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ÎN ZIARUL DE AZI

■ REZOLUȚIA CONGRESULUI
UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIA

H Anchetă printre tinerii 
de la „Progresur-Brăila

SUPLEȚEA EDUCAȚIEI

® opinii : Tăgada
„juvenilă"

H BIOFIZICA — O ȘTIINȚĂ

A VIITORULUI
® CRONICA DRAMATICĂ

„Pe 40 de metri lungime de undă“

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA IAȘI

I
n dimineața zilei de vi
neri 20 mai, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Iosif Banc, Vir

gil Trofin au sosit pe frumoasele 
meleaguri ale Moldovei. Locuitorii 
acestor străvechi ținuturi româ
nești, leagăn al unui trecut glorios 
și al unor mari înfăptuiri ale pre
zentului socialist, au făcut oaspe
ților o primire caldă, entuziastă, 
izvorîtă din inimă.

Ora 8,30. Gara Bîrlad e împodo
bită sărbătorește cu steaguri tri
colore și purpurii, cu ghirlande 
împletite din flori, cu lozinci de 
bun venit. Dar cea mai elocventă 
și emoționantă urare se desprinde 
de pe chipurile miilor de locuitori 
care au ieșit cu mic și mare să 
întîmpine pe oaspeți.

La sosirea trenului mulțimea iz
bucnește în urale și ovații. Se 
aclamă îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru patria noastră socialistă. 
Conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați Ia coborîrea din tren 
de către tovarășii Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional P.C.R. Iași, Constantin Nis- 
tor, președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
Gheorghe Puni, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Bîrlad, Ivan Petrache, președintele 
sfatului popular orășenesc, și alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

După obiceiul străbun, bătrînul 
Gheorghe Pruteanu îi invită pe 
oaspeți să guste din renumitul co
lac moldovenesc și să bea vin din 
ploști. Tinere fete, îmbrăcate în ii 
și catrințe, le oferă năframe de bo- 
rangic ; un grup de pionieri îl îm
brățișează, dăruindu-le buchete de 
flori și cravate roșii.

De la gară pînă la fabrica de 
rulmenți drumul, lung de cinci ki
lometri, este străbătut în mijlocul 
unui coridor viu. Locuitorii orașu
lui își manifestau atașamentul față 
de partid și guvern prin nesfîrșite 
aclamații, prin cuvinte calde de 
urare. Sute de copii, înălțați pe u- 
merii părinților, flutură cu gingă
șie stegulețe și buchete de flori.

La intrarea în fabrica de rul
menți conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de Mihai Mari
nescu, ministrul ipdustriei cons
trucțiilor de mașini, și de condu
cerea întreprinderii, a organizației 
de partid, a sindicatului, de un 
mare număr de muncitori.

Este ascultată apoi, în sala de 
festivități a fabricii, expunerea 
făcută de tovarășul Ștefan Dumi
trescu, directorul întreprinderii, 
care schițează tabloul dezvoltării 
acestui vlăstar al industrializării 
socialiste. Creată la 1 mai 1953, 
uzina produce azi două milioane 
șapte sute de mii de rulmenți, în 
356 de tipuri. O mare parte din 
producție se exportă în 29 de țări.

în fiecare zi, harnicul colectiv al 
fabricii, alcătuit din peste 3 500 
muncitori, ingineri, tehnicieni, dă 
statului o jumătate de milion de 
lei beneficii. în cursul cincinalului 

Conducători? de partid și de stat sînt tntîmpinafi cu entuziasm la Fabrica de rulmenți Bîrlad

fabrica va cunoaște o nouă dez
voltare ; în 1970 se vor produce de 
două ori mai mulți rulmenți decit 
în 1965.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se interesează de raportul din
tre creșterea productivității mun
cii și a salariului mediu, despre 
modul cum se vor folosi investiții
le planificate în cadrul cincinalu
lui, pentru creșterea eficienței e- 
conomice și a calității produselor 
realizate de colectivul întreprin
derii.

în cursul vizitei în secțiile fa
bricii, oaspeții sînt salutați cu en
tuziasm și bucurie. De la forjă la 
strungărie, de la tratamentul ter
mic la sculărie și montaj, pretu
tindeni domnește ordinea și atmos
fera specifică procesului de pro
ducție modern. Stînd de vorbă cu 
controloarea de calitate Jana 
Vieru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul în care se 
asigură calitatea în diferitele faze 
ale producției, subliniind impor
tanța exigenței în muncă a con
trolorilor de calitate. Conducătorii 
de partid și de stat se întrețin în 
secția forjă cu muncitorii Ion An- 
ghelache, Aristide Petcu, Dinu 
Stoica, se interesează de munca 
lor, de cîștigul pe care-1 obțin. Pe 
măsura perfecționării procesului 
de producție, sporirii productivi
tății muncii, salariul lor a crescut, 
ajungînd astăzi între 1 400 și 1 800 
lei lunar. „Noi știm că de felul 
cum vom îndeplini sarcinile tra
sate de Congresul al IX-lea, cum 
vom munci în acești ani, spun ei, 
depinde creșterea continuă a ni
velului nostru de trai".

în curtea fabricii, în mijlocul 
unui mare număr de lucrători, to
varășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru primirea călduroasă. 
Apreciind realizările obținute de 
harnicul colectiv bîrlădean, secre
tarul general al C.C. al partidului 
a subliniat frumoasele perspec
tive ce stau în fața uzinei. Expe
riența înaintată a acestei fabrici 
în folosirea judicioasă a spațiului 
și capacităților de producție me
rită să fie însușită și de alte în
treprinderi. în felul acesta, gos
podărind mai bine mijloacele in
vestite de stat, dînd o producție 
mai mare, mai ieftină și de cali
tate cît mai bună, oamenii muncii 
își aduc contribuția la întărirea 
patriei noastre socialiste, la creș
terea bunăstării poporului.

...Continuîndu-și călătoria în re
giunea Iași conducătorii de partid 
și de stat trec prin sate înveșmîn- 
tate sărbătorește, împodobite cu 
ghirlande de flori și ramuri verzi, 
cu scoarțe și ștergare țărănești care 
înfățișează bogăția de culori șl mo
tive decorative specifice artei 
populare din aceste regiuni ale 
patriei.

Șoseaua .șerpuiește în mijlocul 
unui peisaj încîntător, printre văi 
și coline. Sînt plaiurile unde cu 
veacuri în urmă răzeșii lui Ștefan 
cel Mare au luptat, apărîndu-și vi
tejește țarina strămoșească împo
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triva cotropitorilor. Sub mîngîie- 
rea vîntulul de mai unduiesc lanuri 
înverzite — rod al muncii coopera
torilor. în dreptul comunei Zorleni 
mașinile se opresc în fața unei 
holde de secară. Oaspeții cercetea
ză culturile frumos dezvoltate, cîn- 
tăresc în mîini spicele bogate.

