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ÎN PREAJMA CONSFĂTUIRII 
CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

DISCIPLINA ECONOMICĂ
impune o funcționare

Noutăți în transportul 
de persoane spre 
stațiunile balneare

ireproșabilă
a cooperării industriale

Ing. Gheorghe OPREA
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

a 
con- 

prezent 
de îmbu- 
cooperare

de către

Ritmul înalt de dezvoltare a In
dustriei construcțiilor de mașini si 
creșterea continuă a complexită
ții producției impun stabilirea, în
tre întreprinderile care concură la 
realizarea de mașini, utilaje și in
stalații, a unor relații de coope
rare bine organizate, care să asi
gure realizarea ritmică și de cali
tate a produselor. La baza orga
nizării relațiilor de cooperare tre
buie să stea criterii tehnice și 
economice bine fundamentate, o- 
rientate spre continua specializare 
a producției, care să favorizeze in
troducerea progresului tehnic, 
scurtarea ciclurilor de asimilare, 
realizarea unor prețuri de cost re
duse, asigurarea competitivității 
produselor. Iată de ce, așa cum a 
reieșit de altfel și cu prilejul re
centelor consfătuiri de producție 
organizate în întreprinderi în în- 
tîmpinarea consfătuirii pe țară 
lucrătorilor din industria 
strucțiilor de mașini, în 
se caută noi posibilități 
nătățire a relațiilor de 
interuzinale.

Experiența acumulată
întreprinderile care realizează în 
comun locomotive Diesel electri
ce, instalații de foraj, tractoare, 
autocamioane și alte produse com
plexe, poate duce în continuare la 

«’aținerea de rezultate și mai în
semnate în domeniul cooperării 
industriale. Pentru aceasta este 
necesară, în primul rînd, dezvol
tarea planificată a cooperării, a 
tuturor legăturilor pe linie de pro
ducție dintre diferitele întreprin
deri care colaborează Ia realizarea 
de mașini, utilaje sau instalații 
complete. Obiectivul principal al 
acestei planificări trebuie să fie 
stabilirea exactă a limitelor 
optime ale extinderii cooperării în 
cazul fabricării diferitelor produ
se, iar la baza ei trebuie să stea, 
într-o măsură mai mare decît pînă 
acum, cunoașterea temeinică a po
sibilităților tehnice ale întreprinde
rilor, a sarcinilor de dezvoltare ale 
economiei și ale ramurii. De nece
sitățile ' reale ale întreprinderilor 
beneficiare, de posibilitățile uzine
lor executante trebuie să se țină 
seama încă la încheierea contrac
telor economice între uzina coor
donatoare și beneficiari. Iar con
tractele vor fi realiste și eficiente 
numai dacă vor avea la bază ana
lize și studii prealabile suficient 
de amănunțite. Noi vedem în toa
te acestea „cheia" principală a 
evitării modificărilor, renunțărilor 
la unele comenzi sau neîndeplini- 
rii planurilor de cooperare de că
tre unele uzine, neajunsuri mani
festate 
cum.

Este 
forme 
prinderi este legată direct de res
pectarea întocmai, de către fieca
re dintre ele, a tuturor prevederi
lor cuprinse în planul de coope
rare. Livrarea la termen către u- 
zina coordonatoare a pieselor și 
subansamblelor, în cantitățile sta
bilite și de calitate corespunzătoare, 
este una din condițiile principale 
ale funcționării optime a întregu
lui angrenaj. Grupul de întreprin
deri care colaborează pe baza unui 
asemenea plan trebuie să formeze, 
fără excepție, un organism unitar, 
închegat. Acesta implică însă o sin
cronizare perfectă a producției în 
toate fazele sale, în întreg ansam
blul de întreprinderi. Orice negli
jență a unuia dintre colaboratori 
în urmărirea fabricației și a livră
rii are ca rezultat perturbări, une
ori grave, ale procesului de pro
ducție în întreprinderea coordona
toare care asamblează și livrează 
produsul finit, creîndu-i greutăți în 
îndeplinirea planului. In primele 
4 luni ale anului, Uzina de strun
guri din Arad nu și-a realizat pla
nul la producția marfă vîndută și 
încasată în mare măsură din cau
ză că întreprinderea „Automati- 
ca“-București i-a livrat cu întîr- 
ziere panourile electrice pentru 
strunguri. De aceea, este absolut 
necesar, ca, înainte de orice alte 
sarcini de bază, toate uzinele să 
acorde prioritate respectării exem-

plare a sarcinilor lor contractuale 
de cooperare.

îmbunătățirea relațiilor de coo
perare depinde în mare măsură 
de activitatea desfășurată de con
siliile coordonatoare. Acestora le 
revine un rol de seamă în stabili
rea sarcinilor concrete de coope
rare ale întreprinderilor în vede
rea realizării furniturilor contrac
tate. Important este ca activita
tea consiliilor coordonatoare să nu 
scadă în intensitate după elabora
rea și aprobarea planurilor de co
operare, ci să continue cu analiza 
periodică, amănunțită, a stadiului 
fabricației la fiecare unitate cola
boratoare în parte, cu stabilirea 
celor mai eficiente măsuri tehnice 
și organizatorice necesare realiză
rii produselor Ia termenele și în 
condițiile stabilite în contracte, 
cu controlul asupra calității mate
riilor prime utilizate de uzine Ia 
executarea comenzilor, asupra mo
dului în care se respectă procesul 
tehnologic și a calității producției 
realizate. Pentru ca eficiența mun
cii acestor consilii să sporească în 
viitor pe măsura noilor cerințe, 
este recomandabil ca ea să se desfă
șoare pe baza unor grafice detaliate, 
ca secretariatele consiliilor să-și în
deplinească cu adevărat misiunea 
pentru care au fost create. Se cu
vine, totodată, ca consiliile coordo
natoare să dovedească mai multă 
operativitate și perseverență în 
acordarea asistenței tehnice de 
care au nevoie uzinele colabora
toare, prin punerea la dispoziție 
timp a documentațiilor tehnice,

O dată cu venirea 
verii, zeci de mii de 
cetățeni pleacă la o- 
dihnă la munte sau 
la mare. Cum călă
toresc ei spre stațiu
nile balneo-climate- 
rice și spre punctele 
turistice ? De la Mi
nisterul Căilor Ferate 
și Ministerul Trans
porturilor Auto, Na
vale și Aeriene am 
aflat că s-au luat 
măsuri pentru spo
rirea capacității mij
loacelor de transport 
spre stațiuni, s-au 
întocmit orare care 
să asigure legături 
cît mai bune. Pentru 
a înlesni procurarea 
biletelor pentru tre
nurile cu locuri re
zervate se vor orga
niza în stațiuni agen
ții de voiaj. Se pre
vede ca trenurile 
care circulă spre li
toral să fie formate 
numai din vagoane 
noi, cu o capacitate 
mai mare și un grad 
sporit de confort. De 
asemenea, va spori 
viteza de transport. 
Intre București și 
Constanța sau Man
galia vor circula zil
nic 9 perechi de tre
nuri, dintre care 6 
perechi sînt trenuri 
accelerate. Pentru a 
asigura litoralului le
gături cît mai bune 
cu restul țării se vor 
pune în circulație, pe 
timpul sezonului, tre
nuri accelerate, di
recte, pe următoare
le rute: Timișoara 
— Mangalia, prin 
Buziaș-Băi, cu va
goane directe de la 
Reșița și Craiova ; 
Cluj — Mangalia, cu 
vagoane directe de la 
Tîrgu-Mureș și Bra

t

curse 
de nu- 
fost a- 
Aceste

șov (la acest tren, 
se va atașa și va
gon restaurant); Iași 
— Mangalia, cu va
goane directe de la 
Suceava.

Spre litoral s-a 
îmbunătățit și tran
sportul cu avioanele 
TAROM. Vor circu
la de la București la 
Constanța 6 
aeriene, față 
mai 3 cîte au 
nul trecut,
curse se vor pune în 
circulație astfel : de 
la 1 iunie vor pleca 
din București 2 curse 
la orele 11,20 și 21,40; 
de la 15 iunie se vor 
adăuga alte două la 
orele 8,00 și 12,10, 
iar de la 1 iulie alte 
două la 14,55 și 18,20. 
In funcție de cerin
țele călătorilor, TA- 
ROM-ul va organiza 
curse directe : 
Constanța de la 
mișoara, Oradea 
Iași.

Spre stațiunile 
Valea Prahovei 

zilnic din Capi- 
14 trenuri, la 
se adaugă în- 

trenuri din Plo- 
asigurînd ast-

spre
Ti-
sau

din 
cir-

culă 
tală 
care 
că 4 
iești, 
fel legături bune cu 
trenurile care vin 
din Moldova.

Din București, sîm- 
băta 
turiști 
cîăl, 
15,45,
Predeal la ora 19,29.

Actualul rapid 51, 
care circulă de la 
București la Suceava, 
cu vagoane directe 
spre Comănești și Bi- 
caz, se va numi auto- 
acceleratul 511 și va 
avea garnitura spo
rită cu un vagon-au-

I

pleacă pentru 
un tren spe- „■ 

3007, la oră 
ajungînd la

tomotor care merge 
la Iași. De asemenea, 
s-a prelungit traseul 
vagonului automotor 
de la Comănești pînă 
la Ghimeș. Spre O- 
radea, Băile 1 Mai și 
Felix, circulă un tren 
nou — 103 (Bucu- 
rești-Expres) 
Timișoara cu o grupă 
de vagoane internă și 
una internațională.

Multi excursioniști 
vor să meargă în 
Delta Dunării. Na- 
vrom-ul a organizat 
din Brăila și Galați 
curse zilnice spre 
Sulina sau Tulcea. 
De la Brăila țileacă 
zilnic la ora 6,00, a- 
jungînd în Galați la 
8,30, o cursă spre 
Sulina. Tot din Brăi
la (orele 7,40 și 12,50) 
și Galați (orele 8,15 
și 13,40) pleacă spre 
Tulcea nava rapidă 
„Săgeata". Distanța 
Brăila-Tulcea este 
parcursă astfel în nu
mai două ore. O altă 
cursă în Deltă este 
pe itinerarul 
Mahmudia - 
Spre Cazane, 
Orșova-Ada 
Moldova Veche, cir
culă zilnic — în a- 
fară de duminică — 
o cursă cu plecarea 
din portul Orșova la 
orele 12,00. Pe aceste 
rute grupurile de ștu- 
țlgnti, sportivi, tu
riști. beneficiază de 
reduceri de prețuri 
între 20 și 40 la sută.

Direcțiile regiona
le de transporturi 
auto au luat măsuri 
pentru a asigura 
gaturi potrivite 
curselor I.R.T.A. 
celelalte mijloace 
transport.

prin

Tulcea- 
Sulina. 

pe ruta 
Kaleh-

le
ale 
cu 
de

După trei zile de vii dezbateri, 
care au prilejuit o analiză apro
fundată a activității sindicatelor, a 
sarcinilor sporite ce le revin pen
tru îndeplinirea programului de 
înflorire a patriei, trasat de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, Congresul sindica
telor și-a încheiat joi lucrările.

La ședința de închidere au 
participat tovarășii: Nicolae
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost salutați cu puternice aplau
ze și urale.

Erau prezenți numeroși Invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, acti
viști de partid și de stat, vechi mi- 
litanți ai mișcării revoluționare, 
oameni de știință, artă și cultură, 
reprezentanții organizațiilor sindi
cale naționale și internaționale 
care au asistat la lucrările congre
sului, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Drăgan a 
anunțat că în prima parte a ședin
ței de dimineață, congresul a ales, 
prin vot secret, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și Comisia centrală 
de cenzori.

S-a dat apoi citire listei Consi
liului Central al Uniunn Generale 
a Sindicatelor din România, din 
care fac parte 205 membri și 70 de 
membri supleanți și a Comisiei 
centrale de cenzori, alcătuită din 
35 de membri.

Tovarășul loan Cotoț a anun
țat că în prima sa ședință 
plenară, Consiliul Central a ales 
Comitetul Executiv format din 31 
de membri și 8 membri supleanți, 
precum și Secretariatul. Pre
ședinte al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a fost 
ales tovarășul Constantin Drăgan. 
în prima sa ședință, Comisia cen
trală de cenzori a ales președin
te pe tovarășul Ludovic Csupor.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, congresul a hotărît să 
adreseze o scrisoare Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Scri
soarea, citită la tribuna congresu
lui, a fost aprobată cu vii aplauze 
și ovații prelungite.

Rostind cuvîntul 
tovarășul Constantin 
arătat că congresul
adoptat în unanimitate documen
te de importanță deosebită și a 
exprimat hotărîrea deplină a

de închidere, 
Drăgan a 

a dezbătut și

tu-

destul de frecvent pînă a-

știut că eficacitatea acestei 
de colaborare între între-

■ »

[

(Continuare în pag. a III-a)

Noua instalație nucleară a intrat în probe de funcjionare
Foto i Agerpre»

■ „GENEROZITATEA"
(pag. a Il-a)

■ S-au epuizat toate 
izvoarele de inspira
ție ale arhitecturii?

(pag. a Il-a)

■ Stiluri literare
(pag. a IV-a)

0 REMARCABILĂ REALIZARE A SPECIALIȘTILOR

NOȘTRI IN TEHNICA NUCLEARĂ:

Acceleratorul
liniar de electroni

• Accelerații la viteza luminii • In insta
lație — vid cosmic • Interesante aplicații 
practice

La marginea sudică a 
Bucureștiului, un impor
tant centru al cercetării 
științifice — Institutul de 
fizică atomică. In clădirile 
laboratoarelor moderne se

duce o Intensă muncă de 
cercetare : se 
investigații cu 
fundamental, se 
multiple utilizări ale izo
topilor radioactivi, se

întreprind 
caracter 
studiază

construiește și se experi
mentează aparatură științi
fică modernă, între care și 
calculatoare electronice. O 
gamă întreagă de lucrări, 
urmărind diverse aplicații

(Continuare în pag. a III-a)

secretar general 
al Comitetului Central

Congresul sindicatelor din România exprimă profundul a- 
tașament al celor peste 4 milioane de oameni ai muncii or
ganizați în sindicate față de Partidul Comunist Român — 
călăuza încercată a poporului nostru în făurirea României 
socialiste, prosperă și înfloritoare — și transmite un fierbinte 
salut partidului, Comitetului Central, iubit și stimat de oa
menii muncii, de întregul nostru popor.

Lucrările congresului au relevat puternic că sindicatele 
din Republica Socialistă România și-au însușit pe deplin po
litica partidului, expresie a intereselor vitale ale clasei mun
citoare, ale tuturor celor ce muncesc și sînt animate de 
hotărîrea fermă de a-și aduce din plin contribuția la înfăp
tuirea prevederilor Congresului al IX-lea al R.C.R. pentru 
continua dezvoltare a economiei și culturii, creșterea bună
stării și fericirea poporului.

Aprecierile cu privire la activitatea sindicatelor, îndrumă
rile de neprețuită valoare cuprinse în salutul Comitetului 
Central adresat congresului ne mobilizează și ne însuflețesc, 
ne întăresc hotărîrea de a munci cu și mai multă abnegație 
pentru ca forța și capacitatea organizatorică a sindicatelor, 
experiența lor bogată, acumulată în decursul anilor, să fie 
valorificată pe deplin în interesul măreței cauze a desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Subliniind rezultatele dobîndite, congresul a scos în evi
dență totodată că sindicatele dispun de însemnate posibilități 
pentru perfecționarea și ridicarea eficienței activității lor 
de antrenare a maselor la organizarea și conducerea pro
ducției.

Uniunea Generală a Sindicatelor, toate organele și organi
zațiile sindicale vor pune și pe viitor în centrul preocupărilor 
lor mobilizarea largă a celor ce muncesc din fabrici și uzine, 
din mine și de pe șantiere, din G.A.S. și S.M.T., pentru înde
plinirea și depășirea planului de dezvoltare a economiei na
ționale, creșterea producției, productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor, realizarea exemplară a sarcinilor de export, obține
rea de economii și beneficii peste plan, înfăptuirea la termen 
a grandiosului program de investiții — conștiente fiind că de 
toate acestea depind creșterea permanentă a forțelor de pro
ducție, a bunăstării materiale și culturale a întregului nos
tru popor, propășirea patriei.

Organele și organizațiile noastre vor depune toate stră
duințele pentru a îmbunătăți și mai mult conținutul consfă
tuirilor de producție, pregătindu-le temeinic și punînd în 
dezbaterea lor problemele majore ale organizării superioare 
a producției și a muncii. Ne vom spori necontenit grija și 
atenția față de propunerile oamenilor muncii — nesecat 
izvor de înțelepciune — și vom ajuta îndeaproape conduce
rile întreprinderilor pentru a le valorifica cu maximum de 
operativitate și eficiență. Sindicatele vor activa neobosit 
pentru ca întrecerea socialistă să cuprindă pe toți oamenii 
muncii, să devină și mai concretă, să concentreze talentul și 
energia muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor asupra fac
torilor principali care determină dinamismul și vitalitatea 
economiei noastre naționale.

(Continuare în pag. a III-a)

Organele conducătoare

ale Uniunii Generale

a Sindicatelor

COMITETUL EXECUTIV
Ion Alexandru, Ioslf Anderco, 

Vichente Bălan, Victor Berea, 
Gheorghe Borș, Florea Chlțu, De- 
cebal Coliță, Tudor Constantin, 
loan Cotoț, Petru Despot, Constan
tin Dinculescu, Constantin Drăgan, 
Stana Drăgoi, Constantin Eftimie, 
Petru Furdui, Mircea Georgescu, 
Dumitru Gheorghiu, Alexandru 
Grecu, Ion Istrate, Nicolae Moraru, 
Larisa Munteanu, Nicolae Oniga, 
Anghel Paraschiv, Gheorghe Pe
trescu, Ion Preoteasa, Teodor Pru- 
nea, Mihail Roșianu, Teodora Ser- 
șun, Anton Stoianovici, Gheorghe 
Tuiu, Ion Vîlsan.

ale energiei atomice, stau 
mărturie progreselor obți
nute în acest domeniu de 
către tînăra fizică nuclea
ră românească.

Recent, colectivul labo
ratorului de acceleratori 
liniari din institut a obți
nut o remarcabilă realiza
re : construcția originală a 
unui generator de neutroni. 
Iar zilele acestea a intrat 
în probe de funcționare o 
nouă instalație complexă, 
de înaltă valoare tehnico- 
științifică : acceleratorul
liniar de electroni. Pentru 
a prezenta cititorilor crea
ția acestui colectiv de cer- 

solicitat o 
ing. Ion 

laborato-

cetători, am 
convorbire conf.
Teodorescu, șeful 
rului.

— Institutul de 
tomică posedă și alți acce
leratori, cidotronul și be- 
tatronul. Ce a determinat 
construirea noului 
rator ?

— Lumea infinit 
că a atomilor este 
rată de către fizicieni cu

fizică a-

accele-

de ml-
explo-

SECRETARIATUL
Constantin Drăgan, președintele 

Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Dumitru Gheorghiu, vicepreședin
te, Iosif Anderco, loan Cotoț, 
Larisa Munteanu, Gheorghe Pe
trescu și Ion Preoteasa, secretari.

MEMBRII SUPLEANȚI 
Al COMITETULUI EXECUTIV

Paraschiv Benescu, loan Iuliu 
Furo, Elena Nae, Ion Necșoiu, Oli
viu Rusu, Gheorghe Stuparu, Ion 
Tănăsoiu, Ana Țuică.

aparaturl care ating ade
seori proporții gigantice. 
S-ar putea afirma că în 
fizica nucleară descoperi
rile teoretice depind într-o 
măsură considerabilă de 
nivelul și gradul de per
fecționare a aparaturii ne
cesare diferitelor experi
mentări. în linii generale, 
în acceleratori, particulele 
din care sînt alcătuiți ato
mii — respectiv nucleele 
lor — sînt „biciuite" cu a- 
jutorul unui complex de 
dispozitive electromagne
tice căpătînd enorme vi
teze și energii. Ciocnin- 
du-se cu nucleele altor 
atomi, particulele accele
rate provoacă spargerea 
acestora în „schije" infini
tezimale. Studiindu-se a- 
ceste fenomene se pot 
trage concluzii cu privire 
la alcătuirea materiei și la 
transformările ei.

Institutul nostru dispune 
de două acceleratoare : ci
clotronul și betatronul. în 
aceste două tipuri de in
stalații, particulele accele
rate parcurg un drum cir-

cular. în acceleratorul li
niar la care ne referim, 
particulele, în speță elec
tronii, urmează un drum 
drept. La prima impresie, 
s-ar părea că este vorba 
doar de o deosebire de tra
seu — circular sau drept. 
Dar în timp ce accelera
toarele de tip circular con
stituie ceea ce am putea 
numi „instalații finite", în 
care se realizează constant 
o anumită energie — ac
celeratorul liniar prezintă 
avantajul că poate fi me
reu prelungit prin adăuga
rea în continuare de noi 
elemente, de noi accelera
tori liniari, ceea ce permite 
creșteri enorme ale ener
giei — și implicit, lărgirea 
sferei de cercetări.

