitat Institutul de cercetări macromole- 
culare de la Strasbourg, unde au fost 
primiți de cunoscutul om de știință 
prof. Sadron. Ei au vizitat de aseme
nea orașul și regiunea Lyon. Aici au 
fost oaspeții Institutului național de 
științe aplicate (I.N.S.A.) și Institutului 
de cercetări catalitice. Delegația a luat 
cunoștință de principalele realizări în 
domeniul cercetărilor fundamentale și 
aplicate.

La 17 mai, oaspeții români au vizi
tat institutul de cercetări al Societății 
P.R.O.G.I.L., precum și centrul de ex
perimentări chimico-agricole ale so
cietății Pechiney-Progil. Delega
ția s-a interesat îndeaproape de re
zultatele obținute în domeniul protec
ției plantelor, ca urmare a utilizării 
noilor produse chimice fabricate de 
această 
amiază, 
Institutul
Seara, ambasadorul României, dr. Vic
tor Dimitriu, a oferit în saloanele Am
basadei un cocteil cu prilejul vizitei 
delegației. Au participat prof. Andre 
Marechal, delegatul general al guver
nului pentru cercetarea științifică și 
tehnică, Pierre Jacquinof, directorul 
general al Centrului Național de Cer
cetări Științifice (C.N.R.S.), Jean Bas- 
devanf, directorul general pentru 
problemele culturale și tehnice din 
Ministerul Afacerilor Externe, general 
Dorin, reprezentînd personal pe Pey- 
reffitfe, ministrul delegat însărcinat cu 
cercetarea științifică, pentru proble
mele atomice și spațiale, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la Bucu
rești, precum și alte personalități ofi
ciale, oameni de știință din domeniul 
chimiei și al industriei chimice.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei române și ai 
Agenției economice române. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate.

societate. Miercuri după- 
delegafia a vizitat la Paris 
Francez al Cauciucului.

Cele 84 
de puncte

Autoritățile militare americane, 
care sperau săptămîna trecută să 
aibă un weekend liniștit, s-au în
șelat amarnic. în atmosfera din 
universități, barometrul a indicat 
la sfîrșitul săptămînii o accentuată 
stare de tensiune. Ea s-a datorat 
agitației produse în rîndul studen- 
țimii de măsura Pentagonului vi- 
zînd direct prinderea tinerilor cu 
arcanul, într-o versiune moderni
zată, spre a fi trimiși să populeze 
cazărmile ce duc lipsă de recruți.

Prima „bătaie" a acestei origi
nale vînători s-a desfășurat sîmbă- 
ta trecută în 1 200 de centre pe 
tot cuprinsul Statelor Unite, la 
care au trebuit să se prezinte circa 
350 000 de studenți. Ei au fost 
supuși unei jignitoare proceduri 
de „verificare a cunoștințelor", 
trebuind să obțină un minimum de 
84 de puncte. Cei căzuți la probe 
știu prea bine ce-i așteaptă: facto
rii poștali le vor aduce plocon or
dine de încorporare. Este de notat 
că verificatorii gradului de „apti
tudine Ia studii", cum supă în 
limbaj oficial această măsură, 
n-au nimic comun cu școala : ei 
sînt pur și simplu niște militari.

Cei vizați direct de măsura au
torităților militare au reacționat 
cu promptitudine și vigoare. Ast
fel, ziua de 14 mai a fost marcată, 
la New York, Chicago, Boston și 
alte centre universitare, prin ieși
rea în stradă a studenților, prin 
ocuparea incintelor unor colegii, 
sau pur și simplu prin boicotarea 
echipelor de „verificatori".

O întrebare firească : de ce au 
recurs autoritățile militare la acest 
procedeu ? Răspunsul l-a dat nu 
de mult unul din cei ce cunosc 
îndeaproape problema. „Aș putea 
spune — a afirmat într-un inter
viu responsabilul biroului de re
crutare din Chicago — că 80 la 
sută din tineri nu vor să-și tacă 
serviciul la oaste". Fenomenul, 
generalizat la toate categoriile de 
tineri, a luat o extindere de-a 
dreptul îngrijorătoare pentru 
conducătorii militari, mai cu 
seamă în universități. Tocmai în 
acest sector autoritățile au adop
tat o reglementare mai strictă în 
legătură cu încorporarea. Ceea ce 
explică și actuala agitație. Ziarul 
„Le Monde", punînd punctul pe i, 
scria de curînd : „Toate anchetele 
consacrate acestui subiect concor
dă în același punct. Considerînd 
că războiul din Vietnam nu-i pri
vește, tinerii americani vor să 
scape de el",

E. MIRONESCU
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