La intrarea în comuna Sîrbi, ca 
și la Podul Doamnei, hotar între 
raioanele Bîrlad și Vaslui, mulți
mea de țărani cooperatori îi cins
tește pe conducători cu pîine și 
sare, cu vin roșii, cu gustoase plă
cinte moldovenești — „poale în 
brîu". Oaspeților li se oferă, după 
tradiție, miei cu blana albă, mătă
soasă, împodobiți cu funde roșii. 
Se încing hore în care se prind 
laolaltă gazde și oaspeți, într-o at
mosferă de bucurie și însuflețire.

...Vaslui. Și aici o mare mulți
me de locuitori, bărbați și femei, 
tineri șl vîrstnici, aclamă sosirea 
conducătorilor. în mijlocul orașu
lui, în Piața 1907 — o scurtă opri
re. Prin cuvîntul tovarășului 
Vlad Stănescu, prim-secretar al 
comitetului raional de partid, lo
cuitorii Vasluiului mulțumesc

IAȘI. Mitingul din Piața Unirii 

oaspeților pentru bucuria prilejui
tă de vizita în orașul lor. Ei își 
exprimă recunoștința față de 
partid și guvern pentru condițiile 
noi de viață create de regimul so
cialist, pentru perspectivele ce se 
deschid Vasluiului în cincinal da
torită construcției în plină desfă
șurare a celor două mari între
prinderi : fabrica de confecții, cu 
o capacitate anuală de 1 100 000 
de bucăți, și fabrica de mobilă 
care va produce 20 000 garnituri 
pe an.

Salutînd pe locuitorii străve
chiului oraș Vaslui, unde a trăit 
și a luptat Ștefan cel Mare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că în anii noștri aceste meleaguri 
trăiesc o nouă istorie, scrisă cu 
faptele de muncă ale celor ce fău
resc noul chip al Moldovei stră
moșești, ca și al celorlalte regiuni 
ale patriei. Ridicarea economică 
a acestui raion este parte inte
grantă a politicii generale a par
tidului, care are drept scop să facă 
România socialistă — țară liberă 
și independentă, egală în drepturi 

cu toate națiunile lumii — mereu 
mai îmbelșugată, mai frumoasă, 
mai puternică.

...O întîlnire plină de însuflețire 
cu făurarii recoltelor bogate are 
loc la cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Tanacu, raionul 
Vaslui.

„E greu să exprim în cuvinte 
bucuria de a primi în mijlocul 
nostru pe iubiții conducători ai 
partidului și statului", a spus în 
cuvîntul său Nicolae Munteanu, 
președintele cooperativei, deputat 
în Marea Adunare Națională.

Țăranii din Tanacu au înfățișat 
cu mîndrie imaginea vieții și 
muncii lor. Cooperativa, înființată 
în 1952, gospodărește 5 000 de hec
tare. Creșterea avuției obștești se 
reflectă în ridicarea valorii zilei- 
muncă ; un indice al nivelului de 
trai al cooperatorilor îl reprezintă 
faptul că în ultimii patru ani 110 
familii și-au construit case noi, 
numeroși țărani și-au cumpărat 
mobilă, aparate de radio, televi
zoare.

Vizitînd sectorul zootehnic și 
cîmpurile cooperativei, conducăto
rii de partid și de stat s-au inte
resat de felul în care se aplică cu
ceririle științei agricole în produc
ție, de rentabilitatea diferitelor 
ramuri de producție și de planu
rile de viitor ale cooperativei.

în încheierea vizitei a avut loc 
un miting la care au luat parte 
mii de țărani cooperatori din Ta
nacu și satele învecinate. 
Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis celor pre- 
zenți, și prin ei tuturor locuitori
lor raionului Vaslui, salutul căl
duros al Comitetului Central al 
partidului. Vorbind despre cele 
văzute în cooperativă, el a spus 
că aceste realizări sînt rodul 
muncii harnice a țăranilor și, tot
odată dovada grăitoare a justeței 
politicii partidului care a îndru
mat întreaga țărănime pe calea 
unirii în cooperative agricole de 
producție. Referindu-se la succese
le obținute în primele patru luni 
ale anului în îndeplinirea planului 
de stat, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a subliniat că, prin aceas
ta, poporul nostru a pășit cu drep
tul la înfăptuirea obiectivelor cin
cinalului. în agricultură s-a trecut 
la traducerea în fapt a măsurilor 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Se dă atenție tot mai mare 
înzestrării tehnice a agriculturii, 
irigațiilor, producției de îngrășă
minte, executării în bune condiții 
a lucrărilor agricole, aplicării

Constantin MITEA 
Virgil DANCIULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

UNIUNILE COOPERATISTE LA LUCRU

Un prețios capital 
de gîndire 
gospodărească

Ca să Introduc, pe scurt, cititorul în 
atmosfera de lucru a uniunilor coo
peratiste, aflate la început de drum, 
voi relata cîteva momente din activi
tatea obișnuită, surprinse zilele tre
cute la sediul Uniunii regionale Plo
iești. Două cooperative au fost lovite 
de grindină. In cîteva minute, o 
trombă de gheafă a distrus răsadurile 
din grădinile de zarzavat, spulberînd 
munca de cîteva luni a oamenilor și 
lăsîndu-i în față, cu pămînful gol. Ase
menea accidente, în agricultură, nu 
sînt ieșite din comun, iar în aseme
nea împrejurări nimeni nu stă cu bra
țele încrucișate. Gospodarii adevărați 
se zbat, caută ieșire, întrajutorarea e 
în firea societății noastre. De data 
aceasta, ajutorul a intervenit 
prompt și organizat. Mă aflam de 
față, la Ploiești, cînd activiștii uniunii 
regionale au intrat în alertă, au zbîr- 
nîit telefoanele, au pornit spre locul 
calamității cîteva mașini, s-a organizat 
trimiterea unor noi cantități de răsa
duri pentru refacerea grădinilor dis
truse. Accident desigur, dar neacci
dentală, ci dimpotrivă organizată, este 
intervenția, ajutorarea rapidă. Mun
ca a reintrat în făgașul ei normal, 
nu numai în cele două unități, dar 
și la sediul uniunii cooperatiste.

Mi s-a povestit că, astă primăvară, 
chiar în perioada înjghebării uniuni
lor raionale, organizarea acestui aju
tor între cooperative s-a impus de la 
primii pași în numeroase locuri. Coo
perativa din Hăbeni a venit în ajutor, 
cu sămînță de porumb, cooperativei 
din Bucșani. Cooperativele din Adîn- 
cafa, Caragiale, Săcuieni, Gura Ocni-

Cunoașteți „Muzeul Deltei" 1
Delta Dunării I Ținut 

mirific, făurit de-a 
lungul mileniilor de 
apele băfrînului flu
viu. Plaurii, grindurile 
și canalele, zonele 
imense cu stuf și nu
feri, pădurea seculară 
de la Letea, coloniile 
de pelicani și lebede 
alcătuiesc o lume a- 
parte, de o rară fru
musețe.