în S.U.A. se află în curs 
de construcție un aseme
nea accelerator liniar care 
va avea o lungime totală 
de 3 600 m, pentru a dez
volta o energie de 20 mi-

Gheorghe BARBU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Generozitatea “
Există un fel de „șterge

re" a lipsurilor șl a abate
rilor de la normele colec
tivității socialiste prin mu
șamalizarea lor. Adică, lip
surile sau abaterile sînt a- 
coperite reciproc „fu-ml 
acoperi pe ale mele, eu pe 
ale fale", sau „trece-mi tu 
acum cu vederea greșeala 
asta și mai fîrziu o să am 
și eu grijă’ etc. Există oa
meni cu jumătăți de carac
ter, cu optică învechită a- 
supra vieții care, în împre
jurări dificile, recurg la so
luții de „înăbușire", de 
„stingere", cu credința nai
vă că au ajuns la o rezol
vare definitivă...

Nouăzeci și cinci la sută 
dintre cei cu care am dis
cutai (aici mă voi referi 
doar la cîțiva) recunoșteau 
că dacă n-ar fi încercat 
mușamalizarea, încercările 
dificile prin care au trecut 
i-ar fi costat mult mai pu
țin, și moral șl material, șl 
n-ar fi fost nevoiți să um
ble nici atunci și nici acum 
cu fruntea plecată, lafă mai 
jos 3 situații dintre cele 
mai „scuzabile".

Nicolae ȚIC

mal veche. Atunci, ml-a fost 
de folos.

— Deci, omul aștepta o 
recompensă.

— Da, deși nu-mi închi
puiam.

— Recunoșfinfa pentru 
Ieșirea din înfîmplarea di
ficilă, prin care afî 
în urmă cu ani, nu 
fea dovedi altfel, 
prin mușamalizarea 
rilor lui ?

— Sigur că avefi 
te, îmi dau și eu 
Pentru mine procedeul 
fost primul și ultimul.

li trecut 
se pu- 

decît 
abate-

drepta- 
seama. 

a

Din credulitate

Din recunoștință

— De omul ăsta m-am te
mut pufin, mal ales în pri
mele săptămîni de lucru. 
Proaspăt absolvent de in
stitut agronomic, credeam 
că totul o să meargă stru
nă, cînd colo — încă din 
ziua sosirii, omul a vrut să 
știe cu cine are de-a face, 
și chiar ml-a spus, zîmbind, 
că au mal fost doi tineri 
pe-aicea, dar au plecat des
tul de repede. Nu le-a priit

descurcaf destul de bine, 
nimeni nu a prins de veste 
cum s-au petrecut lucrurile. 
Acum, eram legafi unul de 
altul, omul avea siguranfa 
că o să-i trec cu vederea 
și viitoarele abateri. Ceea 
ce s-a și întîmplat o vreme.

— Ce beneficii v-a adus 
trecerea asta cu vederea î

— Mie nimic, s-a consta
tat și la anchetă, căci a ve
nit și inevitabila anchetă, 
ba am dat și din buzunar. 
Lui i-a adus ceva, așa spu
nea... îi plăcea să bea și să 
se distreze. De sîmbăfă 
pînă luni nu-fi ieșea din 
restaurant. Mi-am dat cu 
pumnii în cap : uite pe ce 
se duse cinstea și curajul 
meu I

Din prietenie
— A 

tenie, 
să vă 
fel făr’ 
teni de 
ani, elementara am făcuf-o 
împreună, în aceeași ban-

profitat de prie- 
a profitat, cum 
spun eu, tntr-un 

de hal. Eram prie- 
la vîrsfa de șapte

— Eram perfect conștient 
că fac o prostie, 
gîndeam așa : hai 
pe nenorocit I Cu 
pe care o am în 
pot să-l acopăr... 
cerut în schimb nimic, nici 
el nu s-a gîndit la așa ceva. 
Omul ăsta, cînd mă impre
siona, cînd mă scotea din 
sărite. Era un tip de mior
lăit, fot timpul umbla cu 
acte de sărăcie... Cînd i-am 
atras atenția că după atî- 
fea abateri Codul Muncii, 
pe care îl respectăm cu 
toții, mă obligă să fiu foar
te aspru cu el, a Izbucnit 
în plîns, om la aproape 40 
de ani... Judecați șl dum
neavoastră, ce poți să mai 
faci cînd omul îți frînfeșfe 
una ca asta ? De abaterile 
lui știau patru oameni din 
instituție. Am ticluit pentru 
ei o poveste credibilă. To
tuși, s-a aflat și la direcție 
și m-au chemat. Dar, cum 
nu puteam să mal dau îna
poi, am adus dovezi, argu
mente.

— Și-ați fost
— Da, pînă
— Dacă ați 

spuneți : ați 
povestea numai fiindcă o- 
mul în cauză era un mior
lăit, umbla cu acte de să
răcie, cum v-ați exprimat 
atît de plastic, sau ? I

— Sigur, sigur că mai 
era ceva... Acuma, tot aco
lo, doar se știe... Mă ajuta
se și el înfr-o împrejurare 
destul de dificilă... Chestie

Dar mă 
să-l scap 

funcfia 
fnsfituf ie 
Nu i-am

crezut, 
cînd... 
vrea să-mi 
mușamalizat

aerul... Omul voia să 
precis dacă o să fiu 
nu de partea lui. Eu 
eram obișnuit să mă aliez 
cu unul împotriva altuia, 
voiam să mă țin de lucru, 
în interesul tuturor. Abate
rile mai mici i le-am trecut 
cu vederea, jenat, socofin- 
du-le „mici scăpări" ale

■ unui om care n-are prea 
multă știință de carte și nici 
prea multă judecată. într-o 
zi m-am pomenit prins în 
vîrtejul unei greșeli, da' era 
și vina mea.
care aducea niște pagube 
gospodăriei 
lucram, m-a necăjit 
tare și am vrut să anunț la 
raion șl să vedem ce-i de 
făcut. Atunci, omul a stri
gat la mine și mi-a spus 
așa : Eu tot aici rămîn, dar 
pe d-ta o să te dea la 
dracu-n praznic I Hai să re
parăm împreună ce-am 
stricat I... Avem ori nu da
toria să reparăm ? Păi, vezi... 
Și după aceea, vom vedea 
noi I Ei, doamne-doamne, 
voi, ăștia cu școală, una 
două, alergați la raion. Asta 
înseamnă că nu v-ajută 
capul să vă descurcați sin
guri I Nimic de zis, ne-am

Povestea asta,

de sfat, unde 
foarte

că, mai tîrziu am urmat îm
preună școala tehnică. Dar 
cînd a fost să lucrăm în 
aceeași uzină și el să fie 
sub îndrumarea mea nu 
mi-a plăcut. Dacă profită ? 
— și-a profitat chiar de la 
început. Cu justificări, fi
rește. Iar eu nu am avut 
puterea să-l pun la punct 
cum ar fi trebuif. îi spu
neam : încearcă și tu să 
Intri în rînd cu ceilalți, ai 
un program, respecfă-l, ai 
de lucrat — nu mai da re
buturi, că doar n-o să le 
trec în seama mea I Asta 
n-ar fi fost nimic, da' de la 
o zi la alta se întindea la 
avantaje și avansări... Iar 
înfr-o zi a iscălit niște hîrtii 
în locul meu, în atîția ani 
de prietenie învățase să-mi 
imite perfect iscălitura. $i 
nici măcar nu m-a prevenit 
că făcuse o asemenea pros
tie. Din asta era s-o pățesc 
eu. Așa am ajuns între cio
can și nicovală, nici mie

nu-ml convenea s-o pățesc, 
șl nici să-l dau pe el de 
gol... Și cît ml-a stat în pu
teri am acoperit povestea. 
Dar nici de „prietenia" 
n-am mai vrut să știu.

— Iar el ?
— După vreo două luni 

el s-a transferat la altă uzi
nă pe motiv că e mai a- 
proape de casă. Povestea 
cu iscălitura s-a aflat mai 
tîrziu, la un control...

★
în fond unde este gravi

tatea ? Un om a greșit, te 
faci că-i uiți greșeala. Dar 
pentru ce i-o uiți ? Pentru că 
te știi tu capabil să faci a- 
ceeași greșeală mîine. De 
fapt, nu-l ierți pe el ci pe 
fine. Asta-i o dată a proble
mei. Să mai urcăm o treaptă. 
E treaba lui să cocoloșească 
o greșeală a cuiva afît timp 
cît această greșeală îl a- 
fectează numai pe el, în 
relațiile lor strict personale. 
Dar atîta vreme cît o aba
tere de la conduită, de <a 
disciplină afectează intere
se mai largi, trecînd peste 
ea, tu nu mai faci un act 
de „generozitate", ci, dim
potrivă, devii complice, de
vii coautor moral. Deci este 
vorba, înainte de toate, nu 
de probleme strict perso
nale, de cocoloșiri în rela
ții bilaterale, ci de înlocui
rea normelor societății cu 
norme individuale lipsite de 
principii. A închide ochii, 
a ascunde abaterile, în
seamnă bineînțeles o lași
tate. Mai fîrziu — așa cum 
spunea cineva — el va su
porta inevitabil consecințe 
— „își va da cu pumnii în 
cap’ ; se va produce o ex
plozie înfîrziată, pentru că 
asemenea metehne au o 
explozie întîrziafă. Dar în 
toate aceste cazuri lașitatea 
se traduce prin lipsă de 
răspundere, prin iresponsa
bilitate. Aici fapta celui 
care mușamalizează abate
rea contravine în mod fla
grant unei categorii 
logice pe care noi 
mim interes general, 
seama de interesul 
ral înseamnă a fi __
lucid, responsabil. în socie
tatea noastră, prin aceasta 
se marchează superioritatea 
individului. Pentru că omul 
societății noastre, cetățea
nul, are întotdeauna în ve
dere ce anume corespunde 
și ce nu interesului gene
ral I lată de ce opinia noas
tră colectivă nu se poate 
împăca cu acele „înțele
geri" ale unor abateri, fie 
ele cît de izolate.
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BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii'). — La Baia 
Mare a avut loc ieri fes
tivitatea inaugurării nou
lui spital de boli pulmo
nare din localitate. După 
cum se vede și în foto
grafia de mai sus, noul 
edificiu este o clădire 
modernă. Spitalul pro- 
priu-zis are 100 de 
saloane cu o capacitate 
de 225 paturi, dispuse în 
camere de cîte 2 și 3 per
soane. Aici vor funcționa 
secții de adulți și copii, 
o secție specială de 
silico-tuberculoză, o sec
ție de chirurgie toracică 
etc. Saloanele pentru 
bolnavi sînt mari, lumi
noase. La fiecare nivel 
există cîte o sufragerie 
și o terasă în aer liber. 
O parte a clădirii este 
destinată policlinicii de 
specialitate. în cadrul 
spitalului vor funcționa 
30 de Cabinete de con
sultații, din care 7 ele 
radiologie — toate do
tate cu utilaj și aparatu
ră modernă, 3 săli de 
operații, în care se vor 
putea ■ efectua interven
ții chirurgicale din cele 
mai complexe, o farma
cie, o sală de cultură 
fizică medicală și altele.

Noul spital dispune de 
un parc întins pe 4 hec
tare ; deasupra clădirii a 
fost amenajată o mare 
terasă pe care bolnavii 
se pot odihni și face 
plajă. în spital lucrea
ză peste 300 cadre me- 
dico-sanitare.

S-AU EPUIZAT TOATE
IZVOARELE DE INSPIRAȚIE

ILE
Arhitectura, ca fenomen 

reprezintă un dialog continuu 
creator și colectivitate, 
diu nou construit și un 
jurăfor cti o structură și 
prie. în acest dialog se constituie 
specificul arhitectural, de-a lungul u- 
nui șir de condiții, influențe, preluări 
pe baza unui fond permanent, a unui 
izvor viu din care o importantă parte 
o constituie arhitectura populară. 
Scara grandioasă la care se constru
iește astăzi impune arhitecturii, mai 
mult ca oricînd, ca, alături de îmbră
țișarea celor mai noi cuceriri ale cul
turii universale, să ducă mai departe, 
să aprofundeze și mai mult specificul 
nostru național, să ne reprezinte. Rea
lizările actuale trebuie să fie conti
nuarea firească a unor vechi și fe
cunde tradiții ce alcătuiesc o prețioa
să sursă de inspirație, un nesecat Iz
vor de forțe creatoare.

Modestă, risipită și ascunsă într-un 
peisaj multă vreme virgin, pe măsura 
unei Urzii ieșiri din feudalism, vechea 
arhitectură românească poartă am
prenta prelungirii unei modalități 
spontane, nediferențiate total între 
rațional și afectiv, care o face să fie 
apreciată astăzi ca o forță originară

culfural, 
între 

între un me- 
mediu încon- 
o istorie pro- 

Și

ARHITECTURII ?
mereu nouă. Emoția șl entuziasmul pe 
care vizitatorii străini le încearcă în 
fața vechii noastre arhitecturi monu
mentale și populare se justifică toc
mai prin permanenta ei viabilitate de 
izvor. Vechea arhitectură monumen
tală 
prin 
cule 
turi 
nia, 
fele 
răni, oșteni și constructori în același 
timp. în esență, specificul vechii ar
hitecturi românești rezultă 
continuu schimb 
populară și i 
tr-o continuă 
tare a arhitecturilor străine circu
lante, transformate conform unei table 
de valori spirituale — estetice șl etice 
— și unor coordonate spațlo-tempo- 
rale proprii. Monumente cum sînt 
mînăstirile din nordul Moldovei, bise
ricile de lemn din Maramureș, cetățile 
dacice din munții Orăștiei sau cele să
tești din Transilvania, culele din nor
dul Olteniei, palatele brîncovenești 
sînt numai cîteva exemple semnifi
cative ale unui fenomen arhitectural 
viguros, variat, dar unitar și continuu, 
cu care ne mîndrim.

românească, divers reprezentată 
biserici, mînăstiri, cetăți, palate, 
și case boierești, reflectă, ală- 

de arhitectura populară, străda- 
mijloacele, obiceiurile și năzuin- 
unui popor de meșteșugari, fă

dintr-un 
înfre arhitectura 

cea monumentală, din- 
I și creatoare adap- 

arhitecturilor

mobild

B ILO,,

„Galaxia

„Clipă, stai 1“
Bietul Goethe! Auzi ce subiect 

e în stare un scriitor să-și aleagă. 
Cică un anume Faust, ca să țină 
în loc clipa cea frumoasă, ar fi 
făcut pact cu Diavolul. Subiect 
nereușit: în primul rînd că, după 
cum se știe, Diavolul nu există. 
Apoi, de ce să te adresezi unui 
element atît de dubios ? Ce, nu se 
mai găseau forțe 7 Nu putea să 
aranjeze chestia asta cu tovarășii 
ingineri Nicolae Coman și Vasile 
Chițu, de la întreprinderea de 
Distribuție a Energiei Electrice 
București ?

Apăruse în ziar, acum un an și 
patru luni (mai precis, în 27 ia
nuarie 1965), un instantaneu care 
semnala că diferite ceasuri publice 
— care ar trebui să fie un arbitru 
al micilor noastre ceasuri și un 
simbol al exactității într-o eră 
cînd oamenii muncesc cu succes 
pentru a smulge timpului econo
mii și scurtări — stau. Se dădea 
ca exemplu un ceas încremenit la 
„fără un sfert".

Nu au trecut nici măcar nouă 
zile și imediat — nu, nu vă spe- 
riați, n-a început să meargă cea
sul — imediat am primit o adre
să. Semnatarii ne informau că 
„ne străduim să menținem în con
diții bune ceasurile din orașul 
nostru", fapt evident pentru orice 
om care ar fi privit adresa, în loc 
să privească ceasurile.

Gospodari încercați, dintre acela 
oare se pricep de minune să-ți 
explice de ce nu funcționează un

lucru, ei ne comunicau că la ve
chile ceasuri electrice „defecțiu
nile apar din ce în ce mai des în 
sezonul de iarnă", știut fiind că, 
spre deosebire de ceasurile solare, 
care depind de lumina soarelui, 
cele electrice depind de căldură și 
vegetație.

LA
FIX

„în'momentul de față — scriau 
cu un sentiment istoric autorii a- 
dresei datate 28 ianuarie 1965 — 
vă informăm că în cursul anului 
1965 se va elimina acest aspect ur
banistic neplăcut, deoarece I.T.B. 
va monta un număr suficient de 
ceasuri publice în toate nodurile 
de circulație".

Oameni de meserie, domnule ! 
Vn nepriceput s-ar fi apucat să 
spună cînd vor merge ceasurile 
sau măcar dacă vor merge — ceea 
ce ar fi fost curată nebunie. Ei 
însă...

Vorba e : s-au ținut de cuvînt ? 
S-au ținut ! Lîngă fiecare ceas 
vechi, care adesea stă încă la fără 
un sfert, a apărut, de vreo patru 
luni și mai bine, cite un ceas nou, 
superior, mai frumos, mai modern, 
care stă... la fix.

Ba mai mult, estetic, de un tip 
unitar: cele vechi mai stăteau citeo- 
dată și la ore diferite, pe cînd cele 
noi stau toate extraordinar de pre
cis, la aceeași oră, la fix.

E o operație de mare precizie. 
La I.T.B. inginerul șef al între
ținerii, tov. C-tin Petrescu, lămu
rește pe oricine că e perfect nor
mal ca innădirea la rețea să dure
ze de la cinci luni în sus :

— Vedeți, fiecare ceas are ne
voie de două racorduri, unul la 
rețeaua electrică, celălalt la tele
foane.

Temîndu-se că n-o să pricepem, 
ne-a făcut și un desen, ca să pu
tem sesiza de ce legarea unui fir 
de altul cere atîta timp.

— Dar cam cît timp ? De ordi
nul anilor și lunilor, sau al zilelor 
și orelor ? Mai mult timp decît 
instalațiile electrice ale combina
tului de aluminium din Slatina ?

— Oricum, lucrarea nu o facem 
noi, ci „Teleconstrucția" : nu pu
tem să ne vîrîm în rețeaua tele
foanelor.

Iar dacă ține de telefoane, lu
crarea, evident, se află in mîini 
bune. Am căutat puțin în arhive :

„Vă facem cunoscut că proble
ma orei exacte — scriau respecti-

vii tovarăși de la telefoane în 1964, 
mai precis 15 septembrie 1964 — 
este în preocupările noastre și va 
fi pusă în aplicare..." (nu vă mai 
spun cînd, medicii ne reproșează 
că adesea provocăm publicului e- 
moții mult prea puternice). Nu era 
vorba decît de comunicarea orei 
exacte prin bandă de magnetofon 
de îndată ce ai format un număr
— deci alt aspect al punctualității
— dar îmi amintesc și acum cît 
de vie a fost bucuria noastră a- 
flînd că, deși nu se știe dacă ora 
va putea fi aflată, „problema... va 
fi pusă în aplicare".

E o tehnică strălucită și veche : 
să pui în aplicare problemele, cu
vintele, protestele, argumentele, să 
zburde încetișor hîrtiile și să nu 
lași nemișcate decît ceasurile, ra
cordurile.

Dar, mă rog, e o problemă mai 
mult sau mai puțin secretă, nu o 
observă decît vreo două milioane 
de oameni, cîți se perindă prin 
București, bașca turiștii de peste 
hotare. Noi, cetățenii care mai 
avem puterea să ne minunăm zil
nic de „acest aspect urbanistic", ar 
trebui să primim o dezmințire us
turătoare: măcar unul dintre noile 
ceasuri să meargă. De un an, de 
doi, așteptăm să fim izbiți în 
munca noastră de acest exemplu 
de punctualitate publică, o dez
mințire dată nu atît verbal, cît în 
limba, cu cele două limbi, ale unui 
ceas. Clipă, mișcă1

Sergiu FARCAȘAN

a lem-La Complexul de industrializare 
nulul din Bacău e-a realizat un nou tip de 
mobilă denumit „Galaxia". O garnitură 
complexă de acest fel cuprinde 251 de 
panouri demontablle, din care pot fi con
fecționate nu mai puțin de 30 de piese de 
mobilă. Din 60 de tipuri de panouri se 
pot executa șifoniere, bufete, comode, nop
tiere, paturi, lăzi de așternut și multe al
tele. Proiectul noului tip de mobilă apar
ține Institutului de cercetări forestiere și 
specialiștilor de la C.I.L. Bacău. Despre 
avantajele pe care le prezintă „Galaxia', 
ne-a vorbit ing. Aurel Țenț, șeful serviciu
lui tehnologic, unul din semnatarii pro
iectului tehnic de execuție a acestui tip de 
mobilă.