Imaginea florei și 
faunei, a istoriei aces
tor locuri o oferă „Mu
zeul Delta Dunării", 
deschis nu de mult la 
Tulcea. Piesele expuse 
vorbesc despre istori
cul formării Deltei, bo
gățiile ei și importan
ța lor economică. Or
ganizatorii muzeului au 
căutat să prezinte 
flora și fauna di
feritelor zone ale 
Deltei cît mai expre
siv, unele exponate 
dîndu-(i senzația de
plinei autenticități.

La intrarea în mu
zeu, înfr-o sală mare 
este reprezentat is
toricul formării Deltei. 
Multe mărturii atestă 
continuitatea vieții o- 
menești, formarea și 
dezvoltarea elementu
lui românesc, atît în 
Deltă, cît și pe limesul 
dunărean. La Tulcea, 
Telița, Murighiol și în 
alte locuri au fost des
coperite așezări sau 

necropole de prove
niență dacică. De ase
menea, grindurile Ca- 
raorman, Letea, Chilia 
și Periprava oferă nu
meroase mărturii pri
vind viața populațiilor 
care au trăit în aceste 
locuri.

Prin intermediul dio- 
ramelor sînt redate de
talii zoogeografice 
deosebit de interesan
te. Pelicanii, egretele 
grațioase, avoazefele, 
călifarii albi și negri, 
sfîrcul purpuriu și alte 
cîteva zeci de specii 
de păsări, declarate 
monumente ale naturii 
sau puse sub ocroti
rea legii, sînt expuse 
într-un cadru apropiat 
de cel natural. Expo
natele, executate de 
maistrul naturalist Du
mitru Sultan, creează 
vizitatorilor impresia 
că se află chiar în fața 
unor animale și păsări 
vii, pe unul din grin
durile Deltei. In ultima 
încăpere a muzeului 
se află expoziția vie
țuitoarelor subacvatice. 
32 de bazine alcătuiesc 
acvariul.

După ce vizitatorul 
parcurge Delta minia
turală, observîndu-i 
flora și fauna, are po
sibilitatea, în fața u- 
nei hărți imense, să-i 
cunoască și drumurile 
turistice, punctele unde

TELEGRAMĂ 
COMITETULUI NAȚIONAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA
Cu ocazia celui de-al XIX-lea Congres al P.C. din Canada, Comite

tul Central al Partidului Comunist Român transmite delegaților la Con
gres, tuturor comuniștilor canadieni un călduros salut frățesc. Comuniștii, 
întregul popor român nutresc sentimente calde, frățești față de lupta dusă 
de comuniștii canadieni pentru apărarea intereselor vitale ale maselor 
muncitoare, pentru un viitor luminos al poporului canadian. Vă urăm 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului dumneavoastră și noi 
succese în lupta pe care o duceți în fruntea clasei muncitoare canadies» 
pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

țel, care își sleiseră rezervele de fu
raje, au primit ajutor de la vecinii din 
Dobra, Nucet, Doicești, care au sărit 
la timp. între unele cooperative s-au 
stabilit înțelegeri privind ajutorarea 
reciprocă, cu brațe de muncă, în cli
pele de vîrf ale campaniilor agricole. 
Altele au convenit să schimbe pro
duse sau să livreze organizațiilor de 
contractare animale de carne, în 
schimbul animalelor pentru reproduc
ție. Despre cooperarea în munca de 
fertilizare a solurilor, în acțiunile 
de desecări și irigații vom vorbi cu 
un alt prilej. Important este să notăm 
că, chiar de la primii pași, uniunile 
cooperatiste au preluat și condus a- 
ceasfă tendință spontană de colabo
rare, îndrumînd-o treptat și propu- 
nîndu-și s-o organizeze metodic. Cine 
ar fi putut să răspundă mai bine unei 
asemenea importante sarcini decîf 
tocmai uniunile cooperatiste, cărora 
Congresul național le-a conferit acest 
mandat ?

— Cooperativele noasfre de pro
ducție, mi-a spus ing. Ion Teșu, pre
ședintele uniunii regionale, au deve
nit unități de producție cu nevoi com
plexe. Creșterea lor economică se ex
primă, printre altele, și în numeroa
sele relații pe care unitățile noastre 
trebuie să le stabilească cu diferite 
instituții, organizații comerciale, între
prinderi furnizoare de utilaje sau ma
teriale, ceea ce duce de fapt la o mai 
deplină integrare a cooperativelor a- 
gricole în ansamblu! economiei noas
fre naționale. Aceste relații se con-

Poul ANGHEL

(Continuare în pag. a V-a)

se poate adăposti în 
timpul nopții. Pe har
tă sînt notate caba
nele turistice llgani, 
Crișan, Portița, cherha
nalele de la Dranov, 
Dunavăț, Perișor, Sf. 
Gheorghe și altele, a- 
șezate în locuri pito
rești și cu posibilități 
de petrecere cît mai 
plăcută a timpului. De 
asemenea, s-au tipărit 
și numeroase vederi, 
pliante și broșuri des
pre Delta Dunării, în 
limba română, precum 
și în patru limbi străi
ne, iar în prezent se 
âflă sub tipar un ghid 
al muzeului.

La plecare, fov. prof. 
Gavrilă Simion, direc
torul muzeului, ne-a 
relatat că în anul vii
tor muzeul se va îm
bogăți și cu o secție 
de istorie,, avînd ca 
temă „Originea și for
marea poporului ro
mân de la gurile Du
nării". La Tulcea se 
va organiza și un mu
zeu de istorie a pes
cuitului și pisciculturii 
în țara noastră. Aces
ta, așezat în aer liber, 
va cuprinde cherha
nale, ambarcațiuni de 
pescuit, scule de pes
cuit etc., în evoluția 
lor de-a lungul vremii.

Vasilo MiHAI 
coresp. „Scînteii"
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REZOLUȚIA
Congresului Uniunii Generale
a Sindicatelor din România

Exprimfnd hotărîrea unanimă a 
oamenilor muncii pe care îi repre
zintă — se arată în rezoluție — 
congresul își însușește pe de
plin programul Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea multi
laterală a economiei naționale pe 
perioada 1966—1970 și valorificarea 
surselor energetice șl electrificarea 
țării în anii 1966—1975, pentru con
tinuarea pe o treaptă superioară 
a procesului de desăvîrșire a con
strucției socialismului.

Congresul cheamă toate organele 
și organizațiile sindicale să pună 
în centrul activității lor organiza
torice și cultural-educative de ma
să mobilizarea lângă a colective
lor întreprinderilor și instituțiilor 
pentru dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
pentru creșterea forțelor de pro
ducție, sporirea bogăției naționale 
și ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

In calitate de reprezentante ale 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, sindicatele au datoria 
să participe activ la întreaga acti
vitate de conducere și planificare 
a economiei naționale, la perfecțio
narea continuă a activității econo
mice.

Congresul pune in fața sindica
telor sarcina de a îmbunătăți con
ținutul consfătuirilor de producție 
și al adunărilor grupelor sindicale, 
punînd în dezbaterea lor proble
mele majore ale întreprinderii, de 
a urmări sistematic și cu grijă deo
sebită studierea și înfăptuirea, de 
către conducerile tehnico-adminis- 
trative, a propunerilor făcute de 
oamenii muncii.