ÎN CURÎND-PE PIAȚĂ
Ședința Consiliului

Ă ÎN P L I C“ Centrocoop
— Față de alte 

garnituri de mobilă 
de zi, „Galaxia" este 
avantajoasă din toa
te punctele de vede
re. înainte de toate, 
cumpărătorul își 
poate alege oricare 
din aceste piese, în 
funcție de necesități; 
poate să cumpere pie
se de diferite mărimi, 
corespunzător dimen
siunilor camerelor. 
De pildă, bufetele se 
pot aranja in 4 mă
rimi, iar ca aspect 
arhitectonic — 6 ti
puri. Există deci po-

sibilitatea de a satis
face variate gusturi 
și preferințe. Mai 
prezintă, un avantaj, 
la transport. Mobila 
este ambalată în pa
chete — așa-zise 
plicuri. Noi ii și spu
nem „mobilă în plic". 
Pachetele, care con
țin cite unul sau două 
panouri, pot fi trans
portate cu ușurință 
în blocurile de locuit 
și Za distanțe mari. Și 
încă ceva, destul de 
important, după pă
rerea mea : 
calculele făcute,

după
mo-

bila din noul tip va 
fi mai ieftină în 
comparație cu cele 
existente în prezent 
în magazine.

Odată cu primirea 
garniturii de mobilă 
„Galaxia", magazi
nele vor pune la 
dispoziția cumpărăto
rilor și 
care vor 
piesele ce 
executate și denumi
rea panourilor ne
cesare pentru fiecare 
piesă de mobilă în 
parte.

în prezent, tn ea-

cataloage 
cuprinde 

pot fi

drul complexului se 
fac pregătiri pentru 
începerea producției 
de serie a noului 
tip de mobilă. Sînt în 
lucru 10 000 de pa
nouri pentru 40 de 
garnituri complexe a 
30 piese fiecare. In 
trimestrul al III-lea 
al acestui an, în ma
gazinele de mobilă își 
va face intrarea tipul 
„Galaxia", fabricat la 
Bacău.

Gh. BALTA
coresp. „Scînteii1

Ieri a avut loc o șe
dință a Consiliului Uni
unii Centrale a Coope
rativelor de Consum 
(Centrocoop). în cadrul 
primului punct de pe or
dinea de zi tovarășul 
Constantin Mateescu, 
președintele Centrocoop, 
a prezentat un material 
referitor la măsurile pe 
care conducerea uniunii 
intenționează să le ia 
pentru îndeplinirea sar-

cinilor ce revin coopera
ției de consum, în urma 
Consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din comerț. 
In partea a doua a șe
dinței, Ion Smedescu, 
directorul direcției fi
nanciare din» Centrocoop, 
a înfățișat darea de sea
mă asupra executării 
planului de venituri, 
cheltuieli și finanțări al 
centralei pe anul 1965, 
repartizarea beneficiului

și planul de venituri, 
cheltuieli și finanțări pe 
1966. Pentru mai buna 
aprovizionare a satelor 
se prevede cheltuirea în 
acest an a unei sume cu 
1 226 000 lei mai mare 
decît anul trecut.

A urmat apoi raportul 
tovarășului Ionel Mun- 
teanu, președintele co
misiei de cenzori, asupra 
activității economico-fi- 
nanciare a Centrocoop 
pe anul 1965.

într-o fază următoare, începînd cu 
a doua jumătate a secolului trecut, 
o nouă școală de arhitectură româ
nească se afirmă. Conlinuînd tr. 'j- 
(iile vechii arhitecturi, ea a abordat 
pentru prima dată în mod deliberat 
chestiunea atît de mult discutată as
tăzi a specificului național și a încer
cat să-i dea o rezolvare. Printre re
prezentanții ei se înscriu Ion Mincu — 
prin clădirea de pe șoseaua Kiseleff 
(cunoscută sub denumirea de „Bufet") 
și Liceul de Fete nr. 2 din București, 
în care domină aspecte de arhitectură 

' populară; Petre Antonescu — prin 
Palatul de 'îngă Cișmigiu, actualmente 
sediul Sfatului popular al Capitalei și 
altele, unde cu multă îndrăzneală se 
ridică la un monumental propriu, pe 
baze clasice, o arhitectură posf-brîn- 
covenească ; Grlgore Cerchez — mai 
ales prin Institutul de Arhitectură „Ion 
Mincu", în care sînf actualizate și su
prapuse elemente de arhitectură brîn- 
covenească ; N. Ghica-Budești — 
prin clădirea de pe Șoseaua Kiseleff, 
actualmente Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România în 
care axîndu-se pe arhitectura biserici
lor de oraș ale lui Ștefan cel Mare, 
incluzînd și elemente muntenești, a- 
junge la o închegare majoră specifică. 
Adică fot afîtea personalități diferite, 
care astăzi pot constitui exemple de 
originalitate în cadrul unei arhitecturi 
specifice.

în fine, în perioada dintre ce' c 
două războaie, pot fi semnalate două 
fapte semnificative prin esența lor 
progresistă. Mai întîi, apariția unei 
arhitecturi moderne, simple, bazate 
pe tehnica betonului armat. Blocul și 
cinematograful „Patria", Halele Obor, 
Uzinele „23 August" din București, 
Hotelul „Carpați" din Brașov repre
zintă exemple dintre cele mai reuși
te. Apoi, crearea Muzeului satului în 
București, de către o școală nouă și 
originală de sociologie, care a pus 
bazele unei temeinice cunoașteri a 
fondului arhitecturii noastre populare. 
Ambele constituie 
reușite în căutările actuale.

Masiva și rapida activitate arhitec
turală și urbanistică de astăzi din 
toate colțurile țării oferă un vast ma
terial, al cărui studiu aprofundat ar 
putea depista acele realizări care, 
conștient sau spontan, individual sau 
în colectiv, mărturisit sau nu, răspund 
sau se înscriu, fie și parțial, pe linia 
unui specific național contemporan, 
cu care ocazie el s-ar putea și defini. 
Fără a intra în detaliile unei demon
strații, acest specific național, legal 
de noul sens al culturii socialiste, este 
în arhitectură o rezultantă vie a unui 
fond propriu, masiv și permanent de 
arhitectură populară, a unei arhitecturi 
progresiste, care pe acest fond va fi 
adaptat creator de-a lungul timpului 
diverse influențe. Deși i se poate re
proșa monotonia, lipsa de varietate, 
arhitectura noastră contemporană are 
în general o putere și un optimism 
deosebite de arhitectura trecutelor o- 
rînduiri. Aceasta se reflectă într-o 
plastică spațială, largă și simplă, înfr-o 
dominanță a verticalelor, o eviden
țiere echilibrată a structurilor și o 
vibrație simplă a detaliilor. Numeroa
se consfrucjii pot ilustra acest sens 
nou al arhitecturii : blocul din fața 
Casei Centrale a Armatei de pe Ca
lea Victoriei, blocul „Dalles’ sau 
cui „Unic" de pe Bulevardul __
gheru. Se poate spune că preluarea 
prispei și a foișorului din arhitectura 
românească veche — cultă sau popu
lară — a și apărut, fie în unele an
sambluri de locuințe de mici volume 
(ansamblul „Cățelu"), fie multiplicată 
în sens vertical la unele blocuri (de 
exemplu, pe sfr. Bafișfei), fie la nu
meroase dotări social-culturale (Tea
trul nou din Brașov, căminul studen
țesc de lîngă Teatrul 
Balet etc.).

Realizările pomenite 
caracter limitat și este 
mai rămîn încă multe 
sigur, nu se pot da rețete, dar e lim
pede că izvorul bogat de inspirație 
al tradiției care reunește strădania se
culară și talentul unui întreg popor 
reprezintă șursa majoră a valorilor 
contemporane șl în domeniul com
plex al arhitecturii.

premizele unei

blo- 
Ma-

de Operă și

aici au un 
indiscutabil că 
de făcut. De-

arh. Adrian GHEORGHIU
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Sindicatele își vor spori continuu 
munca de masă și sprijinul pentru 
ca mișcarea inovatorilor și raționa- 
lizatorilor, prin care masele largi 
de oameni ai muncii participă ne
mijlocit la creația tehnică, la intro
ducerea în producție a tehnicii și 
tehnologiei avansate, la organiza
rea superioară a producției și a 
muncii să se lărgească continuu, 
să stimuleze și să facă să rodească 
și mai mult spiritul inventiv ce 
caracterizează talentata noastră cla
să muncitoare.

Militînd cu hotărîre și energie 
sporită pentru dezvoltarea econo
miei naționale, sindicatele vor îm
brățișa și pe mai departe, cu toa
tă răspunderea, sarcinile ce le 
revin în domeniul îmbunătățirii 
necontenite a condițiilor de mun
că și de trai ale celor ce mun
cesc, veghind la aplicarea întoc
mai a sistemului socialist de sa
larizare, organizînd mai bine con
trolul obștesc asupra protecției 
muncii și a deservirii populației, 
conducerea asigurărilor sociale, 
trimiterea oamenilor muncii la o- 
dihnă și tratament balnear, urmă
rind îndeaproape respectarea le
gislației muncii.

Congresul nostru a afirmat, de 
asemenea, hotărîrea sindicatelor 
de a îmbunătăți conținutul și a 
lărgi continuu sfera de cuprindere 
a activității lor cultural-educative 
de masă, de a-și spori aportul la 
ridicarea nivelului de conștiință 
socialistă, dezvoltarea patriotis
mului și internaționalismului, în
tărirea disciplinei în muncă, la 
creșterea pregătirii profesionale și 
de cultură generală a celor ce 
muncesc. O mai mare atenție vom 
acorda propagării sistematice, or
ganizate, a cunoștințelor tehnice și 
economice, la nivelul înzestrării 
cu tehnica nouă și modernizării 
producției din întreprinderile 
noastre.

Corespunzător sarcinilor etapei 
actuale de desăvîrșire a construc

ției socialiste, îmbunătățirii și 
perfecționării continue a formelor 
organizatorice și a metodelor de 
conducere a economiei, experien
ței obținute de sindicate și cerin
țelor vieții, statutul adoptat de 
congresul nostru, stabilind auto
nomia sindicatelor în rezolvarea 
problemelor ce intră în atribuțiile 
lor, asigură cadrul necesar dez
voltării și pe mai departe a de
mocrației muncitorești, creează po
sibilitatea afirmării mai depline a 
inițiativei organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și instituții, creș
terii autorității și competenței a- 
cestora în toate domeniile de ac
tivitate la care sînt chemate să-și 
aducă contribuția.

Sprijinind întru totul politica ex
ternă a partidului și a statului 
nostru, care exprimă interesele și 
năzuințele întregului popor, mili
tînd cu consecvență pentru întă
rirea solidarității internaționale a 
clasei muncitoare, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România 
va dezvolta și pe mai departe re
lațiile frățești cu sindicatele din 
toate țările socialiste, pentru în
tărirea unității și coeziunii siste
mului mondial socialist, va lărgi 
și în viitor contactele șl colabo
rarea cu sindicatele din țările ca
pitaliste, țările recent eliberate și 
coloniale, considerînd că prin a- 
ceasta își aduce contribuția la în
tărirea și dezvoltarea unității de 
acțiune a mișcării sindicale inter
naționale, pe baza intereselor co
mune, spre folosul cauzei celor ce 
muncesc de pretutindeni.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român că 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România, întreaga noastră cla
să muncitoare, vor munci cu 
abnegație pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al partidului, îndeplinin- 
du-și cu cinste misiunea ce le re
vine în viața societății noastre, 
pentru binele și fericirea întregu
lui popor, pentru înflorirea necon
tenită a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Masă tovărășească
Cu prilejul încheierii lucrărilor 

Congresului sindicatelor a avut loc 
joi seara o masă tovărășească la 

«apare au participat membrii Consi

liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, delegați și invitați 
la congres, oaspeți de peste hotare.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor 

Congresului sindicatelor
(Urmare din pag. I)
turor membrilor sindicatelor de 
a lupta cu abnegație și perseve
rență pentru înfăptuirea mărețu
lui program de dezvoltare, în con
tinuare, a economiei, științei și 
culturii, pentru ridicarea țării 
spre noi culmi ale civilizației și 
progresului.

îndeplinind cu răspundere man
datul ce le-a fost încredințat, par- 
ticipanții la discuții au dezbătut, 
în spirit critic și autocritic, cu 
profunzime, activitatea desfășura
tă în anii ce au trecut de la pre
cedentul congres, evidențiind atît 
realizările, cît și neajunsurile în 
muncă, problemele cele mai im
portante și actuale ale sindicate
lor și au făcut propuneri deosebit 
de valoroase privind căile și mij
loacele pentru înfăptuirea sarcini
lor noastre de viitor.

Congresul a adoptat în unani
mitate Statutul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, carta 
activității noastre, care exprimă 
stadiul actual al dezvoltării miș
cării noastre sindicale, experiența 
acumulată în decursul anilor, asi- 
gurînd cadrul necesar perfecțio
nării continue a formelor de or
ganizare și metodelor de muncă, 
a activității sindicatelor în ge
neral.

Lucrările congresului au consti
tuit o puternică manifestare a 
hotărîrii nestrămutate a sindica
telor de a îndeplini, în cele mai 
bune condiții, rolul și atribuțiile 
crescînde pe care le au în întrea
ga viață a societății noastre. Apli
carea hotărîrilor adoptate cere, 
din partea tuturor organelor și 
organizațiilor noastre sindicale, 
ridicarea activității lor la nivelul 
marilor îndatoriri ce ne revin în 
actuala etapă de continuare, pe o 
treaptă superioară, a desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Vorbitorul a subliniat că înal
tele îndemnuri și deosebit de va
loroasele îndrumări cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă o călăuză 
luminoasă, orientează cu claritate 
activitatea mișcării sindicale spre

înfăptuirea țelurilor nobile pentru 
care luptă cu elan și abnegație 
clasa noastră muncitoare, întregul 
popor. Exprimînd voința unanimă 
a delegaților la congres, hotărî
rea tuturor membrilor de sindi
cat, pentru continua îmbunătățire 
a activității noastre, ne vom con
sacra întreaga energie și price
pere transpunerii în viată a însu- 
flețitoarelor Directive ale Con
gresului al IX-lea al partidului.

Congresul nostru, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Româ
nia — a spus în continuare vor
bitorul — exprimă cele mai vii 
mulțumiri reprezentanților sindi
catelor prietene pentru partici
parea lor la lucrările congresului, 
pentru cuvintele calde adresate 
sindicatelor noastre, poporului 
român. Apreciem aceasta ca o 
manifestare a solidarității inter
naționale a clasei muncitoare, ca 
o prețuire a activității sindicate
lor din Republica Socialistă Ro
mânia.

Rugăm pe oaspeții noștri dragi 
să transmită sindicatelor frățești 
și prietene, popoarelor lor, salu
tul de prietenie și solidaritate al 
sindicatelor din Republica Socia
listă România, al poporului ro
mân, o dată cu urarea noastră 
de a obține noi succese în lupta 
închinată cauzei continuei îm
bunătățiri a condițiilor de muncă 
și de viață ale celor ce muncesc, 
libertății și independenței națio
nale, democrației, progresului 
social și păcii în lume.

După ce, în numele membrilor 
Consiliului Central, a mulțumit 
pentru încrederea acordată, vor
bitorul a declarat închise lucră
rile congresului.

Congresul s-a încheiat într-o 
atmosferă însuflețită. Minute 
în șir răsună urale și ovații pu
ternice pentru Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al 
poporului nostru, pentru Repu
blica Socialistă România, pentru 
unitatea și solidaritatea oameni
lor muncii de pretutindeni. Miile 
de delegați și invitați și-au reunit 
vocile intonînd „Internaționala".

(Agerpres).

ESTE NECESARĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI DE MĂRFURI

pediție 
centrele cu trafic 
de transport, a fost con
centrată în unități specia
lizate. Această activitate 
o desfășoară secțiile de 
expediție și camionaj din 
cadrul direcțiilor regio
nale C.F.R., pentru toa
te 
au 
de 
Și, 
alizează toate 
intermediare din momen
tul luării în primire a 
mărfii la depozitul furni
zorului, pînă Ia expedie
rea ei spre destinație. In 
felul acesta se înfăptu
iește un vechi deziderat : 
asigurarea transportului 
de către un expeditor 
unic, din „poartă în 
poartă".

Avantajele reorganiză
rii sistemului de expedi
ție a mărfurilor sînt evi
dente. Potrivit unor cal
cule, productivitatea
muncii la operațiile de 
încărcare-descărcare din 
unitățile de expediție și 
camionaj este de trei ori 
mai mare. In ce privește 
productivitatea medie a 
autocamioanelor, s-a con
statat că și în acest caz, 
prin noul sistem de ex
pediție, ea a crescut tot 
de circa trei ori. Dacă ne 
gindim că numai în ora
șul Timișoara, peste 60 
de întreprinderi și uni
tăți economice aveau an
gajați și echipe speciale 
ocupate cu expediția măr
furilor. precum și mij
loacele de transport res
pective, ne dăm seama ce 
fonduri importante s-au 
economisit numai în ulti
mii ani datorită existen
ței secției de expediție și 
camionaj de pe lîngă 
C.F.R.

Firesc ar fi fost ca prin 
înființarea unei 
specializate să se renun
țe la operațiile și forma
litățile legate de trans
portarea mărfii. Așa 
cum lucrează această uni
tate în prezent, însă, nu 
mulțumește întreprinderi
le și, uneori, dă bătaie de 
cap mai mult ca atunci 
cînd fiecare uzină își re
zolva singură problemele

a mărfurilor, în 
intens

întreprinderile ce nu 
linie de garaj. Secțiile 
expediție și camionaj 
mai apoi, C.F.R.-ul re- 

operațiile

mitările ce se impun be
neficiarului la expedierea 
și primirea unor anumite 
categorii de mărfuri. De 
pildă, în contractele ce se 
emit, secția de expediție 
și camionaj își asumă o- 
bligația de manipulare a 
mărfurilor care nu depă
șesc pe colet 500 kg și 8 m 
lungime. Iată deci că din- 
tr-un condei sînt excluse 
de la transport numeroa
se întreprinderi care li
vrează producția marfă 
în colete, legături, colaci, 
de greutate din ce în ce 
mai mare. în orașele Ti
mișoara și Arad, de pildă, 
sînt mulți beneficiari 
pentru tablă, benzi lami
nate, sîrmă, expediate de 
combinatele siderurgice

plătească penalizările și 
aceasta va provoca pier
deri economiei naționale.

Secția de expediție „se 
scuză", spunînd că nu are 
în dotare automacarale și 
peridocuri și că direcția 
regională a transporturi
lor auto nu-i pune la dis
poziție mașinile și utila
jele atunci cînd le soli
cită. într-adevăr, în noap
tea de 13 spre 14 aprilie, 
în gara C.F.R. Arad au 
fost necesare 10 autoca
mioane pentru a prelua o 
serie de mărfuri, însă 
autobaza din localitate nu 
a pus la dispoziție decît 
patru. Dacă nu dispune 
de mașini și utilaje ne
cesare transportului, ne 
întrebăm : ce rol mai are

unități

Reșița și Hunedoaradin
și de alte întreprinderi, 
în greutăți pînă la 3 000— 
4 000 kg. Nu mai vorbim 
de utilajele tehnologice 
destinate investițiilor și 
care, de obicei, depășesc 
500 kg pe colet.

Ce pot face beneficiarii 
în asemenea cazuri ? So
luția este unică : se 
descurcă cum pot. Aceas
ta însă atrage după sine 
prelungirea termenelor 
de descărcare a vagoane
lor și, bineînțeles, plata 
de locații. Printre între
prinderile ce au plătit lo
cații în trimestrul I 1966, 
din cauza întîrzierii în 
procurarea unor mijloace 
de ridicat pentru descăr
carea mărfurilor, se nu
mără „Electromotor“-Ti- 
mișoara, „Fierarul“-Arad 
Situația se repetă și la 
transportul produselor cu 
o lungime mai mare de 8 
m — ca țevi, cherestea, 
laminate. La ora actuală, 
la arbitrajul de stat din 
Timișoara sînt date în 
divergență circa 25 de 
cazuri, în care întreprin
derile somate să plăteas
că locații dau vina pe 
secția de expediție și ca
mionaj că nu și-a respec
tat contractele. Indiferent 
de soluționarea acestor

ca- 
ar-

secția de expediție și 
mionaj ? Ce rost au 
gumentele față de între
prinderi ? Fiindcă in
strucțiunile elaborate în 
anul 1964 de direcția ge
nerală C.F.R. pentru or
ganizarea și funcționarea 
expediției de mărfuri 
menționează că secția de 
expediție și camionaj nu 
poate fi obligată să efec
tueze prestații pentru 
care nu este dotată cu 
mijloacele tehnice 
sare. în principiu, 
dintre beneficiari 
ția de expediție 
mionai se soluționează în 
spiritul acestei instruc
țiuni. Dar se rezolvă în
tr-adevăr ceva ? Pe de o 
parte, nu se pot pune 
în sarcina unității pres
tatoare 
nu are 
te, dar, 
nici nu 
înzestrare tehnică. Pen
tru 
toare 
larea 
Și, în 
lor lichide sosite în cis
terne. Dacă secția de ex
pediție ar dispune chiar 
de un număr restrîns de 
autocisterne și de echipa
ment de protecție pentru 
echipele de încărcători-

nece- 
litigiile 
și sec- 
și ca-

obligații pe care 
cum să le execu- 
pe de altă parte, 
se iau măsuri de

motive asemănă- 
se refuză manipu- 
produselor chimice 
general, a produse-

ale beneficiarilor. Din 
cauza lipsei echipamen
tului de protecție, pro
dusele chimice ale fabri
cii „Azur" din Timișoara 
nu sînt transportate cu 
camioanele chiar dacă 
ele sînt sifonate în bu
toaie sau damigene.

Modernizarea este ne
cesară și în cazul măr
furilor ce trebuie ma
nipulate în autocamioane 
cu trolii și autobasculan
te. Pentru toate mărfu
rile ce se transportă în 
vrac, singura unealtă de 
încărcare și descărcare a 
stației de expediție a ră
mas tot lopata. De altfel, 
manipularea rudimentară 
a coletelor a făcut ca, în 
numeroase cazuri, amba
lajele să fie distruse și 
chiar calitatea produselor 
a avut de suferit. De a- 
ceea, pe lîngă utilaje se 
simte nevoia specializării 
unor grupe de încărcă- 
tori-descărcători pentru 
manipularea anumitor 
produse mai dificil de 
manevrat și pentru care 
în prezent se pun restric
ții Ia încheierea contrac
telor de expediție. Este 
necesară, cu alte cuvinte, 
o adevărată specializare a 
organului unic de expedi
ție.

După cum se vede, la 
secția de expediție și ca
mionaj, care face parte 
integrantă a procesului 
de circulație și transport 
al mărfurilor, se ridică 
unele probleme pentru a 
căror rezolvare se impu
ne coordonarea eforturi
lor tuturor forurilor tu
telare interesate. în pri
mul rînd, însă, ar trebui 
ca direcția regională 
C.F.R. și Ministerul Căi
lor Ferate să acorde o a- 
tenfie mai mare 
sector 
glijat. 
primul 
măcar 
necesare pentru a putea 
face față cerințelor me
reu sporite în transportul 
mărfurilor și produselor 
din

acestui 
care a fost ne- 
Se impune în 
rînd dotarea lui 

cu unele utilaje

„poartă în poartă".

Paul STERESCU 
arbitru de stat-șef 
al regiunii Banat

economică impune
In sectorul de probe generale al uzinelor „1 Mai"-rloiești

a cooperării industriale
(Urmare din pag. I)

că în 
coope- 
extin- 

în

informațiilor și datelor necesare 
perfecționării proceselor tehnologi
ce, prin asigurarea sculelor și a 
dispozitivelor adecvate necesare. 
Ele vor primi în acest scop și în 
viitor sprijinul ministerului.

în practică s-a dovedit 
îmbunătățirea relațiilor de 
rare un rol important îl au
derea tipizării și a unificării 
proiectare, ca și reutilizarea 
pentru produsele de serie relativ 
mică — a unor subansamble com
ponente (transmisii, reductoare 
ș.a.). Aceasta a permis fabri
carea lor centralizată. S-au obținut, 
de asemenea, rezultate bune și prin 
concentrarea producției unor repe
re care necesită condiții tehnologi
ce speciale, creîndu-se astfel con
diții de aplicare a unor metode e- 
voluate de fabricație. Se desprinde 
însă necesitatea ca aceste acțiuni
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Raid-anchetă iecolitatd lucernei I
Grăbirea recoltării, trans

portului și depozitării lu
cernei constituie una din 
preocupările actuale ale oa
menilor muncii din agricul
tură. Ploile căzute au favo
rizat vegetația astfel că re
colta este bogată. In pre
zent, în fiecare unitate agri
colă trebuie să fie intens 
utilizate toate forțele și mij
loacele pentru a se obține 
fînuri de cea mai bună ca
litate. Pentru a vedea cum 
se desfășoară aceste impor
tante lucrări, redacția noas
tră a organizat un raid an
chetă în regiunile Bucu
rești, Oltenia și Banat. Iată 
pe scurt cele constatate.

BUCUREȘTI
aIn structura bazei furajere 

cooperativelor agricole din regiu
nea București, lucerna ocupă pri
mul loc. In anii 1963—1966, supra
fața cultivată cu această plantă a 
crescut de la 36 200 ha la 59 000 ha, 
ceea ce reprezintă aproape 63 la 
sută din totalul culturilor de nu
treț.

în prezent se folosesc toate for
țele și mijloacele pentru recolta
rea la timpul optim, transportul 
și depozitarea finului. Consiliul a- 
gricol regional,1 în colaborare cu 
uniunea regională a cooperativelor 
agricole a organizat două consfă
tuiri la cooperativele agricole Băr- 
cănești și Buzescu la care s-au pus 
pe primul plan problemele de a 
căror rezolvare depinde obținerea 
unui nutreț de cea mai bună cali
tate. întorși în unitățile lor, co
operatori și specialiști au trecut 
la aplicarea în practică a învăță
mintelor dobîndit.e. Ca urmare 
recoltatul lucernei s-a efectuat 
pe 65 la sută din suprafață. 
Cooperatorii din Bărcănești au re
coltat întreaga suprafață cu lucer
nă în stadiul de îmboboclre, au fo
losit metoda uscării acesteia cu 
curenți de aer dirijat și depozita
rea în amestec cu paie. Pentru us
carea finului cu ajutorul curenți- 
lor de aer ei au construit un elec
troventilator. cu mijloace locale. 
La fel procedează și membrii co
operativelor agricole din Chirnogi, 
Modelu, Mostiștea și altele.

Datorită folosirii cu întreaga ca
pacitate a tuturor forțelor și mij
loacelor de care dispun, cooperati
vele agricole din raionul Alexan-

Balotarea lucernei la G.A.S. Uzunu, regiunea București
Foto i Agerpres

au cosit 85 la 
iar cele

Vede, 77 Ia 
agricole și uniunile coopera- 
din aceste raioane și din al- 
urmăresc îndeaproape mersul

dria 
lucernă, 
de 
liile 
tiste 
tele 
lucrărilor, intervin operativ atunci 
cînd constată rămîneri în urmă. 
Important este că la indicația 
consiliului agricol regional s-a 
trecut și la delimitarea loturilor 
semincere, pentru a putea fi apli
cate măsurile agrotehnice necesare 
în vederea asigurării semințelor 
pentru anul viitor.

Dar nu în toate raioanele se a- 
cordă atenția cuvenită acestor im
portante lucrări în raionul Titu 
recoltatul lucernei s-a efectuat pe 
suprafețe mici. Cositul lucernei 
trebuie grăbit și în raioanele Că
lărași, Fetești și altele.

sută din 
din Roșiorii 
sută. Consi-

în acest an, în regiunea Oltenia 
campania de recoltare a lucernei 
a fost mult mai bine organizată. 
Acum, în marea majoritate a uni
tăților agricole se lucrează cu toa
te forțele la strîngerea și depozi
tarea acestui prețios furaj. Pînă 
în seara zilei de 17 mai — ne spu
nea tov. Toma Modoran, vicepreșe
dinte al consiliului agricol regio
nal — s-a recoltat lucerna de pe 
circa 20 000 ha. Majoritatea ei 
a fost transportată de pe cîmp 
și depozitată în șire. în raioa
nele Băilești, Balș, Craiova și Ca
lafat, această importantă lucrare 
agricolă este pe terminate. O mare 
atenție se acordă folosirii pe scară 
mai largă decît în anii trecuți a 
unor metode eficiente de conser
vare a finului. Peste 100 de coope
rative agricole balotează lucerna, 
iar unele usucă fînul cu curenți de 
aer dirijat.

— în următoarele două zile, lu
cerna de pe cele 3 600 ha va fi 

- complet recoltată și transportată 
de pe cîmp. ne-a 
Dragomir, inginer 
ră la Consiliul 
Băilești. Pentru a
de calitate am urmărit ca 
care unitate să lucreze echipe și 
brigăzi speciale la 
port și depozitat, 
permis să executăm 
diul de îmbobocire,
lignificarea tulpinelor. Pentru a 
preveni scuturarea, transportul lu
cernei se execută numai dimineața. 
De asemenea, ne îngrijim ca depo-

spus tov. Vlad 
cu baza 
agricol 
pregăti

furaje- 
raional 
un fîn 
în fie-

cosit, trans- 
Aceasta ne-a 

cositul în sta- 
evitînd astfel

zitarea să se facă în straturi alter
native de paie și lucernă.

în raioanele Vînju Mare, Fi- 
liași, Corabia, Strehaia și Oltețu 
însă, deși condițiile sînt favorabile, 
strîngerea lucernei este tărăgăna
tă. Aici se simte încă lipsa de or
ganizare a muncii ; nu s-a urmă
rit cu răspundere faza optimă de 
recoltare ; o serie de mijloace 
cum sînt cositorile, atelajele, re
morcile S.M.T.-urilor și altele, nu 
au fost bine folosite chiar de la 
începerea lucrărilor. Așa se ex
plică faptul că, pînă la 16 mai, în 
raionul Vînju Mare s-au recoltat 
doar 950 ha, din 2 770 ha de lucer- 
niere, iar în Corabia 
4 000 ha.

In majoritatea unităților agrico
le din regiunea Banat s-au consti
tuit brigăzi pentru recoltarea lu
cerne!. In raionul Sînnicolau Mare 
această lucrare este efectuată pe 
mai bine de 70 la sută din supra
fața însămînțată. Rezultate bune 
au obținut și cooperativele agricole 
din raionul Timișoara.

într-o serie de unități agricole 
din regiune recoltatul lucernei se 
desfășoară însă la întîmplare. Așa 
se face că, pînă acum, cositul lu
cernei a fost făcut doar pe 10 390 
ha din cele 19 577 ha existente. 
Mult întîrziate la lucrările de re
coltare și depozitare a lucernei 
sînt cooperativele agricole din ra
ioanele Arad, Lugoj, Oravița, Li- 
pova și altele.

Rămîneri în urmă există îndeo
sebi în ceea ce privește transpor
tul și depozitarea lucernei. în a- 
ceste zile 70 la sută din lucerna 
cosită se află în brazde. Decalajul 
existent între lucrările de cosit, 
transport și depozitare duce la de
gradarea finului, la pagube impor
tante. La cooperativa din Denta,
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rânze. jua cooperativa am uenta, g
din cele 50 hectare cosite de cite- I 
va zile, nu s-a strîns nici o tonă de •

I
I
I 

cooperatiste trebuie să ia măsuri | 
urgente pentru impulsionarea lu- g 

rulnr rin tn vo «44-“
obținerii I 
tai bună. I

fîn. Experiența valoroasă privind 
uscarea lucernei cu curenți de aer 
nu este extinsă. Din cele 175 ven
tilatoare existente în cooperativele 
agricole din regiune sînt folosite în 
prezent mai

Consiliile

puțin de jumătate.
★

agricole și uniunile

crărilor de recoltare și depozitare 
a lucernei în vederea < 
unui fîn de calitate cît mai

să fie în continuare extinse, pe 
baza propunerilor specialiștilor din 
uzine și institute de cercetare și 
proiectare, în așa fel încît să stea 
în mai mare măsură la baza lăr
girii cooperării între întreprin
deri.

Direcțiile generale din minister 
trebuie să examineze cu mai multă 
perseverență stadiul realizării sar
cinilor din cadrul planurilor de 
cooperare, urmărind respectarea 
termenelor contractuale. împre
ună cu conducerile uzinelor în 
cauză, ele vor trebui să ana
lizeze în amănunt cauzele difi
cultăților și neajunsurilor care se 
ivesc, stabilind măsuri imediate și 
eficiente pentru înlăturarea lor. 
Este o cerință care se impune cu 
acuitate dacă avem în vedere că 
în unele întreprinderi se manifes
tă tendința de a se urmări înde
plinirea sarcinilor contractuale nu
mai sub aspect valoric, fără a ține 
seama de sortimente și repere. Or, 
o atare tendință generează serioa
se greutăți în secțiile de montaj ale 
uzinelor coordonatoare, are reper
cusiuni asupra realizării ritmice a 
planului în aceste uzine. Cu toată 
strictețea trebuie respectată măsu
ra luată de minister de a se urmări 
îndeplinirea obligațiilor în coope
rare pe repere, nu global.

Mai există cazuri cînd rolul re
lațiilor de cooperare este greșit 
înțeles de către unele între- 

I prinderi și direcții generale din 
, minister. Nu de puține ori s-a 

recurs la cooperare în mod ne
justificat. Bunăoară, uzina „Gri- 
vița roșie" din Capitală, care 
trebuia să producă în 1965 osii 
montate pentru vagoane de cale 
îngustă, a solicitat uzinei „23 Au
gust" să-i furnizeze discuri și osii 
brute, cu toate că dispunea de ca
pacitățile necesare fabricării aces
tor piese. Aceeași uzină a cerut în 
trimestrul IV 1965 colaborare cu 
uzina „Vulcan" București în pri
vința lucrărilor de virolare, dar s-a 
constatat că încărcarea valțurilor 
proprii a fost eronat calculată. 
Uzina „23 August"-București a 
cerut ca radiatoarele de ulei pen
tru locomotive să fie executate, 
prin colaborare, de către Fabrica 
de radiatoare din Brașov, deși a- 
cest subansamblu este de o con
strucție cu totul diferită de cea a 
radiatoarelor auto și poate fi exe
cutat cu ușurință de către uzina 
„23 August". Mecanismul cooperă
rii trebuie să fie perfecționat con
tinuu, înlăturîndu-se asemenea 
cereri nefondate, care-1 complică 
inutil și conduc, în final, la efecte 
economice negative. De asemenea 
este necesară reglementarea uni
tară a formeior și metodelor de 
cooperare. Ministerul va acorda în
treaga atenție acestei probleme, va 
ține seama de propunerile concrete 
de perfecționare a cooperării.

Sarcinile complexe ce revin in
dustriei construcțiilor de mașini în 
perioada cincinalului pe linia creș
terii producției, asimilării de noi 
produse și îmbunătățirii calității 
acestora fac ca rolul cooperării în
tre întreprinderi să crească tot mai 
mult. Conducerea ministerului va 
urmări cu perseverehță continua 
îmbunătățire a relațiilor de coope
rare dintre întreprinderile subor
donate. Mai buna folosire a mași
nilor și utilajelor pe baza fabrică
rii centralizate a sculelor speciale, 
găsirea unor noi căi de coordonare 
a activității serviciilor de proiec
tare din uzine vor contribui din 
plin, alături de eliminarea defici
ențelor manifestate pînă acum, Ia 
perfecționarea cooperării interuzi- 
nale.

Sîntem încredințați că, urmărind 
cu perseverență creșterea eficienței 
economice a cooperării și accen
tuarea gradului ei de continuitate, 
lucrătorii din industria construc
țiilor de mașini vor face ca an
grenajul cooperării să se perfec
ționeze necontenit, să funcționeze 
ca un mecanism de precizie.
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Profesorul
in examen
Acad. Eugen RÂDULESCU

Pulsații noi, o febrilitate nu lip
sită de farmec în frecventarea bi
bliotecilor, în participarea la ulti
mele prelegeri de sinteză sau la 
lucrările recapitulative de labora
tor, în discuții chiar, anunță în
ceputul unui anotimp al examene
lor — cel mai fertil din calenda
rul vieții universitare. Deși același 
ca formă de organizare, cu o perio
dicitate ce-i dă acel aer de „obiș
nuit", ne place totuși să descoperim 
de fiecare dată ineditul acestui 
anotimp, efervescența „aparte" ce-i 
însoțește desfășurarea, noile cerin
țe care ne solicită participarea și 
nouă, cadrelor didactice. Căci apa
re din ce în ce mai evident că o se
siune universitară de examene și 
colocvii face dovada pregătirii stu
denților, dar, in același timp, con
stituie o confruntare serioasă și 
pentru cadrele didactice.

O primă caracteristică a sesiunii 
de care ne mai despart doar cîteva 
săptămîni cred că poate fi identifi
cată în exigența sporită sub semnul 
căreia se vor desfășura examinări
le, consecință a cerințelor mereu 
mai înalte ce se formulează azi 
față de pregătirea viitorilor specia
liști. In cercurile studențești se 
acreditează uneori ideea că exa
menul este o „loterie", spunîndu-se 
cam așa : „Dacă am noroc să scot 
un bilet cu o întrebare pe care o 
cunosc întîmplător, pot să iau o 
notă foarte bună, chiar dacă n-am 
pregătit întreaga materie". După 
cît se pare, părerea nu e lip
sită de o oarecare bază, fiind ge
nerată de actuala formă de desfă
șurare a examenelor. Dar și pînă 
se va adopta o altă formulă — 
dacă aceasta va fi considerată ca 
necesară — cred că se pot înlătura 
o seamă de inconveniente, se poate 
asigura o apreciere concludentă și 
exigentă a cunoștințelor studenților. 
Asistînd la numeroase examene, 
diferențiate nu numai prin natura 
obiectului lor, dar și ca modalitate 
de desfășurare, mi-am putut da 
seama că oricare bilet „căzut" stu
dentului, departe de a limita căile 
de verificare ale examinatorului, 
poate permite o discuție amplă, în 
cadrul căreia să fie antrenate, dacă 
nu toate cunoștințele candidatului, 
cel puțin principiile directoare ale 
materiei studiate. Și totuși nu o 
dată se întîmplă ca unii dintre co
legii noștri mai grăbiți să se mul
țumească cînd tînărul se rezumă la 
reproducerea mai mult sau mai pu
țin fidelă a cursului, fără să pună 
măcar o singură întrebare. Evi
dent, nu poți fi decît îneîntat să 
auzi pe un student dînd un ase
menea răspuns, îneît să nu mai fie 
nevoie de întrebări suplimentare. 
Nu întreruperile repetate oferă 
măsura exigenței profesorului, ci 
discuția purtată atent și competent 
pe baza răspunsului dat unui su
biect de examen, schimbul de opi
nii, chiar dacă acesta se efectuează, 
cum este și firesc, de pe poziții 
inegale. Căci rostul oricărui exa
men nu se reduce numai la verifi
carea celor învățate de studenți — 
cu tot caracterul primordial al 
acestei laturi — ci cuprinde impli
cit o posibilitate suplimentară de 
îmbogățire a capacității de sinteză, 
a viziunii de ansamblu asupra tu
turor problemelor studiate. Și nu 
puține posibilități avem la îndemî- 
nă — deseori nefolosite — aseme
nea discuției purtate In ounoștință 
de oauză cu prilejul examinărilor, 
prin care să orientăm interesul, 
pasiunea tinerilor spre un mod per
sonal de manifestare, cea mai au
tentică marcă, de fapt, a dobîndirii 
unei perspective largi, a înțelege
rii esenței unei științe.

Cred că nu vom greși dacă în 
aprecierile date pregătirii studenți
lor vom avea în vedere în mai 
mare măsură decît în alți ani, nu 
numai cantitatea de informație stă- 
pînită, dar și capacitatea interpre
tării ei. In lucrările scrise, ca și în 
examinările orale, mi se pare fi
resc să acordăm atenția cuvenită 
și puterii de argumentație a stu
dentului, modului său personal de 
înțelegere, de soluționare a unuia

sau altuia dintre aspectele proble
mei dezbătute. Nu o dată acestea 
sînt atributele gîndirii individuale, 
ele reflectă, de fapt, consistența 
studiului, priceperea viitorului 
specialist în domeniul său de acti
vitate. Dar acestea redau în 
egală măsură și profilul spiri
tual mai larg al studenților, va
lențele unei gîndiri intelectuale 
puternice, necesare oricînd și ori
unde. Să ne reamintim și cu ocazia 
apropiatelor examene că viitorii 
ingineri, agronomi, profesori, me
dici, economiști trebuie să fie exer- 
citanțl ai unei anumite profesii, dar 
și prezențe intelectuale de presti
giu, șl să ne propunem ca aprecie
rile noastre să releve premi
sele unor asemenea îndatoriri so
ciale. Examenul nu este un punct 
terminus ci un moment dlntr-un 
colocviu de durată dintre profesor 
și student.

PELICULE
PENTRU

Platourile de filmare ale studiou
lui „Animafilm** găzduiesc, în afa
ra desenelor animate, și o altă ca
tegorie de producții : diafilmele 
pentru copii și tineret. Discutînd 
despre ele cu realizatorii, cu cadre 
didactice și cumpărători s-au con
turat o serie de observații.