Organizată pe baza Directivelor 
C.C. al P.C.R., întrecerea socialis
tă — subliniază rezoluția — con
stituie tot mal mult o puternică 
mișcare de masă, exprimînd entu
ziasmul, înaltul patriotism al oa
menilor muncii. Congresul chea
mă toate organele și organizațiile 
sindicale să ridice nivelul organi
zării întrecerii, să urmărească asi
gurarea de către conducerile între
prinderilor a condițiilor materiale 
necesare îndeplinirii angajamente
lor. Un obiectiv central al între
cerii socialiste trebuie să-1 consti
tuie îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor. Uniunile sindicale 
sînt datoare să urmărească stabi
lirea de către ministere a unor cri
terii mai precise de calitate la 
toate produsele puse-în fabricație. 
Consiliul Central, pe baza consul
tării cu ministerele și alte organe 
centrale interesate să la măsuri 
pentru îmbunătățirea reglementă
rilor existente privind acordarea 
stimulentelor materiale și morale 
în întrecerea socialistă.

Rezoluția subliniază că introdu
cerea sistematică a științei și teh
nicii înaintate în producție, a teh
nologiei moderne, perfecționarea 
continuă a organizării producției și 
a muncii pun în fața sindicate
lor îndatoriri de mare răspundere. 
Consiliul Național și comisiile in
ginerilor și tehnicienilor trebuie 
să-și sporească aportul la rezol
varea problemelor tehnice ale în
treprinderilor.

Pentru dezvoltarea activității 
de inovații și raționalizări, sindica
tele au datoria să stimuleze în rîn- 
durile colectivelor de muncă pasiu
nea pentru promovarea noului în 
producție.

Rezoluția arată 
sarcinile ce revin
domeniul pregătirii profesionale, 
al ridicării nivelului de cunoștințe 
tehnice ale muncitorilor, al formă
rii de noi cadre cu înaltă califi
care pentru industria modernă.

Reprezentînd interesele maselor 
largi de salariați — se spune apoi 
în document — sindicatele trebuie 
să acorde o permanentă grijă îm
bunătățirii condițiilor de muncă și 
de trai, să participe nemijlocit la 
înfăptuirea măsurilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru continua 
ridicare a bunăstării celor ce 
muncesc.

Organele sindicale să vegheze la 
înfăptuirea consecventă a princi
piului socialist al retribuției după 
cantitatea și calitatea muncii, ur
mărind ca veniturile salariaților să 
reflecte cît mal deplin eforturile, 
rezultatele pe care aceștia le obțin 
în producție. Consiliul Central și 
comitetele uniunilor sindicatelor 
pe ramuri de producție să ia în 
studiu, împreună cu organele cen
trale de stat, posibilitatea îmbună-

In continuare 
sindicatelor în

tățirii modului de folosire a fon
dului întreprinderilor, a sistemului 
de premiere, pentru a întări carac
terul stimulativ al acestora.

Comitetele uniunilor pe ramuri 
de producție ale sindicatelor au da
toria să manifeste o atenție deose
bită față de elaborarea contractelor 
colective, să îmbunătățească preve
derile acestora, astfel încît ele să 
corespundă condițiilor concrete 
ale fiecărei întreprinderi, asigurînd 
totodată un mod eficient de urmă
rire a realizării angajamentelor re
ciproce înscrise în contract. Orga
nele sindicale au datoria să mani
feste o grijă deosebită față de fe
lul cum sînt asigurate condițiile 
de muncă și de viață în locurile 
de muncă depărtate de sediile în
treprinderilor, pe șantiere, exploa
tări miniere și forestiere, schele 
petroliere, G.A.S. și S.M.T., buna 
funcționare a cantinelor și cămi
nelor muncitorești.

Congresul obligă organele sindi
cale să intensifice controlul obștesc 
asupra protecției muncii. în adu
nările lunare și în consfătuirile de 
producție, o dată cu analiza înde
plinirii planului, să se dezbată și 
problemele de protecție a muncii, 
stabilindu-se măsuri corespunză
toare pentru prevenirea accidente
lor și îmbolnăvirilor profesionale. 
Comitetele uniunilor și sindicatele 
să vegheze la respectarea progra
mului legal de lucru, să ia poziție 
combativă față de acele conduceri 
tehnico-administrative din între
prinderi care pentru a acoperi 
lipsurile în organizarea producției 
recurg la ore suplimentare, prac
tică dăunătoare economiei națio
nale și cu influențe negative asu
pra sănătății oamenilor.

Consiliul Central să îndrume or
ganele sindicale pentru a îmbu
nătăți munca în domeniul asigu
rărilor sociale, 
bine fondurile 
scop. Organele 
leze modul cum se analizează sta
rea morbidității și aplicarea mă
surilor de întărire continuă a să
nătății celor ce muncesc.

O atenție sporită să se acorde 
îmbunătățirii în continuare a 
organizării trimiterii oamenilor 
muncii la tratament balnear și o- 
dihnă. Sindicatele trebuie, de ase
menea, să urmărească îndeaproape 
felul cum sînt respectate și apli
cate prevederile legislației muncii.

O sarcină de mare însemnătate 
a sindicatelor este îmbunătățirea 
pe mai departe a controlului ob
ștesc în domeniul deservirii popu
lației. Trebuie aduse îmbunătățiri 
organizării și formelor controlu
lui obștesc pentru ca acesta să 
capete un caracter permanent, să 
fie mai exigent și să asigure, în 
primul rînd, prevenirea lipsurilor, 
să se urmărească rezolvarea ope
rativă a sesizărilor făcute de 
echipele de control.

Congresul — arată rezoluția — 
cere organelor și organizațiilor 
sindicale să îmbunătățească ne
contenit activitatea de educare a 
oamenilor muncii, pentru a aduce 
o contribuție sporită la dezvoltarea 
conștiinței socialiste, la cultivarea 
trăsăturilor înaintate, proprii omu
lui societății noastre, cu un bogat 
orizont cultural, pătruns de pa
triotism socialist și internaționa
lism proletar.

Sindicatele să pună în centrul 
activității cultural-educative mo
bilizarea și sprijinirea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor în 
înfăptuirea sarcinilor de plan, să 
organizeze o cuprinzătoare muncă 
de propagandă tehnică, dă răspîn- 
dire a cunoștințelor economice, 
o susținută activitate educativă 
pentru întărirea disciplinei în pro
ducție, să-și aducă din plin contri
buția la mobilizarea cadrelor didac
tice pentru îmbunătățirea procesu
lui instructiv-educativ în învăță- 
mîntul seral și fără frecvență, 
să intensifice activitatea de edu
care patriotică a maselor, să dez
volte necontenit unitatea frățească 
între oamenii muncii fără deose
bire de naționalitate, dragostea lor 
fierbinte pentru patria comună, 
România socialistă, să contribuie 
mai activ la informarea operativă 
a maselor asupra evenimentelor 
politice interne și internaționale, 
să educe oamenii muncii în spiri
tul solidarității internaționale cu 
cei ce muncesc de pretutindeni.