— Cei care solicită frecvent dia- 
filme — ne spune vînzătoarea de 
la standul de jucării al magazinu
lui „Romarta copiilor" — sînt și cei 
mai severi critici ai acestora. în 
general, cele mai apreciate sînt 
basmele pe peliculă, datorită inge
niozității cu care sînt lucrate, co
loritului de cele mai multe ori ex
celent. Singurele observații, culese 
direct de la micii cumpărători, se 
referă la un plus de fantezie pe 
care trebuie să-l investească stu
dioul pentru o lărgire a tematicii.

Dar cu aceste basme pe pelicu
lă, lista diafilmelor ce se pot pro
cura prin intermediul magazinelor 
s-a epuizat. Aici nu veți putea 
găsi nici o peliculă pentru copii de 
vîrstă școlară, pe teme legate de 
problemele de învățămînt, sau, pur 
și simplu, care să se ocupe de di
ferite domenii ale științei, venind 
în întîmpinarea setei de a cunoaș
te — atît de specifică acestei 
vîrste. Ele nu sînt contractate de 
comerț pe motiv de „nerentabilita-

Institutul agronomic „Ion lonescu de la Brad** : La o lecție practică In 
laboratorul de chimie generală
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Stiluri
Condlfia diversității stilistice a lite

raturii s-a pus în repetate rînduri, cu 
o îndreptăfire pe care nu este cazul 
s-o mai subliniem. La începuturile 
unei epoci literare, cînd se caută di- 
reejii inedite, operele realizate artis
tic fragmentar, infenfiile nefraduse 
într-o formă deplină pe plan literar 
sînt primite cu o firească bunăvoinfă: 
ele au valoarea de pionierat într-un 
teren încă nedefrișat. Cînd apar ope
rele subsfanjiale, în care idealul este
tic nou se întrupează, literar, în for
me plenare, originale, scrierile mo
deste de început, uniforme, nedife- 
renjiate stilistic, dispar și valoarea lor 
rămîne pur istorică, documentară. Nu 
este, desigur, o lege, ca, de la în
ceput, să nu poată apărea un scriitor 
mare care să deschidă, larg, orizontul 
literar al epocii, evitînd, în acest 
chip, căutările infructuoase.

După o perioadă scurtă de confuzii 
șl preocupări divergente, literatura 
română își află, după 1944, un drum 
original, șl în faza pe care o îtrăba- 
tem, acum, se poate observa că ea 
și-a lărgit enorm cîmpul de analiză, 
și-a fixat un univers propriu legat de 
viafa spirituală a poporului, de tradi
țiile și experiența Iul istorică. în a- 
cesfe împrejurări, cerința diversifică
rii stilurilor, apariției de individuali
tăți, devine hotărîtoare. Cititorul mo
dern, avizat, cult, caută totdeauna 
ceva nou în cartea pe care o ia în 
mînă. Exigent, el nu caută, ca 
mulți comentatori profesioniști, scu
ze autorului și nu laudă 
entuziasm bunele intenții 
zate doar parțial în opera 
Sincer cu emoțiile sale, fără a-i trece

cu atîta 
reall- 

IlierarS.

ACCELERATORUL LINIAR 
DE ELECTRONI

(Urmare din pag. I)
liarde electronvolți. In 
momentul de fată noul 
nostru accelerator imprimă 
electronilor o energie de 
3 500 000 electronvolți — 
și el poate fi elementul 
initial al unui viitor acce
lerator compus din mai 
multe asemenea secțiuni. 
In afară de Uniunea Sovie
tică, România este astăzi 
singura țară socialistă care 
a construit și dispune >o 
asemenea instalație de cer
cetare științifică.

Ca o ilustrare mai plas
tică a cîtorva caracteris
tici ale acceleratorului 
nostru liniar, menționăm 
că energia pe care el o 
dezvoltă este comparabilă 
cu a unui fulger atmosfe
ric ; pentru a se obține o

asemenea energie, instala
ția noastră are nevoie, în 
intervale de timp de a 
milioana parte dintr-o se
cundă, de o putere electri
că ce ar putea alimenta un 
orășel mijlociu. Mai notăm 
că în instalație se realizea
ză un vid de o miliardime 
dintr-o atmosferă — apro
ximativ cît presiunea din 
spațiile cosmice. In insta
lație se obține ca, numai 
după un parcurs de 1,5 m, 
particulele accelerate să a- 
tingă o viteză foarte apro
piată de aceea a luminii — 
300 000 km pe secundă !

— Ce utilizări va avea 
acceleratorul liniar, con
struit de dv. în cercetarea 
științifică ?

— Intenționăm să folo
sim noua instalație atît 
pentru cercetări fundamen

DIN PROGRAMUL
COPII

te". Interlocutorii noștri au fost 
unanimi în a recunoaște că ar fi 
util ca diafilmele școlare să fie 
achiziționate și de comerț, nu nu
mai de Ministerul învățămîntului. 
De ce nu se procedează astfel ? 
Despre ce fel de nerentabilitate 
este vorba ?

— Este o idee neîntemeiată, — 
apreciază MARIN PÎRÎIANU, di
rectorul studioului Animafilm. O 
marfă nouă, odată contractată, se 
va vinde la început mai greu dacă 
nu i se va asigura o publicitate, o 
reclamă corespunzătoare. Aceasta 
însă înseamnă puțin efort, puțină 
bătaie de cap, ceea ce, în concep
ția comerțului, nu e rentabil 
pentru mărfurile mici. Nu pot să nu 
amintesc aici de ambalajul complet 
necorespunzător în care diafilmul 
este oferit copiilor și care prezintă 
supărătoare similitudini cu cutiile 
de medicamente. Preocuparea pen
tru prezentarea atrăgătoare a aces
tei mărfi lipsește aproape cu to
tul.

Am poposit și în cîteva licee 
bucureștene.

— în prezent primim anual un 
anumit număr de diafilme pentru 
diversele obiecte de studiu — spu
ne prof. ZAMFIRA FLORESCU, 
de la liceul „M. Sadoveanu". La 
științele naturii, de exemplu, ele 
sînt bine lucrate dar nu le pot fo
losi în cadrul lecțiilor, deoarece 
temele alese și felul în care sînt 
ele tratate se pretează mai bine 
pentru discuțiile de cerc („Comba
terea dăunătorilor", „Creșterea pă
sărilor"). Prof. VICTOR ILIESCU 
de la același liceu ne semnala fap
tul că la fizică și matematică titlu
rile sînt insuficiente, iar la Liceul 
„I. L. Caragiale" profesoara ELE
NA ALDEA sugera numeroase 
teme de geografie care ar putea fi 
reluate de diafilme. „Ar trebui — 
este de părere profesorul ION 
PELIVAN — să se urmăreas
că în mai mare măsură realizarea 
unor pelicule care să slujească în 
mod direct unei lecții sau unui ca
pitol din programă".

Unele deficiențe ne-au fost sem
nalate în ceea ce privește „circui
tul" diafilmelor. Intre apariția dia- 
filmului și proiectarea lui în școa
lă trec luni de zile. După cum a- 
preciază VASILE BORDEIANU, 
redactor principal al sectorului 
diafilm de la Studioul „Animafilm" 
s-ar putea reduce timpul de stațio
nare mai ales la Direcția de apro
vizionare și desfacere a Ministeru
lui învățămîntului și la secțiile ra
ionale de învățămînt.

Radu CONSTANTINESCU

prin gînd să trișeze cu sentimentele 
și ideile proprii, el înaintează în lec
tură, pînă la capăt, cu satisfacția de 
a fi găsit ceea ce căuta, sau, caz de
loc singular, lasă dezolat volumul din 
mînă după primele 20 de pagini, cu 
hotărîrea (vai, respectată I) de a nu 
o mai relua niciodată. Necesitatea di
versității de stiluri izvorăște și din ra
porturile literaturii cu cititorii. Fără a 
fetișiza cititorul, fără a. se supune, ne- 
condifionat, capriciilor și gusturilor 
schimbătoare sau obosite, scriitorul 
trebuie să aibă în vedere, dincolo de 
o condijie estetică mai generală 
cumstanjele particulare de 
care depind circulația șl re
ceptarea operelor sale.

Mulfi consideră diferen
țierea stilistică o condlfie de 
ordin secundar, realizată de 
la sine tn literatură, funda
mental fiind talentul. Talen
tul e desigur, un element tine 
non. dar el depinde, pentru a se 
liza în forme definitive, originale, de 
numeroși alfi factori corelativi. Unul 
dintre aceștia ml se pare a fi stilul 
propriu, diferenflat, ireductibil. Info
leg prin stil, telescopul unic prin care 
artistul contemplă universul, modul 
propriu de a concentra, într-o expre
sie diferențiată de alto opere, simbo
lurile, atitudinile în fața existentei, In
tr-un cuvînt, „filosofia" artistului. Exis
tă o accepție mai limitată a stilului, 
pur expresivă, compozițională, Impor
tantă, nici vorbă, dar cînd vorbim do 
necesitatea diferențierii stilistico în

tale, cît și aplicative. Prin 
acțiunea energiilor mari 
obținute cu ajutorul ac
celeratorului se poate re
aliza schimbarea proprie
tăților și transformarea a 
diferite substanțe chimice. 
Se pot obține astfel mase 
plastice care prezintă rezis
tențe mecanică, chimică și 
termostabilitate mult spo
rite și care izolează mai 
bine și rezistă la tensiuni 
mai înalte. Nu este exclus 
ca în viitor să se obțină și 
materiale plastice semicon
ductoare sau chiar conduc
toare de electricitate.

Radiațiile obținute cu ac
celeratori liniari, de tipul 
celui realizat, oferă posibi
litatea a numeroase aplica
ții practice. în industrie, 
poate fi perfecționată de-
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PROGRAMUL I: TEATRU 
RADIOFONIC PENTRU CO
PII : „Taina balaurului", sce
nariu de Veronica Bîrlădeanu 

și Adriana Lepădatu (8,30).Noi înregistrări de operetă 
ale cîntăreților : Valeria Rădulescu, Vali Niculescu și 
Anton Negoițescu (9,30). „De la vîrful bradului la al
bastrul valului" — muzică populară (9,45). „TRANS
MITEM PENTRU SATE" (10,00). Parada soliștilor : 
Margareta Pîslaru, Rosemarie Squires, Ilinca Cerba- 
cev, Henry Salvador și Kiril Lemov (10,40). Răspun
suri muzicale pentru iubitorii de folclor (11,13). „DE 
TOATE PENTRU TOȚI" (12,00). Varietăți muzicale 
(14,50). Sport și muzică (16,15). TEATRU RADIOFO
NIC : Mamouret, comedie de Jean Sarment (20,15).

PROGR.AMUL II: „Clubul voioșiei" (8,00). Orches
tre și soliști de muzică populară din diferite regiuni 
ale țării (8,40). „Orizont românesc" pagini de reportai 
literar (9,30). TRANSMISIUNEA CONCERTULUI 
ORCHESTREI SIMFONICE a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". Dirijor : Mircea Cristescu. Solistă : 
Gina Bachauer (Anglia). In program : Passacaglia și 
patru interludii din opera „Peter Grimes" de B. Brit
ten ; Simfonia de cameră de Anatol Vieru (primă au
diție) ; Concertul nr. 2 în do minor pentru pian și 
orchestră de Serghei Rahmaninov (11,00). „CINE 
ȘTIE, ClȘTIGĂ". în program, un nou „concurs în 
instanță" (Se va lua în dezbatere dosarul nr. 2 : Ca
zul „Anna Karenina", eroina romanului lui Lev Tol
stoi). (14,30). Luminile rampei. Din spectacolele Tea
trului de Operă și Balet (15,30). Itinerar folcloric prin 
regiunile patriei (17,15). Emisiune literară : schițe de 
I. L. Caragiale (19,45). Seară de romanțe (21,15). Reci
talul violonistului Radu Aldulescu (22,40).

DUMINICĂ

PROGRAMUL I: „TRANS
MITEM PENTRU SATE". Din 
cuprins : Buletin agro-meteo
rologic ; început de săptămînă 
agricol; Folosirea rațională ape ogoare ; Calendar

pășunilor (6,15). La microfon melodia preferată (8,30). 
Moldovă, mîndră grădină — emisiune de folclor 
(10,05). Dicționar literar pentru școlari: „Romanul". 
Prezintă conf. univ. Romul Munteanu (10,30). Mati
neu de operă. Fragmente din „Cavaleria rusticană" de 
Mascagni. In rolurile principale Victoria de Los An
geles, Franco Corelli și Mario Sereni (12,10). Caleido
scop muzical (15,30). Medalion muzical — H. Măli- 
neanu (17,00). Actualitatea teatrală (17,20). Un anima
tor al nțuzicii corale : Nicolae Oancea (17,40). RITMU
RILE CINCINALULUI (18,30). Odă vitejilor (19,00). 
Arii din opere interpretate de Iolanda Mărculescu și 
David Ohanesian (22,20).

PROGRAMUL II: Nestemate folclorice (8,30). Cu 
scrisorile în față (10,10). Emisiune de Ștefan Luca. 
„Patrie, pămînt de aur" — program de cîntece (12,20). 
Ciclul „Sonate pentru violoncel și pian de Beethoven 
interpretate de Mstislav Rostropovici și Sviatoslav 
Richter" (Sonata nr. 1 în Fa major). (16,00). Vreau să 
știu : „înaintași de seamă al științei românești" : Ema- 
noil C. Teodorescu (16,30). Sfatul medicului: Valoarea 
nutritivă a legumelor (17,40). Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (18,20). TEATRU RADIOFONIC.

literare
trebuie să dăm termenului 

mai general de înainte, 
din acest unghi de vedere 
actuală prezintă o varietate 

individuale

Premieră „S-a întîmplat azi“. Adaptare radiofonică 
după piesa lui Lev Sinelnikov (19,30). Moment poetic : 
Prefața și selecția versurilor din emisiunile acestei 
săptămîni aparțin poetei Veronica Porumbacu (22,30).

— PROGRAMUL I: „TRANS- 
f fig] MITEM PENTRU SATE" : Bu- 
i«SsL« letin agro-meteorologic > Me

tode noi în creșterea și îngră- 
șarea taurinelor ; Rubrica de vești — întreținerea 
culturilor (6,15). La microfon, melodia preferată (8,30). 
Sfatul medicului: Hepatita epidemică și combaterea 
ei (9,30). Soliști dc muzică populară — Magda Con- 
stantinescu și Nelu Orian (10,15). Cu microfonul prin 
sălile de concert ale Capitalei (11,00). Suite simfo
nice : „Carnavalul animalelor" de Saint-Saens : „Pă
sările" de Ottorino Respighi (12,34). Muzică populară 
românească și a naționalităților conlocuitoare (13,35). 
Incursiune în cotidian. Printre tinerii cercetători 
(18.30). Actualitatea muzicală (19,10). O melodie pe 
adresa dumneavoastră (20,55).

PROGRAMUL II : Din albumul muzicii de estradă 
(8,00). Muzică populară din Transilvania (8,30). Radio- 
raclieta pionierilor : „Diamante în cosmos" — scena
riu științifico-fantastic (16,30). Formații artistice stu
dențești : corul Universității București ; dirijor, Nico
lae Ciobanu (17,20). De la frescele Voronețului la Co
loana Infinită. Cusături românești. (18,15). Amfiteatru 
literar. Genul dramatic — Tragedia. Prezentare de 
Valeriu Râpeanu (19,30). TEATRU SCURT : „Dar pă
rea atît de tînăr". Dramatizare radiofonică după o 
schiță de Yuri Suhl (20,20). Ciclul „Istoria muzicii în 
capodopere" — Prezintă George Bălan (21,35)

A R

PROGRAMUL I: „TRANS
MITEM PENTRU SATE" : Bu
letin agro-meteorologic; Iri
garea lucerne! în C.A.P.-urile 

din regiunea București ; Cîteva recomandări privind 
îngrijirea animalelor în această perioadă (6,15). Sfatul 
medicului : Importanța somnului la copii (8,30). Inter
mezzo vesel (10,15). Cinci piese simfonice de Ludovic 
Feldman (11,00). „Rîule, ce curgi la vale" — emisiune 
de cîntece populare (11,45). Fragmente din spectacolul 
„Magistrala tinereții" — muzică de Temistocle Popa 
și George Grigoriu (17,00). Colegi de liceu (17,20). 
TRIBUNA RADIO. Criterii de apreciere a eficienței 
economice. Vorbește Gh. Murgu, doctor în economie 
(18,30). „N-ați vrea să înțelegeți muzica ?** — Lexicon 
muzical de prof. univ. Alexandru Pașcanu. Tema : La 
început a fost ritmul (18,40).

PROGRAMUL II : Concertul pentru plan și or
chestră de Sabin Drăgoi (9,05). Cîntece de dor și 
jocuri populare (10,15). Cinci dansuri pentru vioară și 
pian — transcripții din muzica baletului „Iancu 
Jianu" de Mircea Chiriac (13,20). Recitalul tenorului 
Valentin Teodorian (16,00). Roza vînturilor. în ciclul 
„Legendele Carpaților" : „Columna cerului". Prezintă 
geolog dr. Victor Corvin Papiu ; Medalion : Simion 
Mehedinți (16,30). Scriitori al secolului XX : John 
Priestley (18,10). Gaudeamus (emisiune pentru stu
denți). (20,30).

fectoeoopia, radiațiile per
mit obținerea de „radiogra
fii* ale unor piese de oțel 
de pînă la 20 cm, în numai 
cîteva minute. Radiațiile 
pot fi utilizate în con
servarea alimentelor, dis- 
trugînd bacteriile și ger
menii care produc procese
le de putrefacție. Posibili
tatea unor aplicații intere
sante există și în medicină : 
radiațiile îngăduie sterili
zarea instrumentelor chi
rurgicale și, în special, a 
catgutului care, prin alte 
metode, cum ar fi steriliza
rea la temperaturi înalte, 
își pierde calitatea. De ase
menea, se deschid noi posi
bilități în radioterapia tu
morilor canceroase.

— Este astăzi posibilă 
realizarea în țară a unor 
instalații mai puternice de 
acest gen ?

— Consider că această 
posibilitate există, întrucît 
toate elementele — accele
ratorul cu piesele lui, agre
gatul de vid, dispozitivele 
electronice anexe, deci ele
mentele de bază ale unui

literatură 
înfelesul 

Privită 
literatura 
incontestabilă de stiluri 
și, chiar am putea spune, de direcții, 
descinse, toate, dinfr-o concepție es
tetică și ideologică unică.

în literatura tînără, bogată și di
versă, efortul de diferențiere stilistică 
e evident. Cum s-a mai observat, s-a 
format, de pildă, o școală a nuvelisti
cii tinere, după ce în deceniile dintre 
cele două războaie, romanul cucerise 
aproape întregul cîmp literar. îmbu

curător e că cele mai variate 
formula epice își dispută, 
aici, posibilitățile de afirma
re. Unele s-au impus și, tre- 
cînd peste cazurile de epi- 
gonism, fatale într-o literatu
ră, trebuie să observăm nu
mărul Impresionant de opere 

cu tonalități distincte. Sînt puse în va
loare mai multe dirscfll ale tradiției 
noastre. Proza muntenească, de la 
Ghica șl Filimon pînă la Panait Istrati, 
găsește o prelungire modernă, origi
nală, în literatura colorată, cu simbo
luri și destine esențiale, structural ro
mantico, a Iul Fănuș Neagu. Fantasti
cul sadovenian e luat ca punct de ple
care în proza vizionară, de atitudini 
hotărîtoare și poezie aspră, a lui Ște
fan Bănulescu. Proza analitică a Iul 
Marin Preda e continuată de Nicolae 
Valea șl, tntr-o oarecare măsură, de 
D. R. Popescu. Ion Băleșu, după ce 
a făcut multă vreme reportaj, cu bune 
rezultate, s-a fixat într-o proză care

accelerator mai maro, — au 
putut fi realizate în institut 
Dat fiind că Informațiile 
cuprinse în publicațiile de 
specialitate de cane am pu
tut dispune erau destul de 
sumare, am fost puși ade
seori în situația de a adop
ta metode de calcul și solu
ții constructive proprii, în 
concepția și realizarea in
stalației. Merită subliniat 
faptul că toți membrii co
lectivului, ingineri și fizici
eni au lucrat cu entuziasm, 
cu pasiune. Tehnicienii și 
muncitorii — strungari, fre
zori, electroniști, electrici
eni — au participat cu ace
eași însuflețire, intervenind 
uneori cu originale soluții 
de execuție. Și așa a luat 
ființă, la scurt timp după 
terminarea lucrărilor la 
altă instalație nucleară, ge
neratorul de neutroni (care 
a și fost solicitat de indus
trie pentru importante sco
puri aplicative), primul ac
celerator liniar din țara 
noastră, justificînd speran
ța unor realizări mai im
portante în viitor.

asociază observajla sociologică șl mo
rală cu ironia învăluitoare. Alt proza
tor afirmat în ultimii ani, Vasile Re- 
breanu, realizat și el în proza cu In
flexiuni lirice, experimentează, cu e- 
fecfe diferite, noi formule, căutînd 
puncte de plecare nu în prozatorii a- 
pocalipsului modern (Kafka) cum s-a 
spus, ci mai ales în miturile literaturii 
populare.

în legătură cu diversitatea de stiluri 
se pune adesea problema experimen
tului, a inovajiei. A îmbogăți formu
lele existente într-o literatură, a des
chide noi posibilități de experimen
tare, constituie, indiscutabil, un prin
cipiu pe care nu este cazul să-l mai 
argumentăm. întrebarea e, pentru cri
tică, dacă experimentul se traduce pe 
plan estetic, dacă dorinfa de înnoire 
e, literar, satisfăcută. Numai după ce 

a fost îndeplinită această condlfie, poa
te intra în discufie experiența ca 
atare, posibilitățile el pentru o regiu
ne mai întinsă a liforafurii. A respinge 
fot sau a accepta tot e o atitudine 
regretabilă. Criticul e, prin formafia 
lui, mai rezervat, unghiul lui de ve
dere e acela, mai general, al istoriei 
literaturii și fără a deveni sceptic, te
mător de noutate, trebuie să cerce
teze bine fotul, să caute călcîlul sen
sibil al operei șl, după aceea, edifi
cat, să spună un da sau nu. Sînt și 
false inovafli, Imposturi puse sub 
scutul prestigios al experimentului 
artistic ? Sînt și vor fl totdeauna, dar 
cariera lor sfîrșește în neant. Dacă 
există un talent real, faza aceasta e 
depășită șl,(intrate în soluri favorabi
le, apele își taie o albie proprie. în
cepătorii mal ales sînt adesea apoca
liptici, răsturnători de gramatică poe
tică, ou gustul metaforele paradoxa
le. Un stil de acest gen, absolut 
Insuportabil, e cel livresc, limfatic, cu 
vagi sclipiri Imagistice. Versurile au o 
temă, un simbol, o idee ele, dar mi
racolul înfîrzie să apară : nimic nu 
fiune în mișcare fantezia noastră, 

n proză, curent e cazul „stilului" de 
melc, cu fastidioase descripții socio
logice. Omul nu se grăbește, face to
tul cu meticulozitate, așa cum ar juca 
o partidă de preferans sau de concina 
prădată. Protagonistul intră într-un sat 
cooperafivizat, trece în revistă casele 
noi, se abate la bodegă, ajunge, apoi, 
la casa de oaspefi etc, fotul cu o 
exasperantă încetineală. Cîteva oaze 
lirice în acest ocean de platitudine 
„obiectivă"... și cam atît. Pusă sub 
egida unul stil epic verificat, o astfel 
de scriere e falsă, ca și aceea care 
forjează originalitatea înfăfișînd reac
țiile individului în împrejurări Incre
dibile, cum e aceea a echilibristicll 
pe marginea palierului. Un prozator, 
cu o metodă mai gospodărească în 
literatură, își pune eroii, tineri îndră
gostii regăsiți după o îndelungă des- 
părfire, să mănînce... piftie, și, apoi... 
să se sărute sau, în alt cadru, înfă
țișează un grup de revoluționari din 
trecut dinfr-o mare uzină, înarmați cu 
furci, coase șl topoare, întîmpinînd 
un grup de huligani etc. etc.

Stilul, spuneau cal vachl, fine șl da 
bunul gust.

_ PROGRAMUL I: „TRANS-
H MITEM PENTRU SATE" : 

Buletin agro-meteorologic ; 
Lucrări de îngrijire a carto

filor ; Răspundem ascultătorilor (6,15). Sfatul me
dicului : Alimentația în anotimpul călduros (9,30). 
Din repertoriul Operei de stat Cluj (11,00). „Acasă 
la... Casa de cultură" (15,20). DINAMICA INDUS
TRIALĂ (17,20). Figuri și momente din istoria mu
zicii românești. Cultura muzicală la sfîrșltul seco
lului al XIX-lea (18,35). SEARĂ PENTRU TINE
RET (19,00). Intîlnirc cu cîntecele populare prefe
rate (20,30). Cronica literară de Matei Călinescu 
(21,15). Pagini inedite din muzica de cameră : Cvar
tete de Nicolas d’Alayrac (1753—1809) (23,10).

PROGRAMUL II: Poemul simfonic „Toma AH- 
moș" de Dan Constantinescu, Suita teatrală în stil 
clasic de Theodor Grigoriu (9,05). DIN ȚĂRILE SO
CIALISTE (11,30). Mari scriitori și muzica de ope
ră : Goethe. Fragmente din operele „Mefistofele" de 
Boito, „Werther" de Massenet și „Faust" de Gounod 
(12,25). La dorința dumneavoastră — muzică ușoa
ră (13,08). Itinerar folcloric : București—Baia Mare 
(14,00). Mazurci de Chopin interpretate de Arthur 
Rubinstein (18,00). TRANSMISIUNEA CONCERTU
LUI ORCHESTREI DE STUDIO A RADIOTELE- 
VIZIUNII : dirijor, Liviu lonescu. Solist, pianistul 
Dan Mizrahi. în program : Fragmente simfonice din 
baletul „Marsia" de Luigi Dallapiccola (primă audi
ție) ; „Laude" de Aurel Stroe (primă audiție) ; Rap
sodia a Il-a pentru pian și orchestră de George 
Gershwin (primă audiție) (19,50). Intîlnire cu jazz-ul 
(23,07).

Eugen SIMION

SÎMBĂTĂ

PROGRAMUL It TRANSMI
TEM PENTRU SATE : Bule
tin agro-meteorologic ; 
venirea șl combaterea

Pre- 
.. unor 

boli și dăunători din podgorii; Rubrică de știri: 
întreținerea culturilor (6,15). Popas folcloric pe pla
iuri oltenești (10,05). TEATRU RADIOFONIC. Ci
clul ..Radiodifuziunea în sprijinul școlii" : „Trei ge
nerații" de Lucia Demetrius (11,15). Soliști și or
chestre — muzică ușoară (14,15). ÎN SLUJBA PA
TRIEI (17,30). DIALOG CU ASCULTĂTORII. Emi
siune de Corneliu Leu (18,30). Emisiune despre și 
pentru conducătorii auto (19,10). Emisiunea „Atențiu
ne, părinți !'* (21,15).

PROGRAMUL II: Rapsozi ai folclorului nostru 
(8,30). Cărți care vă așteaptă (10,10). Din cele mai 
cunoscute melodii populare (15,30). Cîntăreți de 
peste hotare pe scenele teatrelor noastre: Nicola 
Rossi Lemeni (16,00). NOI ÎNREGISTRĂRI DE MU
ZICĂ ROMANEASCĂ : Trei dansuri românești pen
tru două piane de Dinu Lipatti (17,45). Emisiune li
terară. Medalion „Elena Văcărescu" (18,15). ME
MORIA PĂMINTULUI ROMANESC: „Cetatea de 
scaun a Tîrgoviștei" (19,30). Simfonia românească : 
Simfonia I în re minor de Dimltrie Cuclin. (23,07).

PROGRAMUL I: TRANSMI
TEM PENTRU SATE : Bule
tin agro-meteorologic ; Desfă
șurarea lucrărilor agricole; 

Din activitatea uniunilor cooperatiste (6,15). Soliști 
de muzică populară (10,05). Revista revistelor eco
nomice — de Emil Burlacu (12,45). Mic concert 
simfonic. Trei dansuri românești de Achim Stoia 
„Dansuri din Galantha", de Kodaly și poemul sim
fonic „Vltava",, de Smetana (13,00). RADIOSIMPO- 
ZION. Valoarea socială a conceptului de succes în so
cialism (17,20). în jurul globului (18,03). Știință, teh
nică, fantezie. Ce știm despre soare ? (18,30). Pacini 
din istoria sportului nostru (19,15). Muzică de dans 
la orele 20,55 și 22,20.

PROGRAMUL II: Din albumul muzicii de estra
dă (8,00). „Codrule, ce mîndru ești !“ — program de 
melodii populare (8,30). Fragmente din opereta „Plu
tașul de pe Bistrița" de Filaret Barbu (9,43). Emi
siune pentru cei mici : „De ce ? De unde ? De cînd ?“ 
(14,10). Melodii de ieri și de azi interpretate de Gică 
Petrescu, Doina Badea, Maurice Chevalier și Conny 
Francis. Oameni de seamă din istoria culturii: Ra
fael. Prezentare de Dan Grigorescu (17,30). EDIȚIE 
RADIOFONICA. MIHAIL SADOVEANU. Aspecte de 
stil și limbă literară în opera scriitorului. Vorbește 
prof. univ. Boris Cazacu, membru corespondent al 
Academiei (19,30). Scriitori Ia microfon : Florența 
Albu și Gheorghe Tomozei (20,30). Premiere muzi
cale radiofonice : Simfonie de compozitorul clasic 
francez Michel Richard Delalande : Concertul în re 
minor pentru două piane și orchestră de Francis 
Poulenc (23,0'’).
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE LA TÎRGUL 

INTERNATIONAL DE LA 
BUDAPESTA

Joi după-amiază a plecat In 
R. P. Ungară o delegație guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România condusă de Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, care va participa la deschi
derea Tîrgului internațional de la 
Budapesta. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, delegația a fost sa
lutată de Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Velea, prim-adjunct 
al ministrului industriei chimice, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de comerț.

Au fost prezenți Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, delegația a sosit 
la Budapesta, pe aeroportul Feri- 
hegy, unde a fost întîmpinată de 
dr. Levardi Ferenc, ministrul in
dustriei grele, de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe șl 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior al R. P. Ungare.

Au fost de<față dr. Duna Florea, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
la Budapesta, Jan Leontescu, șeful 
Agenției economice române la 
Budapesta, precum și lucrători 
al ambasadei șl ai agenției noastre 
economice.

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL R. P. ALBANIA
La 19 mai a sosit în Capitală 

Iosif Pogace, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Albania în 
Republica Socialistă România.

★
Joi a sosit în Capitală Ansam

blul artistic al Casei armatei popu
lare iugoslave din Belgrad, care, la 
invitația Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, întreprinde un turneu în 
țara noastră. La sosire, pe peronul 
Gării de Nord, artiștii militari iu
goslavi au fost întâmpinați de ge- 
neralul-maior Ion Șerb, șeful gar
nizoanei București, de ofițeri su
periori și membri ai Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Ministeru
lui Forțelor Armate. A fost de față 
atașatul militar aero și naval al 
R.S.F. Iugoslavia la București, co
lonel Ljubo Krzisnik.

în cursul dimineții, ansamblul 
iugoslav a vizitat Muzeul militar 
central, iar după-amiază Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism, precum și cîteva cartiere 
ale Capitalei.

în timpul șederii în țara noastră, 
artiștii iugoslavi vor prezenta spec
tacole în orașele București, Cons
tanța, Galați, Brașov, Hunedoara, 
Timișoara, Reșița și Pitești.

(Agerpres)

PLECAREA
DELEGAȚIEI 

DE ACTIVIȘTI 
Al P.S.U.G.

Joi a plecat spre patrie delegația 
de activiști ai P.S.U.G., condusă de 
Werner Linder, adjunctul șefului 
Secției Agrare’ a C.C. al P.S.U.G., 
care a vizitat țara noastră în ca
drul unui schimb de experiență.

în cursul șederii în țara noastră, 
delegația de activiști ai P.S.U.G. a 
avut convorbiri la Secția Agrară a 
C.C. al P.C.R., Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a luat cunoștință de 
munca organelor și organizațiilor 
de partid din regiunile București, 
Dobrogea, Argeș, Oltenia și Bra
șov, a vizitat institute și stațiuni 
de cercetări din domeniul agricul
turii, cooperative agricole de pro
ducție, gospodării agricole de stat, 
întreprinderi industriale și insti
tuții de cultură.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Moldovan, prim-ad
junct al șefului Secției Agrare a 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, 
adjunct al șefului Secției Relații
lor Externe a C.C. al P.C.R., 
David Davidescu, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agri
culturii, Stelian Ionescu, vice
președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul Republicii Democrate 
Germane la București, și alți 
membri ai ambasadei.

ACTUALITATEA
ÎN REGIUNEA CRIȘANA
BUCUROȘI DE OASPEȚI Hotel pe malul

Stațiunile balneo
climaterice din regi
unea Crișana sînt de 
acum pregătite pentru 
deschiderea noului se
zon.

Prin construirea u- 
nui nou pavilion cu 
80 de paturi la Băile 
Felix (foste Băile Vic
toria) ?i reamenajarea 
altor pavilioane, ca
pacitatea celor două 
stațiuni din apropie
rea orașului Oradea

s-a mărit în acest an 
cu 125 locuri pe serie. 
Pavilioanele au fost 
înzestrate cu 520 gar
nituri de mobilă fur
niruită. S-au luat mă
suri pentru îmbună
tățirea aprovizionării 
și deservirii oaspeți
lor.

In alte stațiuni — 
Moneasa, Ținea și 
Stîna de Vale — s-au 
modernizat complexele 
alimentare, iar clubu
rile au fost dotate cu

noi și interesante 
jocuri distractive, te
levizoare, cărți. In 
regiune există și nu
meroase puncte tu
ristice, locuri de o 
deosebită frumusețe 
naturală : Padiș, Că
soaie, peșterile Me- 
ziad, Vadul Crișului 
și altele. In aceste 
locuri funcționează 
cabane la care s-au 
terminat pregătirile 
pentru a primi miile 
de turiști.

La uzineie și în locurile pitorești
ale regiunii

Orașul Oradea primește dese
ori vizita a numeroase grupuri de 
elevi și cadre didactice din dife
rite' raioane ale regiunii. Dumi
nica trecutâ un asemenea grup 
de 600 elevi și cadre didactice 
din raionul Ineu au vizitat noul 
cartier al orașului (zțțna de vest), 
grădina zoologică și au audiat la 
fața locului un interesant istoric 
al uzinelor „Alumina” și „înfră
țirea". Apoi au vizionat un spec
tacol la Teatrul de Stat. Numărul

școlarilor care au făcut în ulti
mele duminici astfel de excursii 
depășește 3 000. Vizitele făqute la 
Stîna de Vale, Pădurea Neagră, 
peșterile Meziad și Vadul Crișu
lui, sau în alte locuri pitorești, sînt 
prilejuri de a cunoaște realizările 
și frumusețile regiunii. Pînă la 
sfîrșitul anului școlar alți 1 500 
do elevi din raioanele Aleșd, 
Simleu și Beiuș vor participa la 
asemenea excursii organizate de 
agenția O.N.T. Oradea.

A apărut „Lupta <fe clasă" S|1966
Numărul pe luna mai al revis

tei „Lupta de clasă" cuprinde, în 
deschidere, expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — Parti
dul Comunist Român — continua
tor ai luptei revoluționare și de
mocratice a poporului român, ai 
tradițiilor mișcării muncitorești și 
socialiste din România — ținută 
cu prilejul aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R.

în continuare, sînt publicate ar
ticolele : Acumulare și consum în 
cooperativele agricole de produc
ție de VASILE VÎLCU, Orienta
rea investițiilor și repartizarea 
teritorială a forțelor de producție 
de PAȘCU VEINER, ANGELA 
ZAVOIANU, Probleme actuale ale 
comerțului socialist de LIVIU 
MELINTE, Criza N.A.T.O. — cri
ză a politicii blocurilor militare 
agresive de ADRIAN COMĂ- 
NESCU.

Revista mai cuprinde materia
lele : Pregătirea cadrelor științi
fice în institutele tehnice de 
HRISTACHE POPESCU, Din ex
periența de cercetare sociologică 
concretă de MIHAIL MERFEA 
— la rubrica „Cercetarea în în- 
vățămîntul superior" ; Mașini și 
utilaje la nivelul celei mai avan
sate tehnici de ION OLTEANU, 
Despre munca în seminar cu stu
denții de IORGU IORDAN, Su
gestii privind îmbunătățirea acti
vității muzeelor de istorie de PE
TRU BUNTA — la rubrica 
„Puncte de vedere" ; A. D. Xeno- 
pol în gîndirea socială și filozo
fică din România de ALEXAN
DRU GHEORGHE — la rubrica 
„Critică și bibliografie" ; Bilanț 
și perspective în activitaiea știin
țifică a studenților economiști de 
D. MĂRGULESCU — la rubrica 
„Note". La minele cetății Dezna (raionul 

Gurahonț)

Crișului Repede
Un grup de lucrători de la 

D.S.A.P.C. Crișana, condus de tî- 
nărul arhitect Vladimir Ionescu, 
execută în prezent proiectul de 
ansamblu al unui nou hotel ce se 
va ridica pe malul drept al Cri
șului Repede. Hotelul va avea 
315 locuri, restaurant, braserie, 
debarcader, ștrand cu apă ter
mală și altele.

Trufandale
Serele construite pe două hec

tare de către cooperatorii din 
Sîntana au început să răsplătea
scă munca și cheltuiala făcută. 
Zilnic, sute de lăzi cu roșii, cas
traveți și ardei iuți sînt trimise 
spre consum în diferite orașe ale 
țării și peste hotare. Pînă acum 
au fost recoltate șase vagoane de 
roșii și se prevede a se obține, în 
total, aproximativ 15 vagoane. 
Prin valorificarea roșiilor, castra
veților și ardeilor iuți, coopera
tiva a realizat pînă în prezent un 
venit de 7S5 000 lei.

600 de cereri
Au fost înregistrate pînă în 

prezent circa 600 de cereri, din 
care 500 în orașul Oradea. Pen
tru a se putea trece cît mai re
pede la realizarea acestor cons
trucții, oficiul a procedat cu ope
rativitate .la depistarea locurilor 
unde să se amplaseze aceste lo
cuințe și a definitiva, împreună 
cu arhitecții, tipurile de construc
ții în funcție de amplasamente, 
în prezent se triază cererile, pe 
baza cerințelor exprimate de so- 
licitanți (apartament la bloc sau 
casă individuală), și se va trece 
la proiectarea de către DSAPC a 
tipurilor de locuințe stabilite.

Ion PITICU

CORFSPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

(UME VREMEA

•V

IERI LA...
BASCHET. — în turneul final al cam

pionatului republican masculin de bas
chet, care are loc în sala Floreasca, 
s-au Înregistrat Joi următoarele rezul
tate : Politehnica București — Univer
sitatea Timișoara 74—68 (42—26) ; Di
namo București — Rapid 88—71 (48 
33) ; Steaua — Universitatea Cluj 
72—62 (39—24). Astăzi de la ora 17 
stnt programate meciurile : Universita
tea Cluj — Universitatea Timișoara 1 
Dlnamo București — Politehnica Bucu
rești i Rapid — Steaua.

FOTBAL. — Pe stadionul „1 Mal* din 
Timișoara s-au întîlnit Ieri intr-un meci 
revanșă echipele reprezentative de ti
neret ale României și Austriei. Oaspeții 
au cîștlgat cu 2—1 (1—1). Primul gol 
i-a Înscris Pantea (rain. 18). Austriecii 
au egalat prin Schllcher (min. 44) șl 
și-au asigurat victoria prin Hisl (min. 
54). Teritorial echipa noastră a domi
nat, dar a ratat exasperant, în special 
in prima repriză.

• Joi la Tirana, lntr-un meci contînd 
pentru turneul balcanic de fotbal, Ra
pid București a Învins cu 2—1 forma
ția „17 Nandori". La pauză fotbaliștii 
albanezi conduceau cu 1—0.

„CURSA PĂCII”. — Etapa a 10-a (Poz- 
nan-Szczecln, 228 km) a revenit italia
nului Pietro Guerra, cronometrat In 
5h2r21”. După cinci secunde a sosit 
grosul plutonului, condus de polonezul 
Kegel și Butzke (R. D. Germană). Cu 
același timp au fost cronometrați, prin
tre alții, liderul clasamentului, fran
cezul Guyot, șl trei dintre cicliștii ro
mâni : Ziegler, Ardeleanu și Sucln. 
Ceilalți membri al echipei au ocupat 
Ieri următoarele locuri : 56 — Ciumetl 
(5h22’06”) ; 69 — Ciocan (5h29'45") ; 
79 _ Grigore (6h07’26"). în clasamen
tul general, Ardeleanu ocupă acum lo
cul 22, la 9’54” de Guyot. Astăzi 
este zi de odihnă.

BOX. — întrecerile din cea de-a doua 
reuniune semifinală a campionatelor re
publicane de box s-au încheiat astfel : 
Gîju învinge la puncte pe Ispas ; Pulu 
Nicolale dispune la puncte de Răgălie î 
Antonlu învinge la puncte pe Bădol ; 
Vanea pierde la puncte în fața lui Far- 
caș ; Pitu pierde la puncte în fața lui 
Hodoșan ; C. Ghiță învinge la puncte pe 
Ion Marin ; Chivăr dispune la puncte 
de Cojocaru ; Olteanu pierde prin ne- 
prezentare la Manole ; V. Mariuțan 
bate abandon pe Szentanay ; Motoc în
vinge la puncte pe Cioran.