Sindicatele să se preocupe de 
îmbunătățirea substanțială a conți
nutului și formelor de deservire

activitatea 
asigure în 

muncii ar

al sindica-

gospodărind tot mai 
destinate acestui 

sindicale să cont.ro-

culturală, de cuprindere a întregii 
mase de salariați în 
cultural-educativă, să 
continuare dezvoltarea 
tistice de amatori.

Relevînd rolul sporit
telor în viața societății noastre, 
congresul stabilește, ca una din 
sarcinile de bază ale organelor sin
dicale, îmbunătățirea neîncetată a 
activității lor organizatorice, a sti
lului și metodelor de muncă.

Adoptînd statutul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
congresul subliniază că transpune
rea în viață, în mod neabătut, a 
prevederilor sale constituie o înda
torire de cea mai mare însemnăta
te pentru fiecare organizație și fie
care membru de sindicat.

Unul dintre obiectivele princi
pale ale activității organizatorice 
trebuie să-1 constituie întărirea 
rolului sindicatelor în viața între
prinderilor și instituțiilor. Comite
tele sindicatelor, în relațiile de co
laborare cu conducerile întreprin
derilor și instituțiilor, să dovedeas
că o înaltă principialitate și com
petență în toate problemele majo
re pe care le ridică viața întreprin
derii, să le rezolve întotdeauna de 
pe pozițiile îmbinării intereselor 
salariaților cu cele ale statului.

Respectînd centralismul demo
cratic — principiul călăuzitor al 
organizării și activității sindicate
lor — organele sindicale au dato
ria să militeze pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a democrației 
muncitorești, să asigure participa
rea maselor la întreaga activitate 
a organizațiilor sindicale, să cre
eze condiții pentru exercitarea ne
stingherită de către toți membrii 
a drepturilor prevăzute în statut, 
să-i stimuleze în a-și spune pă
rerea deschis în toate problemele 
care privesc activitatea organiza
ției din care fac parte. Totodată, 
să se acorde o mare atenție re
zolvării propunerilor, sesizărilor și 
scrisorilor oamenilor muncii, fie
care problemă ridicată să fie exa
minată cu simț de răspundere și 
rezolvată cu promptitudine și 
principialitate.

Creșterea continuă a sarcinilor și 
complexității problemelor pe care 
le au de rezolvat sindicatele face 
imperios necesară promovarea cu 
și mai multă consecvență a 
cipiului muncii și conducerii 
tive în activitatea organelor 
cale.

In continuare, rezoluția 
lește sarcinile privind desfășurarea 
muncii de îndrumare 
pentru îndeplinirea 
precum și a muncii de selecționare, 
creștere și promovare a cadrelor.

Congresul — se spune apoi în 
rezoluție — aprobă activitatea de
pusă de Consiliul Central în do
meniul relațiilor internaționale. Tn 
spiritul internaționalismului prole
tar, al solidarității muncitorești, 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România va dezvolta și pe mai 
departe relațiile frățești cu sindi
catele din toate țările socialiste, în 
interesul întăririi unității și co
eziunii sistemului mondial socia
list, va lărgi contactele și colabo
rarea cu sindicatele din țările ca
pitaliste, țările recent eliberate și 
cele coloniale, în vederea întăririi 
unității de acțiune a mișcării sin
dicale internaționale șl a celorlalte 
forțe progresiste împotriva ex
ploatării și asupririi, a imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
va milita și în viitor pentru întă
rirea unității Federației Sindicale 
Mondiale, va dezvolta colaborarea 
cu organizații sindicale de alte 
afilieri sau autonome, în vederea 
întăririi întregii mișcări sindicale 
internaționale, pe baza intereselor 
comune de clasă care unesc pe 
oamenii muncii și sindicatele lor.

Congresul sindicatelor — se 
spune în încheiere — adresează 
tuturor oamenilor muncii, organe
lor și organizațiilor sindicale din 
întreprinderi și instituții de pe în
tregul cuprins 
înflăcărată ca 
rilor adoptate 
îmbunătățească 
domeniile de activitate, să 
ceașcă cu perseverență, entuziasm 
și spirit creator pentru înfăptui
rea cu succes a sarcinilor de răs
pundere ce le revin în opera de 
desăvîrșire a construcției socia
liste.

(Text prescurtat)
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Eclipsa de Soare
de ieri dimineață

3

Atît la București, cît 
și în alte localități, e- 
clipsa de Soare a pu
tut fi urmărită in 
bune condiții. Pe 
teritoriul nostru eclip
sa a fost vizibilă ca 
parțială la orele 10 șt 
20,9 minute la Bucu
rești. Miile de curioși 
au putut vedea cum 
Luna înainta treptat 
în dreptul discului so
lar, pînă la orele tl 
și 44,5 minute, cînd a 
fost înregistrată zona 
maximă : 
relui era 
proporție de 87 
sulă. în

discul Soa- 
acoperit in 

la 
continuare,

eclipsată a în- 
iar la

partea 
ceput să scadă, 
orele 13 și 14 minute 
eclipsa a luat sfîrșit.

Eclipsa a fost vizi
bilă ca parțială în Eu
ropa, Asia și Africa 
de nord. Pe o zonă ce 
a trecut peste Cona
kry (Ghana), Sahara, 
Grecia, Turcia, U.R.S.S. 
și R. P. Chineză, eclip
sa a fost însă vizibilă 
ca inelară : la faza 
centrală, mai mult de 
99 la sută din Soare a 
fost mascat de Lună. 
Din astrul zilei s-a ză
rit doar un inel lu
minos foarte subțt-

re. în diferite puncte 
(U.R.S.S., Grecia), au 
fost lansate rachete 
care au fotografiat fe
nomenul de la altitu
dini între 30 și 
km.
400 
ință 
țări 
de la numeroase cen
tre științifice și obser
vatoare astronomice, 
precum și din avion 
și elicopter. La ora 11 
și 22 minute, pe cerul 
senin al Elladei, care 
s-a întunecat, s-au pu
tut observa stelele.

100 
în Grecia, peste 
de oameni de ști- 
greci și din alte 

au urmărit eclipsa

Anchetă printre tinerii de la „Progresul** -Brăila

SUPLEȚEA EDUCAȚIEI
Uzina de utilaj greu „Progresul" 

din Brăila. Hale mari, moderne, ma
șini noi, care dau naștere altor mașini 
impresionante prin dimensiunile lor : 
excavatoare, compresoare pentru șo
sele și alte zeci de produse. E o 
diversitate pe care n-o întrece decît 
diversitatea oamenilor pe care-i întîl- 
neșb. concentrați asupra forjei sau a 
strungului, a retortelor din laborator 
sau a planșei de desen. Din acești 
oameni peste 30 la sută sînt tineri.

— Tn organizația de bază U.T.C. 
de la uzinaj avem 30 de oameni, ne 
spune tînărul inginer Mircea Slavu. 
30 de oameni — 40 de caractere I

Poale că e o impresie subiectivă, 
poate că tînărul inginer exagerează. 
De aceea ne-i 
ceasfă muză i 
pire tot mai 
de activitate, 
la psihologie

a-■am adresat statisticii, 
care a început să ins- 

mult diverse domenii 
de la economie și pînă 
sau la stilistică literară.

Ce ne-a declarat 
Statistica
— Ce categorii de tineri aveți în 

uzină î
După cîteva zile de gîndire (Statis

tica nu mai primise o asemenea între
bare) am fost puși în fața unei situa
ții cu peste 40 de rubrici : pe grupe 
de vîrstă, de pregătire, căsătoriți și 
necăsătoriți, elevi sau absolvenți de 
liceu etc., înfr-un cuvînt o harfă vie, 
plină de relief și culoare. Dacă ru
bricile și procentele vor părea la 
prima vedere fără altă semnificație 
decîl aceea — minoră oare ? a 
unei largi diversități, iată însă că 
unele cifre capătă elocvență, surprind 
fenomene pozitive sau negative. A- 
proape 20 la sută din tinerii între 
17 si 30 de ani sînt absolvenți sau 
elevi la liceul seral, ceea ce demons
trează puternica atracție pe care 
învățămîntul și cultura o exercită 
asupra tineretului din uzină ; un nu
măr însemnat de tineri și-au însușit 
o calificare superioară, mulți parti
cipă la activitatea cultural-arfistică. în 
schimb, doar 10 uteciști se numără 
printre inovatori, din totalul de 127. 
Din proprie inițiativă mai adăugăm 
două rubrici la această situație : 44 
de divorțuri în 1965 și aproape 30 
de abateri mai mici sau mai grave 
de la etica noastră în 1966.

După cum se vede, la uzina „Pro
gresul", ca și în oricare parte a țării, 
fineretui nu constituie nici pe departe 
o masă amorfă, ci un organism viu, 
cu o personalitate bogată, dinamică, 
diversă, care se refuză oricăror sche
me stabilite în mod arbitrar. Ca în 
orice organism viu, tendința generală 
de creștere întîlnește uneori piedici 
temporare, contradicții și accidente 
mai mult sau mai pujin firești în 
dialectica oricărui proces de dezvol
tare. Găsește educația acele mij
loace complexe, nuanțate, suple, pe 
măsura profilului atît de larg al tine
reții ?

0 diversitate 
ignorată

— Nu ne-am gîndit pînă acum la 
clasificarea tinerilor pe categorii de 
vîrsfă și de pregătire și nici la ur
mărirea statistică a unor fenomene cu 
caracter profesional, etic și social — 
ne spune Al. Eftlmte, secretar al co
mitetului U.T.C. din uzină.

— Dar un studiu al cererii, al 
preferințelor în ce privește conținutul 
și formele acțiunilor educative ați 
întreprins ?

— Nu. Tinerii își exprimă însă 
dorințele în adunările generale, fac 
propuneri, solicită.

— In 
zațiilor 
dorințe 
rezolvă 
lor ?

— Ce veți discuta în adunarea ge
nerală din această lună ?

— Nu știu, așteptăm indicații de 
la comitetul U.T.C. pe uzină, răspunde 
Florea Vechiu, secretarul unei orga
nizații de bază.

La școala profesională s-a petrecut 
un caz și mai concludent. Tema alea
să de o organizație de bază, temă 
corespunzînd interesului real al co
lectivului, a fost infirmată de un 
membru al comitetului și înlocuită cu 
alta izvorîtă din birou.

Așadar, asemănarea sau coincidența 
temelor se explică. Mai răspunde însă 
astfel adunarea generală probleme
lor specifice fiecărei organizafii ?

Paralelismul. Unii secretari declară 
că au epuizat toate temele și nu mai 
știu ce să discute în adunările gene
rale I Care sînt femele dezbătute în 
acest an ? Cu rare excepții, probleme 
ale producției, probleme discutate și 
în ședințele sindicale, și în analizele 
pe schimb etc. Paralelismul obosește, 
repetiția exagerată slăbește interesul. 
Fără să ocolească problemele de 
producție atunci cînd ele se impun 
cu necesitate, adunările generale pot 
aborda o gamă largă de teme etice 
și culturale, tratate cu 
și fantezie, în moduri 
atractive.

Rigiditatea. „Cum se 
adunare generală ? Se prezintă refe
ratul, se fac înscrierile la cuvînt, se 
votează închiderea listei etc. Ultima 
adunare la care am participat s-a 
desfășurat astfel : primul vorbitor a 
ridicat o problemă dintr-un punct de 
vedere, reluat și de ceilalți 3—4 care 
i-au urmat la cuvînt. Alții, care aveau 
alte păreri, n-au mai putut vorbi 
pentru că se închisese lista... Și asta 
unde ? Intr-o organizație mică, cu 26 
de membri, număr propice pentru o 
discuție vie, deschisă. Atmosfera 
adunărilor noastre generale, așa cum 
se desfășoară ele în prezent, este 
netinerească, necreatoare, închistată". 
(Vaslle Calu, responsabil cu proble
me de educație în comitetul U.T.C.).

Adunările generale au un rol im
portant în procesul educativ al tine
retului, dai nu mai prejos sînt acțiu
nile organizate în timpul liber în 
afara uzinei. Cum reflectă clubul uzi
nei (nou, modern, confortabil) preo
cuparea pentru educarea șl distracția 
tinerilor ?

Din răspunsurile a 20 de tineri se 
alcătuiește un peisaj sărac și monoton 
(conferințe, concursuri, „Cine știe, 
răspunde"), din care se detașează, 
printre altele, un reușit „proces de 
divorț" și un original concurs de 
poezii.

De altfe1, mal concludent decît 
ancheta ni s-a părul însuși programul 
clubului : în cele 20 de joi ale a- 
cesfui an doar 7 sau 8 au fost 
dedicate tinerilor din uzină, iar în 
ultimele 8 duminici, 5 au ca program 
exclusiv — „vizionare colectivă la 
televizor". Clubul nu posedă o masă 
de ping-pong și nici alte jocuri (în 
afară de șah) și nu organizează seri 
de dans de teama... deteriorării. E 
adevărat, clubul e adeseori folosit 
pentru ședințe și instructaje sau e 
„împrumutat"' unor întreprinderi și 
instituții din oraș. Se pare însă că 
atît comitetul U.T.C. cît și comitetul 
sindicatului se complac uneori în a- 
ceastă situație, care acoperă como
dități și carențe organizatorice.

Tinerețea nu încape în patul lui 
Procust. Tezaurul ei de energie și 
capacitate creatoare trebuie valorifi
cat prin mijloace diverse și adecvate, 
în vederea marilor realizări de mai 
tîrziu ale maturității. Această nobilă 
misiune de părinte atent și grijuliu 
revine comuniștilor, în atitudinea că
rora luciditatea se cere contopită cu 
căldura, severitatea cu dragostea și 
pasiunea pentru munca dificilă, com
plexă, dar plină de satisfacție a edu
cării tineretului.