Finalele se vor desfășura sîmbătă de 
la ora 19 pe stadionul RepubliciL

Dinamo București a cîștigat finala românească
a „Cupei campionilor

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 mai a.c. în țară : Vreme ușor 
instabilă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4—14 grade, iar maxi
mele între 15—25 grade. în București: 
Vreme ușor instabilă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cer schimbător, 
cu înnorări mai accentuate în cursul 
după-amiezelor, cînd vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

„CARIERA"
La prima vedsro ar părea ciu

dat că în țara cărbunelui de 
piatră, cum i se spune cărbunelui 
superior în Polonia, lignitul mal 
poate face „carieră". Și totuși, 
în ultima vreme, acest „diamant 
fără strălucire" s-a impus ca o 
valoroasă sursă pentru producția 
de energie electrică.

Cercetările geologice întreprin
se în anii din urmă au dus la re
zultate revelatoare. Dacă în 1939, 
la acest capitol Polonia nici nu 
figura în statisticile mondiale — 
zăcămintele aunoscute atunci 
fiind puține, iar producția scăzută 
— în prezent Republica Populară 
Polonă ocupă locul opt în lume în 
producția de lignit.

„Cariera" vertiginoasă a ligni
tului se datorește în primul rînd 
atenției pe care o acordă con
ducerea de partid și de stat din 
Polonia pentru 
dezvoltarea a- 
cestei importan
te ramuri indus
triale.

Nu de mult am 
revăzut, după a- 
proape trei ani,
„sacul de la Turow” — cum 
i se spune porțiunii înguste 
de teritoriu din partea de sud- 
vest a Poloniei. Firește, ima
ginea combinatului miniero- 
energetic de la Turow — cel mai 
mare de acest gen din țară — 
este azi mult amplificată. Cele 
două mine la suprafață — Turow 
1 și Turow 2 — dau împreună 17 
milioane tone cărbune anual. 
Panorama Turow-ulul este fas- 
cinantă. Pe diferite nivele ma
șinile se mișcă lent, aseme
nea unor mastodonți. Excavatoa. 
rele pe șase șenile înaintează pas 
cu pas. O asemenea mașină poa
te deplasa într-o oră 5 000 metri 
cubi pămînt. La Turow a fost rea
lizat, pe scară largă, un sistem 
modern de bandă pentru arunca
rea la mare distanță a maselor 
de pămînt care acoperă cărbu
nele. Iar expedierea acestuia 
spre centrala electrică se face pe 
calea unei benzi rulante care șer
puiește pe o lungime de peste 50 
de kilometri și transportă zilnic 
circa 30 000 tone cărbune.

Acum, blocurile din oțel și be
ton ale termocentralei, unele atin- 
gînd 15 etaje, se înalță dînd pei
sajului o tot mai pronunțată tentă 
de așezare industrială. Cu cîteva 
luni în urmă, colectivul termocen
tralei de la Turow a raportat con
ducerii partidului și guvernului 
punerea în funcțiune, înainte de 
termen, a celui de-al 7-lea turbo
generator de 200 MW, mărindu-se 
astiel puterea întregii întreprin
deri la 1 400 MW. în prezent se 
procedează la sporirea puterii 
termocentralei pînă la 2 000 MW. 
Specialiștii consideră suficientă 
cantitatea de cărbune obținută 
din exploatarea minelor existen
te, așa îneît pentru debitul mărit 
al termocentralei nu va fi nevoie 
de construirea unor mine noi. De 
subliniat că, datorită mijloacelor 
moderne de exploatare, energia 
electrică produsă la Turow este, 
pînă acum, cea mai ieftină din 
întreaga Polonie.

Dar „cariera" lignitului nu se 
limitează la Turow. Pămîntul

Konin-ului, din regiunea Poznan, 
ascundea și el, la circa 20 de 
metri de suprafață, mari zăcă
minte de lignit. Zăcămintele din 
regiunea Konin sînt evaluate la 
mal multe sute de milioane tone. 
Și aici, pe mari întinderi, au a- 
părut brațele puternice ale săpă
toarelor și ale celorlalte mașini 
de exploatare carboniferă. Păien
jenișul liniilor ferate cu tracțiune 
electrică, sunetele de sirenă, zgo
motul motoarelor, forfota oameni
lor vădesc o activitate vie, cons
tructivă.

Experiența dobîndită la Turow a 
fost folosită aci din plin de lu
crătorii de la Biroul minier de 
proiecte din Silezia — de la 
Wroclaw — un rezultat deosebit 
obținîndu-1 colectivul de ingineri 
condus de dr. inginer Sewer 
Wisniewski, care a proiectat noua 

mină la suprafa
ță „Kazimierz* 
din regiunea Ko
nin. Relatările di
rectorului gene
ral al acestei mi
ne, Zdislaw Za
jac, sînt intere

sante. Noua mină, construcție 
dintre cele mal moderne, a 
fost dată în exploatare în no
iembrie 1965 — cu un an mal 
devreme față de termenul prevă
zut. Au fost instalate o serie de 
agregate, printre altele un pod 
mișcător în sistemul de transport 
al pămîntului și al cărbunelui, 
care aduce însemnate economii. 
Numeroase mașini și utilaje folo
site aci au fost proiectate șl con
struite în R. P. Polonă.

Mina „Kazimierz" va furniza în 
acest an sectorului energetic o 
jumătate milion tone lignit și, 
după cum se prevede, pînă în 
1969 producția ei se va ridica 
la 4,5 milioane tone anual. Nu 
de mult, ministrul minelor și ener
geticii, vorbind despre dezvolta
rea bazei de combustibil pentru 
energetică în raionul Konin, a 
subliniat că în anii apropiați mi
nele din acest bazin vor da 40 
la sută din producția pe țară de 
lignit, iar cele trei mari termo
centrale din acest sector — Ko
nin, Patnow și Adamow — vor 
dispune de o putere totală de 
2 500 MW.

Cu doi ani în urmă, presa a re
levat existența unor noi și impor
tante zăcăminte de lignit în ju
rul localității Belchatow din voi
vodatul Lodz. După aprecierile 
specialiștilor, acestea ar fi cele 
mai mari rezerve de lignit din 
Polonia, predestinînd Belcha-1 
tow-ul ca deținător al primului 
loc în industria extractivă. Se 
menționează că aci există posi
bilitatea construirii de mine care 
să dea o extracție anuală de 50 
milioane tone, ceea ce ar per
mite crearea în apropiata veci
nătate a două termocentrale de 
mare putere.

Realitățile noi de la Turow și 
Konin, ca și proiectele privitoare 
la Belchatow, demonstrează 
o dată mai mult capacitatea crea
toare a constructorilor socialis
mului din R. P. Polonă, voința de 
a contribui la înflorirea continuă 
a patriei lor.

Gh. GHEORGHIȚA

în sala „Expozi
ției* s-a consumat a- 
seară cea de-a doua 
partidă a finalei „Cu
pei campionilor euro
peni*, ai cărei pro
tagoniști din acest 
an au fost voleiba
liștii de la Dinamo șl 
Rapid. Pasionant de 
la primul pînă la ul
timul schimb de 
mingi, uneori do-a 
dreptul dramatic, me
ciul de joi — decisiv 
pentru dinamoviști, 
plin de speranțe pen
tru rapidiști — a re
venit în cele din ur
mă echipei Dinamo 
cu scorul de 3—2 
(15—9, 10—15, 10—15, 
15—9, 15—8). Succe
sul de acum a căpă
tat pentru echipa an
trenată de Sebastian 
Mihăilescu și, firește, 
pentru suporterii a- 
cesteia semnificația 
unui adevărat triumf; 
învingători de două 
ori în fața rapldiștl- 
lor, dinamoviștil au 
întrat în posesfa tro
feului atribuit anual 
celei mai valoroase 
echipe de club din 
Europa. Performanța 
vine să recompense
ze activitatea labo
rioasă, perseverentă 
dusă în ultima vreme 
de componenții sec
ției de volei (jucători 
și specialiști) a ma
relui club sportiv ro
mânesc. Ea constitu
ie totodată o reafir
mare a voleiului din 
țara noastră, care 
lansează astfel o 
nouă echipă de club 
de valoare continen
tală. De altfel trebuie 
arătat că din cele 
șase ediții ale 
„C.C.E* la care au 
participat, echipele 
românești au cucerit 
Cupa de patru ori : 
de trei ori Rapidul și 
acum Dinamo.

Dinamoviștil în atac 
Foto : S. Cristian

Meciul de ieri avea 
să arate că victoria 
de sîmbătă a dina- 
moviștilor în fața a- 
celorași adversari 
n-a fost un accident ; 
în acest joc de lup
tă, pe parcursul că
ruia crisparea ambe
lor echipe a fost e- 
videntă, Dinamo a 
reușit să se impună 
datorită unei mai 
mari mobilități, unui 
plus de tinerețe și o- 
mogenitate. Avînd pe 
banca rezervelor ele
mente de valoarea 
titularilor, antrenorul 
dinamovist a putut 
aduce pe teren me
reu forțe proaspete, 
care n-au slăbit e- 
chlpa. Rapidiștii au 
dorit revanșa, au lup
tat mult pentru ea,

jucînd în forță, cu e- 
lan. Totuși n-au avut 
suficiente resurse fi
zice și morale pentru 
a obține victoria; la 
sfîrșit, cînd fluierul 
final a pus capăt 
partidei, rapidiștii 
i-au felicitat ei înșiși 
pe merituoșii lor în
vingători.

Derzef, Corbeanu, 
Tîrlici și Ganciu (de 
la Dinamo), Drăgan 
și Nicolau (de la Ra
pid). au jucat ceva 
mai bine decît cole
gii lor de club.

Ion DUMITRIU

nu trebuie să depă
șească limitele unei 
atmosfere sportive. 
Ieri, cu regret s-a pu
tut vedea, mai ac
centuat decît la pri
mul meci, că această 
finală, care a consti
tuit prin ea însăși o

sărbătoare a voleiu
lui nostru — două e- 
chipe românești dis- 
putîndu-și titlul de 
cea mai bună forma
ție continentală — 
s-a desfășurat, dato
rită unor excese de 
pasiune, într-o atmos
feră departe de a fi 
sărbătorească — cu 
fluierături, huiduieli, 
vociferări. A surprins 
neplăcut că încă îna
inte de începerea 
meciului, de la pre
zentare, echipa Rapid 
a fost întîmpinată cu 
manifestări nemeri
tate de o formație 
care a adus atîția 
lauri șl atîtea satis
facții voleiului româ
nesc. Această atmos
feră nesportivă, pro
dusă de grupuri ma
sive de spectatori de 
la care s-ar fi putut 
aștepta un exemplu 
de conduită și disci
plină, și-a pus am
prenta asupra între
gii partide, umbrind 
ambianța ei și poate 
chiar alterînd într-o 
măsură calitatea jo
cului.

In meciul Pefrosian-Spasski

P.S. — Este normal 
ca echipele să aibă 
susținători entuziaști, 
pasionați, dar pasiu
nea și entuziasmul

A 13-a remiză
La Moscova a fost continuată 

ieri a 16-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah dintre 
Spasski și Petrosian. Cei doi ad
versari au convenit asupra remi
zei la mutarea a 49-a. Scorul este 
acum 8,5—7,5 puncte în favoarea 
lui Petrosian.
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de stat de opereta i CLOPOTELE DIN CORNE- 
19,30.
Național „I. L. Caragiale' (sala Comedia) i 
— 20, (sala Studio) : NUNTA INSÎNGERATA —

® Teatrul 
VILLE —
• Teatrul
EURIDICE
19,30.
G Teatrul
• Teatrul
Măgureanu nr. 1) : JURNALUL UNUI NEBUN — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A): NU SlNT TURNUL EIFFEL — 
19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; HIPNOZA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE CAUTĂ UN MINCI
NOS — 20. /
9 Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" : MIELUL TURBAT — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : KATIA 
ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Academiei) : GU- 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) ■ 
NEGRU PE ALB — 20.
• Circul da stat i VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

de Comedie : TROILUS ȘI CRBSIDA — 20. 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu

• NOAPTEA IGUANEI : Patria — 9, 11,15, 1?,45> 16,15, 
18,45, 21,15, Grlvița — 9, 11,30; 14, 16,30, 19, 21,30, Expozi
ția (Piața Sctnteii) — 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 Iosip Broz Tito) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 21,15; la grădină — 20, Modern 
(completare Cartiere noi în București) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Arenele Libertății — 20.
9 FIUL ȘE1CULUI : 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 — 9,15; 11,30; 13,45; 16, 18,15; 
20,30.
9 SOȚIE FIDELĂ: București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21, Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — 20 
(la ambele completarea Pescari amatori).
® HAIDUCII — cinemascop : Gloria (completare 1 Mai 1966)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Tomis (completare
Orizont științific nr. 2) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30; grădină — 20.
9 DOMNUL — cinemascop ; Victoria (completare Geologii)
— 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45.
9 AMERICA, AMERICA —- ambele serii : Central — 9,30; 
12,45; 16,15, 19,45.
• FIFI ÎNARIPATUL : Union (completare AI VIII-lea Con
gres al U.T.C.) — 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
0 JUDEX : Doina (completare 1 Mai 1966) — 11,30; 13,45| 
16, 18,15; 20,30.
9 MICROMAN — CULORI ÎN PICTURĂ — PESCARI 
AMATORI — CARNET DE SCHIȚE — SUB ARIPA VUL
TURULUI : Timpuri Noi — 10—21 !n continuare.
0 BEATA : Giulești (completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 
16; 18,15; 20,30.
0 ATENTATUL — cinemascop : Feroviar — 9,15, 11,301 
13,45; 16, 18,30; 21,

0 A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : înfrățirea Intre 
popoare (completare Rășinari) — 10; 15,30; 18; 20,30, Rahova
— 16, 18,15; la grădină — 20,30.
0 OPERAȚIUNEA „1“ : Excelsior (completare Al VIII-lea 
Congres al U.T.C.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
O ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Dacia — 9,30— 
15 In continuare; 17,45, 20,30.
0 NU PLlNGE, PETER I — cinemascop : Buzești (comple
tare Două săptămini In Yemen) — 13,30; 16; 18,30.
0 INSPECTORUL : Bucegi (completare Ctnd iarna triumfă)
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 20.
0 CHEILE CERULUI : Unirea (completare Orașul care 
Iubește) — 16; 18,15.
0 PARCAREA INTERZISA : Flacăra (completare Ctnd Iarna 
triumfă) — 16; 18,15; 20,30.
0 W1NNETOU : Vitan — 16; 18,15.
0 AVENTURA : Arta — 9; 12, 15, 18; 21, Aurora — 9; 12t 
15; 18, 21; la grădină — 20.
0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Miorița — 9,30, 12,15| 
15; 18, 20,45, Grădina „Moșilor" — 20.
0 DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Munca — 10,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 VISCOLUL — cinemascop : Popular (completare Katiușa)
— 16; 18,15; 20,30.
• FEMEIA IN HALAT : Moșilor (completare Orizont știin
țific nr. 2) — 15,30; 18, 20,30.
0 DESENE SECRETE : Crîngași (completare Politețe) — 16; 
18; 20.
0 LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop : Viitorul — 
15,30; 18, 20,30, Cosmos — 16; 18; 20 (la ambele comple
tarea Un bloc neobișnuit).
0 FATA DIN JUNGLA: Colentina — 16; 18,15; 20,30; la 
grădină — 20.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Volga (completare Al 
VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
9 HAI, FRANȚA I ; Floreasca (completare 1 Mai 1966) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Progresul — 15,30; 
18; 20,30.
0 DUMINICA LA NEW YORK : Lira — 15; 17,15; 19,30; 
la grădină — 20,15.
0 LUMINA VERDE : Drumul Sării (completare Katiușa) —• 
16; 18; 20.
0 WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Ferentari 
(completare Orizont științific nr. 2) — 10; 15,30; 18; 20,30, 
Cotroceni (completare Verlficațl-vă ceasul) — 14; 16 15; 
18,30; 20,45.
® DEPĂȘIREA : Pacea (completare Șl acum... putină gim
nastică) — 16; 18,15; 20,30.
0 UMBRELELE DIN CHERBOURG r Grădina „Buzești” -i 
orele 20,30.

0 19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Alte tntîm- 
plărl cu rățuște — pentru copii 0 19,30 — Cei șapte ani 
de acasă 0 20,00 — Săptămîna : „La Palatul Republicii", 
reportaj filmat cu prilejul lucrărilor Congresului Sindicate
lor ; „Lemnul dintre ape" — reportaj filmat în pădurile din 
Balta Borcei ; „Cabluri peste prăpastie" ; „Două festivaluri 
cinematografice". Interviu cu I. Popescu-Gopo, vicepre
ședinte al Asociației internaționale a filmului de desen ani
mat, și Eugen Mândrie, directorul studioului cinematografic 
„București ; ,,YO 3 primește felicitări" — reportaj din 
activitatea radioamatorilor din România ; „Eclipsa de azi" ; 
„Sărbătoarea liliacului" de la Ponoarele ® 21,00 — Avan
premieră 0 21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice ; MALI — producție a studioului de televiziune 
„București” 0 21,45 - Atlas folcloric : Zona Suceava. Pre
zintă Florin Georgescu. își dau concursul echipele de dan
suri din Iazlovăț, Frățăuții Noi, Vama Cîmpulung și alti 

Tudova—Fălticeni, Botuș—Cîmpulung etc.
0 22,40 — Telejurnalul de noapte 0 22,50 — Buletinul me
teorologia,
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ACORDURI

Dezvăluirea textelor 
unor documente
secrete 
franco-americane

PARIS 19 (Agerpres). — Cercuri 
autorizate franceze, citate de agen
ția France Presse, au subliniat că 
Franța va considera acordurile 
franco-americane cu privire la sta
ționarea trupelor S.U.A. pe terito
riul său Inaplicabile după transfe
rarea organismelor militare ale 
N.A.T.O. Agenția menționată ara
tă că datorită situației noi care 
s-a creat prin hotărîrile franceze 
privfnd N.A.T.O., „acordurile fran
co-americane își pierd In același 
timp rațiunea de a fi".

Această precizare a fost făcută 
după ce la Washington s-au pu
blicat, cu consimțămîntul guvernu
lui francez, textele a cinci acorduri 
secrete încheiate între Franța și 
S.U.A. Este vorba de acordul pri
vind crearea unor depozite de 
materiale aeronautice pentru folo
sința forțelor armate americane, 
în apropiere de localitatea Cha- 
teauroux, acordul referitor la pu
nerea la dispoziția aviației ameri
cane a unor aerodromuri și insta
lații din Franța, acordul cu privire 
la instalarea marelui cartier ge
neral american în apropiere de 
Paris, acordul privind construcția, 
exploatarea și întreținerea unei 
conducte de aprovizionare a for
țelor americane din Europa și acor
dul privind sistemul de 
ții al armatei terestre 
din Franța.

INAPLICABILE

El Cajon (California). Pichete de muncitori americani tncearcă să oprească 
un camion încărcat cu bombe cu napalm destinate războiului din Vietnam

Se spulberă ficțiunile
• SCHIMB DE FOCURI LA DA NANG Șl HUE
• CINCI PROVINCII S-AU ALĂTURAT FORȚELOR 
ANTIGUVERNAMENTALE e BUDIȘTil RESPING 
ULTIMATUMUL GUVERNULUI

«

comunica- 
americane

★
Ministrul afacerilor

Belgiei, Pierre Harmel, a sosit la 
Washington pentru a discuta cu ofi
cialități nord-americane posibilitatea 
ca țara lui să devină gazdă a sediu
lui N.A.T.O. în cercurile observato
rilor diplomatici din Washington se 
consideră că Harmel nu va putea 
da un răspuns direct, el așteptînd 
mai întîi să cunoască poziția a 14 
țări din cele 15 membre ale N.A.T.O.

externe al

Răspunsul Franței 
la memorandumul
vest-german

TIRGUL siria Jăranii
PARISULUI

PARIS 19 (Agerpres). — în par
cul de expoziții „Porte de Versail
les" s-a deschis a 55-a ediție a 
Tîrgului Parisului — cea mai 
importantă manifestare comercia
lă mondială anuală din capitala 
Franței. Participă 12 000 de expo
zanți din 27 de țări.

România se prezintă cu un pa
vilion pe 600 mp. încă din prima zi 
pavilionul românesc cunoaște o 
mare afluență. Vizitatorii și specia
liștii cercetează cu viu interes lar
ga gamă de mașini agricole de di
verse tipuri, mașini-unelte, utilaj 
electrotehnic, motoare, produse ale 
industriei petroliere, ale industriei 
chimice, industriei ușoare, apara- 
taje de tehnică nucleară.