Comuniștii de le „Progresul", co
mitetul de partid au o vastă expe
riență de educatori, experiență care 
se cere adîncifă, folosită mai dife
rențiat și în mod permanent pentru 
a răspunde întotdeauna prompt ;i 
competent la problemele tinerei ge
nerații.

Are nevoie educația 
de o prospectare 
științifică ?

competenfă 
inedite și

desfășoâr? o

în încheierea acestei anchete am 
invitat în jurul unei mici mese ro
tunde, patru intelectuali din Brăila, 
care, prin activitatea lor, au sfrînse 
legături cu educația tineretului. Nu 
vom reda aici decîl ideile și sugestii
le mai importante.

Prof. Corneliu Vîgolici, inspector 
în Comitetul orășenesc pentru cultu
ră și arfă : — La nivelul orașului s-au 
organizat diverse manifestări, unele 
de succes, pe teme de etică și este
tică, nu de mult a avut loc un „proces 
de divorț", la care au participat fi
ner de ia „Progresul" și Fabrica de 
confecții. Sînt acțiuni pozitive, cu 
efect educativ, dar se constată că 
ele se adresează, de obicei, vîrfuri- 
lor. Pentru a avea un caracter model 
sîn' invitați mai ales secretari și acti
viști U.T.C. din mai multe întreprin
deri. Ceilalți, cei asupra cărora ar tre
bui să acționăm în primul rînd, nu 
sînt invitați. In timp ce noi desfă
șurăm aceste manifestări, unii din ei 
își pierd vremea pe bulevard sau prin 
restaurante. Modelul nu e preluat de 
organizațiile de bază, de colective 
mai mici care să atragă în acțiuni si
milare masa largă a tineretului.

Din activitatea educativă lipsește 
uneori acea întrebare veche de cînd 
lumea : cui îl folosește, care e finali
tatea șl eficiența acțiunilor noastre, 
întrebare ce se pune în toate cele
lalte domenii de activitate.

Prof, emerit Timofei Petride : — în 
fața unor carențe de educație pe care 
le cunoaștem, ce-am întreprins ? Am 
organizat conferințe, ședințe, acțiuni
le pomenite mai sus, iar la universi
tatea populară am deschis un curs 
intitulat i „Tineretul și viața contem
porană", care nu se bucură de o 
frecvență Satisfăcătoare.

E prea puțin, e foarte puțin. Ce-ar 
trebui făcut ? Să mărim numărul ma
nifestărilor, conferințelor, ședințelor î

Cred că ar fi mal indicat să înce
pem cu. un studiu serios, aprofundat, 
asupra cererii, asupra preferințelor, 
prin anchete de masă, dar și prin 
sondaje individuale la reprezentanți) 
unor diverse categorii de vîrsfă, pre
gătire, comportament.

Se vorbește la „Progresul” despre 
absențe nemotivate ale unor tineri. 
Dar nu ne-am gîndit pînă acum la o 
anchetă delimitată tocmai la această 
categorie, un studiu care să stabileas
că profilul moral, cultural șl social al 
chiulangiului șl, implicit, cauzele, mo
bilările acestui fenomen negativ.

O atitudine empirică, prin prisma 
căreia tineretul e privit ca o masă 
nediferențiată, nu poate duce la re
zultatele educative scontate.

Nicolae Istrafi, secretar literar al 
Teatrului de stat : — Tinerefea are o 
sensibilitate latentă nevalorificată su
ficient. E vina noastră că această sen
sibilitate nu e cultivată prin educația 
estetică menită să ducă și la o esteti
că a comportării.

S-a vorbit despre studiul cererii, al 
preferințelor. Consider că rezultatele 
unu* astfel de studiu trebuie privite 
în mod realist, deschis și nu în lumi
na unor scheme desuete, prin psiho
logia adultului. Nu trebuie să ne 
sperie faptul că tinerii vor să se 
distreze, să danseze. Trebuie să pre
gătim această distracție la un nivel 
cît mai înalt, s-o dirijăm cu tact și 
înțelegere.

Dr. Radu Constantin : „Am impre
sia că în discuțiile despre educația 
tineretului se face încă prea multă 
poezie. Adeseori se discută ori des
pre criterii generale, prea generale 
ca să nu plutească în superficialitate ; 
ori despre cazuri individuale, impuse 
atenției noastre abia după ce au ieșit 
din comun. Cerințele acestei vîrsle 
care traversează complexe și profun
de transformări biologice și psihice 
nu sînt studiate cu competență în 
diversitatea lor, pe categorii de ani, 
de pregăt're, de condiții. Procesul 
educativ nu e privit întotdeauna ca 
un fenomen social complex, nu se ur
măresc evoluția, dinamica direcțiile 
și perspectivele acestui fenomen.

Cred că va trebui să ne gîndim la 
posibilitatea ca în vrmăforll ani 
marile întreprinderi să fie încadrate 
și cu un specialist în sfera pedago
giei, pulhoiogiei, sociologiei care să 
studieze fenomenele respective în 
rîndurlle colectivului și să vie perma
nent consultat în probleme de edu
cație, Beneficiarul principal va fl, 
bineînțeles, tineretul.

Paul DIACONESCU

Culesul cireșelor la G.A.S. Buciumeni, regiunea București
Foto : Agerpres

ce măsură activitatea organi- 
de bază corespunde acestor 

și propuneri, în ce măsură 
problemele reale ale tineri-

Pentru a răspunde la această 
întrebare, am întreprins un raid-ful- 
ger avînd drept obiectiv tocmai te
matica și pregătirea adunărilor gene
rale, care pot și trebuie să constituie 
un adevărat epicentru al întregii acti
vități educative. Am descoperit idei 
și teme interesante, care au însuflețit 
adunările generale, conferindu-le un 
spirit viu, de dezbatere creatoare și 
pasionată ; totodată am ajuns însă și 
la cîteva din rădăcinile formalismu
lui.

Indicațiile. Surprinde de la bun 
început asemănarea și chiar coinci
dențe temelor discutate în adunările 
generale ale unor organizații cu 
profile și probleme diferite, de la 
oțelărie la serviciul tehnic.

în fotografia din stingă : Cromosfera solară în timpul fazei maxime 
a eclipsei de Soare din 20 mai 1966 fotografiată la sectorul solar al 
Observatorului ostronomic-Bucuresti al Academiei. Dreapta : Cromo
sfera solară fotografiată după eclipsă.
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Bazinul carbonifer al 
Văii Jiului dispune de o 
rețea de 123 unități co
merciale care desfac pro
duse alimentare. In plus, 
la Petroșeni mai există un 
mare depozit alimentar, 
fabrici de mezeluri, lacta
te și pline. Intr-un cuvînt, 
sînt condiții pentru satis
facerea cerințelor zilnice 
ale zecilor de mii de fa
milii.

Cum sînt folosite aces
te condiții ? „Stăm bini
șor" — ne-a răspuns to
varășul Ion Coma, direc
torul O.C.L. „Alimentara". 
Și, pentru a tălmăci acest 
„binișor", l-am invitat pe 
tovarășul director să ne 
însoțească într-un raid 
prin Valea Jiului.