Saigonului

primesc pămînt
DAMASC 19 (Agerpres). — Mi

nistrul sirian al agriculturii și 
reformei agrare al Siriei, Karim 
Al Jundi, a anunțat că in con
formitate cu legea pentru refor
ma agrară au fost deja împăr
țite țăranilor aproape jumătate 
din pămînturile expropriate de 
Ia moșieri.

Președintele Republicii Siria, 
Noureddin El-Atassi, a declarat 
în cadrul unui miting că politi
ca guvernului sirian urmărește 
îmbunătățirea serioasă a condi
țiilor de viață și muncă ale ță
rănimii. Pentru înlăturarea ur
mărilor politicii duse în trecut, 
este necesară colaborarea între 
autoritățile de stat și organiza
țiile obștești ale țărănimii. El a 
avertizat că reacțiunea internă, 
feudalii și moșierii, complotează 
împotriva intereselor țărănimii. 
„Lupta contra lor constituie o 
cauză comună a tuturor sirieni
lor” — a declarat Atassi.

DA,
DAR CU 0 CONDIȚIE

PARIS 19 (Agerpres). — Guver
nul francez a adresat R.F.G. o notă 
ca răspuns la memorandumul gu
vernului vest-german din 3 mai. 
Potrivit unor surse informate, ci
tate de agenția France Presse, nota 
cere guvernului vest-german să 
precizeze în mod clar dacă dorește 
sau nu menținerea trupelor fran
ceze în Germania occidentală. Nota 
reamintește că Franța nu este soli
citantă in această problemă, dar că 
este dispusă să mențină trupele 
sale pe teritoriul R.F.G. dacă se va 
putea realiza un acord corespunză
tor cu guvernul vest-german. Tot
odată, guvernul francez declară că 
nu este de dorit introducerea vreu
nei forme de integrare față'de care 
Franța se opune și care a îndem
nat-o să-și retragă forțele de sub 
comandamentul N.A.T.O.

Vizita delegației parlamentare 
rămâne in Danemarca

COPENHAGA 19. — Trimisul
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Delegația parlamentară 
română condusă de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, care se află în Danemarca 
la invitația Folketingului danez, 
a continuat joi călătoria prin 
ferite regiuni ale țării.

însoțiți de Morton Lange și 
Cari Skytte, vicepreședinți 
Folketingului, oaspeții români 
vizitat mai întîi peninsula Skejten 
și orașele Maribo și Nakskov.

Membrii delegației au ajuns în 
insula Fionia — supranumită și 
„grădina Danemarcei" pentru flo
rile și peisajele sale admirabile.

di-

de 
ai 
au

Oaspeții români au vizitat apoi 
orașul Odense, unde se află Casa 
memorială Hans Christian Ander
sen. Directorul muzeului a amintit 
de călătoria pe care Andersen a 
întreprins-o în România în anul 
1841 și de cartea „En Digters Ba
zar" (Bazarul unui poet), pe car* 
această călătorie i-a inspirat-o.

în continuarea călătoriei lor, 
oaspeții români au ajuns în orașul 
Vejie din Iutlanda. Seara, delega
ția Marii Adunări Naționale a par
ticipat la un dineu oferit în cinstea 
sa de Willy Sorenesen, președintei* 
Consiliului municipal al acestui 
oraș.

SAIGON 19 (Agerpres). — Schimbul de focuri de joi dimineața 
între pușcașii marini veniți la Da Nang și soldați! „rebeli”, care s-au 
alăturat forțelor antiguvernamentale, s-a soldat, potrivit datelor ofi
ciale guvernamentale, cu zece morți și 54 de răniți. în tot cursul 
după-amiezii de joi, transmite din Da Nang corespondentul agenției 
France Presse, au continuat împușcăturile.

Joi dimineața, premierul Ky a adresat budiștilor din Da Nang 
o scrisoare ultimativă în care le cere să părăsească pagodele pen
tru a permite pușcașilor și parașutiștilor trimiși de el să ocupe po
zițiile trupelor „rebele". După o ședință extraordinară, liderii budiști 
i-au răspuns premierului Ky că nu se supun cererii guvernului și că 
îl vor considera răspunzător pentru orice acțiune împotriva pago
delor. Agenția Reuter anunță că și la Hue domnește o atmosferă în
cordată. Au loc ciocniri armate. Spre oraș continuă să sosească 
soldați ce se alătură forțelor antiguvernamentale. Potrivit datelor 
de care dispun corespondenții agențiilor de presă, cinci provincii 
din nordul Vietnamului de sud s-au alăturat forțelor antiguverna
mentale.

POZIȚII NEMIȘCATE
CA... STÎNCA

„După o săptămînă de ezitări — 
scrie intr-un editorial ziarul „Le 
Monde" — generalul Ky s-a decis 
să treacă la atac contra budiștilor 
răsculați împotriva autorității sale. 
Fără o manifestare de energie, pu
terea lui — care nu merită această 
denumire decît cu referire la o 
foarte mică parte a teritoriului na
țional, bazîndu-se doar pe sprijinul 
american — ar risca să 
rînd nimicită, 
ției budiste, 
Da Nang nu
F.N.E., dînd prioritate luptei contra 
juntei saigoneze. Datorită acestui 
fapt, în multe locuri americanii s-au 
trezit singuri împotriva partizani
lor". Astfel, subliniază editorialul, 
„teza oficială, potrivit căreia ei se 
află în Vietnam la cererea «guver
nului», își pierde orice consistență, 
ca și pretenția lui Ky de a repre
zenta poporul țării sale".

★
LONDRA (Agerpres). — John 

Gollan, secretarul general al P.C. 
din Marea Britanie, a adresat pri
mului ministru Harold Wilson o 
scrisoare în care cere guvernului 
englez să ia măsuri hotărîte în ve
derea încetării agresiunii S.U.A. 
Vietnam.

„Minele de aur

fie în cu- 
Alăturîndu-se opozi- 

trupele de la Hue și 
mai luptă împotriva

ale generalului
Senatore

în

Ca și în alte țări peste care 
a trecut tăvălugul războiului, în 
pitorescul pămînt al Italiei au 
rămas ascunse mine, proiectile, 
bombe neexplodate și chiar de
pozite de muniții. Și ele trebuie 
făcute inofensive. Această misi
une a fost încredințată unor 
companii civile, printre care fi
gurează firma „Corner", con
dusă de generalul în rezervă 
Aldo Senatore. Ministerul ita
lian al apărării alocă anual 1 
miliard de lire pentru acțiunile 
de depistare și distrugere a a- 
cestor periculoase talismane ale 
războiului, acordînd premii spe
ciale geniștilor evidențiați.

Asemenea operațiuni se fac 
de ani de zile, dar numărul ma
terialelor explozibile descope-

C. MĂNESCU PRIMIT DE PREȘEDINTELE
GUVERNULUI R. S. CEHOSLOVACE

PRAGA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care se află în vizită în 
Cehoslovacia, a fost primit joi de 
J. Lenart, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace.

în cursul aceleiași zile, Corneliu 
Mănescu a fost primit de V. Kou- 
cky, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

La ambele întîlnirl a luat part* 
prof. Gheorghe Nițescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Praga.

Cu prilejul vizitei în Cehoslova
cia a ministrului afacerilor exter
ne al Repubțicii Socialiste Româ
nia, C. Mănescu, ambasadorul ro
mân, prof. Gh. Nițescu, a oferit 
joi seara în saloanele ambasadei 
un dineu la care au participat V. 
Koucky, secretar al C.C. al_P.C. 
din Cehoslovacia, V. David, minis
trul afacerilor externe al 
Cehoslovace, O. Kaderka, 
Secției internaționale a C.j 
P.C. din Cehoslovacia, adjuncțl al 
ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.T” 

 T

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

„Militarizarea
subdezvoltării"

R. S. 
șeful 

C. al

Miercuri s-a încheiat 
prima fază a tratative
lor anglo-spaniole în 
problema Gibraltaru- 
lui, desfășurate la ni
velul miniștrilor de 
externe. Surse oficiale 
au informat că aceste 
convorbiri vor conti
nua la nivel inferior, 
dar, așa cum arăta a- 
genția Reuter, „există 
puține șanse de a se 
ajunge la un acord".

Așadar, vechea dis
pută în jurul Gibral- 
tarului care a dus la 
încordare în relațiile 
dintre Madrid și Lon
dra, a intrat într-o 
nouă fază. Guvernul 
britanic a luat hotă
rîrea începerii trata
tivelor, după ce în re
petate rînduri respin
sese propunerile în a- 
cest sens ale Spaniei. 
După cum apreciază 
unii observatori, ac
ceptarea convorbirilor 
reprezintă o concesie 
a părții britanice, de-

terminată de presiu
nile tot mai insistente 
ale S.U.A. Pentagonul 
este interesat de men
ținerea unor relații 
bune cu Spania care 
ar putea prelua unele 
din atribuțiile ce re
veneau pînă acum 
Franței în N.A.T.O. Pe 
de altă parte, speranța 
că prin satisfacerea do
leanțelor spaniole, gu
vernul de la Madrid ar 
putea revoca 
ția privind 
avioanelor 
membre ale 
deasupra
său, pare să fi contri
buit și ea la o poziție 
mai conciliantă a Lon
drei.

în cursul tratative
lor a reieșit că părțile 
se mențin ferm pe ve
chile poziții. Anglia a 
respins cererea de pla
sare a suveranității Gi- 
braltarului sub autori
tatea Spaniei și a rea
firmat drepturile

interdic- 
zborurile 

țărilor 
N.A.T.O.

teritoriului

juridice asupra „stîn- 
cii". Ministrul de ex
terne spaniol, Casti- 
ella, a declarat că în 
cazul că nu se va a- 
junge la un acord, gu
vernul său va adopta 
noi măsuri, 
pînă la 
zborurilor 
britanice 
Gibraltarului. în fața 
unei asemenea alter
native, partea brita
nică a fost nevoită să 
promită că va examina 
în „ansamblu" propu
nerile spaniole și a ce
rut pînă atunci ridica
rea blocadei impuse de 
Spania insulei 
tar.

Referindu-se 
cui întîlnirii 
Londra, agenția France 
Presse sublinia că 
„pozițiile 
părți sînt 
abile” și 
negocieri 
dure”.

Al P.C.U.S.
privind sporirea cointeresării colhoznicilor

mergînd 
interzicerea 

avioanelor 
în direcția

Gibral-

la eșe- 
de la

sublinia
celor două 
ireconcili- 

că viitoarele 
„se anunță

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat o hotărîre „Cu privire la 
sporirea cointeresării materiale a 
colhoznicilor în dezvoltarea pro
ducției obștești". Hotărîrea reco
mandă colhozurilor ca începînd de 
la 1 iulie 1966 să introducă retri
buirea garantată — în bani și na
tură — a muncii colhoznicilor, por
nind de la normele tarifare ale 
categoriilor corespunzătoare de 
lucrători din sovhozuri.

Retribuirea garantată a muncii 
colhoznicilor trebuie să se reali
zeze pe baza sporirii producției a- 
gricole, creșterii productivității 
muncii, lichidării lipsurilor exis
tente în normarea și retribuirea 
muncii, eliminării surplusurilor de 
personal în serviciile administrati
ve și de deservire, reducerii chel
tuielilor neproductive și respectă
rii cu strictețe a regimului de eco
nomii.

rite, în loc să scadă, crește me
reu. Geniștii din subordinea sa 
au dovedit, în special, o „pers
picacitate" deosebită de a găsi 
locurile primejdioase, ceea ce 
l-a făcut pe acesta să declare : 
Treaba asta ne dă de lucru pînă 
în anul 2 000. Sensul cuvintelor 
lui Senatore a fost pătruns abia 
de curînd, cînd un tînăr munci
tor a trimis organelor judiciare 
o scrisoare în care dezvăluia 
faptul că geniștii generalului 
reîngropau la lumina stelelor 
bombele și minele scoase din 
pămînt, pentru ca să le „detec
teze" încă o dată a doua zi, în 
prezența reprezentantului mi
nisterului apărării. Cu tactica 
sa, generalul a adus propriei 
firme un venit de 2,5 miliarde 
lire. Ziarele italiene, care își 
țin la curent cititorii cu afa
cerea „minelor de aur", scriu 
că Senatore și colaboratorii săi 
au fost deferiți justiției.

Gabriela BONDOC

de culoare

■ VARȘOVIA. Potrivit relatărilor preset poloneze, 
numărul membrilor Partidului Muncitoresc Unit

«Jeuno 
fost 
oa- 
ni- 

sud 
sînf

zervaf’, publicat da re
vista tunisiană 
Afrique», scrie : Am 
stupefiată ; acești 
meni nu făcuseră 
mic. In Africa de 
oamenii
obligați să poarte în 
permanenfă aceste pa
șapoarte asupra lor (fo
tografia nr. 1). Mon
struoasele legi ale apar- 
fheid-ului separă oame
nii după culoarea pie
lii. „Vagoanele segre-

Johannesburg. Good 
Street. Lîngă un grup 
de africani stopează 
două camionete. Coboa
ră polițiștii — „Pașa
poartele I”, răcnește u- 
nul dintre ei. Oamenii 
se scotocesc în buzuna
re, scojînd cărțuliile 
verzi. Doi dintre ei le 
uitaseră în bluze. Poli
țiștii îi înșfacă și camio
netele demarează. Ania 
Francos, autoarea re
portajului „Paradisul re-

gafiei formează un lung 
convoi al intransigenței 
rasiale” (fotografia nr. 2). 
Nerespectarea acestor 
legi este aspru pedep
sită. Autoarea continuă : 
„Dacă un om de cu
loare, obosit, se a- 
șează pe o bancă rezer
vată albilor faplul este 
considerat ca o provo
care șl este pedepsit cu 
închisoare plnă la trei 
ani șl o amendă de 300 
de lire. Dar am citit că

„Paradisul rezervat

Presa din diferite țări 
latino-americane se ocu
pă în ultima vreme tot 
mai frecvent de spori
rea de către S.U.A. a a- 
locațiilor militare desti
nate unor guverne de 
la sud de Rio Bravo, 
înfr-adevăr, dacă în 
1952 asistența militară 
a S.U.A. către America 
Latină era, potrivit ci
frelor oficiale, de 
200 000 dolari, zece ani 
mai tîrziu ea se ridică 

la 64 milioane dolari, 
iar pentru anul fiscal 
care va începe în iunie, 
Pentagonul solicită Con
gresului 75 milioane 
dolari. în 13 ani guver
nul S.U.A. a furnizat ță
rilor latino-americane 
armament în valoare de 
750 milioane dolari. 
Tendința este de majo
rare continuă, 
o dovedește, 
tele, depozijia 
a ministrului 
McNamara, în 
misiei de relații exter
ne a senatului. Este sem
nificativă în această pri
vință și declarafia gene
ralului Robert Wood, 
care dirijează în cadrul 
Pentagonului programe
le de asistentă militară : 
„Se află în curs de exe
cutare un program de 
siguranfă al „Alianței 
pentru progres”, al că
rui principal obiectiv 
este de a forma o con
ducere militară latino-a- 
mericană aflată în sluj
ba conservării ordinei 
interne”. Ziarul colum
bian „El Spectator” in
terpreta această afirma
ție în sensul că guver
nul american are inte
resul să militarizeze „A- 
llanfa pentru progres”, 
transformînd-o într-un 
Instrument de menținere 
a unor guvern* reac
ționare, care să apere 
interesele monopoluri
lor americane pe conti
nent. Aceasta ar însem
na, totodată, și o nouă 
variantă a planului care

așa cum 
Intre al- 

recentă 
apărării, 
faja co-

preconiza înjghebarea 
unei „forțe militare in- 
teramericane permanen
te”, plan ce s-a lovit de 
împotrivirea multor sta
te latino-americane.

Cui îi este destinat 
ajutorul militar ? lată ce 
spune senatorul Kenneth 
Galbraith, unul din prin
cipalii consilieri econo
mici ai președintelui 
John Kennedy : „Este 
evident că noi înarmăm 
în America Latină pe 
cei ce ne apără privile
giile. Acest ajutor mili
tar tinde să-l anuleze pe 
cel economic”. Potrivit 
aprecierii senatorului 
Ernest Gruening (Alas
ka), „asistența militară a 
S.U.A. în America Latină 
nu numai că înarmează 
brațe ultraconservatoare, 
dar provoacă o absurdă 
cursă a înarmărilor pa 
continent”. Ziarul chi
lian „El Siglo’ punea 
întrebarea : „Cîfe gu
verne constituționale au 
fost răsturnate în Ame
rica Latină prin folosi
rea ajutorului militar al 
S.U.A. ?’ Și ziarul răs
punde : „Dacă nu foaie, 
atunci aproape toate*.

Ajutorul militar al 
S.U.A. este acordat în 
condijiile ctnd țările 
continentului latino-a- 
merican suferă de pe 
urma lipsei acute de 
mijloace financiare care 
să fie destinate progre
sului economic și social.

După opinia ziarului
mexican „La Prensa* 
militarizarea continentu
lui echivalează cu „mi
litarizarea subdezvol
tării". Curentul de opi
nie contrar „generozită
ții* S.U.A. la capitolul 
asistență militară cîști- 
gă teren paralel cu o- 
fensiva lafino-america- 
nilor contra „Alianjei 
pentru progres", care, la 
capătul a cinci ani de 
existenfă, demonstrează 
efecte economice d • 
fiarte de cele promis'ț. 
n schimb, Pentagonul 

perseverează pe linia 
sporirii finanjării arma
telor latino-americane, 
care și așa înghit mai 
mult de o treime din 
bugetele naționale. Ex
plicația e simplă. Casta 
militară, reazem al con
servatorismului autoh
ton, constituie totodată 
un aliat al cercu
rilor din S.U.A. intere
sate în menținerea con
trolului tn această par
te a globului. Pentru 
stimularea unul aseme
nea aliat prețios baierele 
pungii se deschid ori 
de cîfe ori e nevoie. 
Chiar dacă acest lucru 
se face pe seama sacri
ficării adevăratelor in
terese ale Americii La
tine, care reclamă îna
inte de toate învingerea 
subdezvoltării.

un miner alb care a pro
vocat un accident într-o 
mină, ducînd la moar
tea a 39 de negri, a fost 
amendat cu... 20 de
lire. în 1960, cînd la
mina de la Coalbrool 
s-a produs un accident 
care a cauzat moartea 
a 437 de oameni, com
pania a fost amendată 
cu 64 de lire, adică 33 
de penny pentru fie
care african mort*.

Africa de sud furni
zează 70 la sută din 
producția de aur a lumii 
capitaliste, dar unui 
muncitor african de la 
minele aurifere (vezi fo
tografia nr. 3) i se plă
tește un salariu de mi
zeria pentru munca sa...

■ VLADIVOSTOK, buînd cuvîntul la Vladivos- 
tok, cu prilejul festivității de înmînare a Ordi

nului Lenin ținutului Primorie, Leonid Brejnev, 
secretar generai al C.C. al P.C.U.S., a subliniat că 
Uniunea Sovietică sprijină și va continua să spri
jine cauza dreaptă a poporului vietnamez. El a 
arătat că, acțiunile S.U.A. de extindere a răz
boiului din Vietnam se vor lovi de solidaritatea 
de luptă crescîndă a țărilor socialiste, de solidari
tatea forțelor progresiste și democratice din în
treaga lume.

■R BOGOTA. Noul președinte al Columbiei, 
“ Carlos Lleras Restrepo, ales la 1 mai, s-a 
pronunțat în favoarea intensificării comerțului 
cu statele socialiste. „Să ne străduim să ne înțe
legem unul cu altul în ciuda tuturor deosebi
rilor" — a declarat el — precizind că, după 
părerea lui, această poziție ar trebui să stea la 
baza comerțului internațional.

Polonez ae ridică la 1 800 000 da
204 000 candidați al P.M.U.P. In ____
fost primiți în P.M.U.P. 46 500 de noi membri.

persoane, dintre care 
ultimele trei luni, au

I SOFIA. La ÎS mai s-au deschis la Sofia lu
crările unui seminar al delegaților învăță

torilor din țările balcanice, cu tema „Rolul pro
gramelor și metodelor de învățământ în educa
rea tineretului în spiritul înțelegerii internațio
nale reciproce". La seminar participă delegații 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România, ob
servatori din Albania și Turcia, precum și repre
zentanți ai Secretariatului U.N.E.S.C.O.

KS DELHI. Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a declarat că guvernul este gata să reînceapă 

tratative cu guvernul pakistanez tn vederea reglemen
tării relațiilor dintre cele două țări.

M VARȘOVIA. Wladyslaw Gomulka, prim se- 
cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez, a primit joi pe Aleksandar Rankovici, se
cretar al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care se află în vizită în R. P. Polonă.

Vasil* OROS

Zilele trecute circa 7 milioane de oameni ai mun
cii din Franța au declarat o grevă de 24 de ore 
în sprijinul revendicărilor lor economice. In foto
grafi* : Demonstrație a greviștilor din capitala 

Franței
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