La magazinele 77 Lu- 
peni și 18 Petroșeni res
ponsabilii Iosif Nivelt și 
Anghel Constantin se ocu
pă cu răspundere de a- 
provizionarea unităților 
lor, păstrează și prezin
tă mărfurile în condiții 
bune. De aceea, nici nu-i 
de mirare că magazinele 
respective au devenit 
mai solicitate din 
tă Valea Jiului. Dar 
două unități forte 
„panouri de onoare"
O.C.L., cum le numesc în 
glumă minerii — nu pot 
acoperi lipsurile care per
sistă la alte magazine.

în cartierele „Aeroport" 
și „Camați", gestionarii și 
gospodinele ne-au înșirat 
o Bstă de produse indus
triale și alimentare care 
lipsesc. De ce ? Directo
rul O.C.L. „Alimentara” se

cele 
toa
cele

la

justifică prin lipsa de 
preocupare a șeiilor de 
unități în formularea co
menzilor. Aceștia dau vi
na pe depozitul I.C.R.A. și 
fabricile do mezeluri și 
lactate. Unitățile respecti
ve trec vina asupra con
ducerii O.C.L. pentru lip
să de prevedere și în
curcături In planificarea 
proprie. Este greu de sta
bilit cine are dreptate. 
Cert este însă faptul că 
cei păgubiți sînt consuma
torii.

Ce se constată, de fapt, 
la o analiză mai adîncă ? 
Untul, de pildă, lipsește 
din 
că 
vă, 
în 
Dar fiindcă fabrica 
dispune de instalații pen
tru porționat și ambalat, 
calupurile mari de unt 
sînt trimise tocmai la 
Arad, Timișoara, Sibiu 
pentru ambalare, ca abia 
după un turneu de 500— 
600 km să se întoarcă în 
magazinele din Petro
șeni. Produsele lactate se 
produc și ele In cantități 
suficiente, dar Ia Livezeni 
lipsesc hîrtia și cartonul 
pentru ambalat, așa că 
fabrica se spală pe mîini: 
cum să livreze dacă nu 
are ambalaje ? Minerii 
sînt mari consumatori de 
înghețată. La Livezeni s-a 
creat o secție specială, 
de mare capacitate, aptă 
că acopere zilnic cerin
țele tuturor localităților 
Văii Jiului. S-a „creat" e, 
de fapt, un fel de a spune,

magazine nu pentru 
n-ar exiBta. Dimpotri- 
la Livezeni e produs 
cantități industriale.

nu

pentru că utilajele n-au 
sosit încă și secția nu func
ționează. De nenumărate 
ori birou! Comitetului oră
șenesc de partid Petro- 
șeni a ridicat la ministe
rul de resort problema 
fabricii de produse lacta
te Livezeni, dar fără re
zultat.

La defecțiunile organe
lor M.LA. se adaugă dife
rite „mărunțișuri" locale, 
care frînează, la rîndul 
lor, asigurarea unei apro
vizionări corespunzătoare. 
Tovarășul Iosif Andrica, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc Petro
șani, ne spune : „Comite
tul executiv a analizat re
cent activitatea comerțu
lui. S-au semnalat 
necazuri la I.C.R.A., 
nele magazine, la 
instalații frigorifice,
luat măsuri și treburile se 
îndreaptă". Răspunsul nu 
poate fi însă mulțumitor. 
Din materialul prezenta' 
ședinței din aprilie a co
mitetului executiv rezultă 
pripeala cu care 
a fost întocmit, o 
superficialitate în 
rea problemelor 
viril. Sfatul 
I.C.R.A., O.C.L. Alimentara 
nu spun > vorbă despre 
calitatea sl^rbă a unor 
preparate de carne fabri
cate la Petroșeni, despre

ceva 
la u- 
unele

Am

starea tehnică precară a 
unor utilaje de desfacere 
și transport sau despre 
lipsa de colaborare din
tre factorii care poartă 
răspunderea aprovizionă
rii. Vinovați sînt gă
siți, mai întotdeauna, șe
fii de unități și voia
jorii comerciali. „In par
te — afirmă tov. Ion Pui- 
can, directorul Direcției 
comeraiale regionale Hu
nedoara — așa stau lu
crurile. Unii responsabili 
neglijează aproviziona
rea, depozitarea și pre
zentarea mărfurilor. Pe 
de altă parte insă, con
trolul și îndrumarea din 
partea conducerii O C.L. 
și 
stnt 
te.

acesta 
anumită 
analiza- 

desei- 
popnlar,

a sfatului popular 
aproape inexisien- 

Un recent control, 
intreprins de noi și 
M.I.A., a scos In evidență 
mari deficiențe organiza
torice în rețeaua comerțu
lui alimentar, care trebuie 
grabnic înlăturate".

Este, de altfel, o dorin
ță mai veche a minerilor 
din Valea Jiului do a se 
înlocui efectiv aprecierile 
călduțe, cu măsuri cores
punzătoare, menite să a- 
slgure satisfacerea cerin
țelor lor de fiecare zi.

Laurențiu VISKI
coresp. „Scînteii1
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cuceririlor științei agricole. Au 
fost înființate uniunile agricole 
cooperatiste și Uniunea Națională. 
Pentru prima dată în istoria țării 
noastre țărănimea s-a organizat pe 
scară națională, și-a ales organe de 
conducere proprii care asigură rea
lizarea programului de dezvoltare 
a agriculturii, înlesnesc participa
rea tot mai activă a țărănimii la 
întreaga viață a statului nostru 
socialist, la realizarea țelurilor 
construcției socialiste. Recolta ahu- 
lui acesta, a arătat în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se a- 
nunță a fi bună, atît aici cît și în 
întreaga țară.

Depinde de munca dv. ca și de 
sprijinul pe care îl veți primi în 
mașini, semințe, îngrășăminte, pen
tru ca obiectivele cincinalului pri
vind dezvoltarea agriculturii să fie 
îndeplinite și depășite. Deși reali
zările poporului nostru sînt mari, a 
subliniat vorbitorul, se cer încă e- 
forturi susținute pentru a înfăptui 
pe deplin ceea ce înțelege partidul 
nostru prin desăvîrșirea construc
ției socialiste — o viață și mai ci
vilizată și mai prosperă pentru fie
care om al muncii, pentru întregul 
popor. O garanție a succeselor 
noastre de viitor, a încheiat tova
rășul Ceaușescu, este întărirea ne
contenită a alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea coopera
tistă, baza de neclintit a orînduirii 
noastre. Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. au fost sa
lutate de participant prin vii acla
mații, exprimînd deplina încredere 
și profundul atașament față de po
litica înțeleaptă a partidului de 
dezvoltare a agriculturii, de înflo
rire a întregii țări.

în drum spre Iași, conducătorii 
sînt salutați cu căldură de țăranii 
din Muntenii de Sus, din Solești, 
Codăești, Bucium, de mii și mii de 
locuitori ai localităților străbă
tute.

lașul, vechi leagăn de cultură 
românească, oraș care evocă cu 
putere istoria și exprimă viu pa
tosul înnoitor al construcției so
cialiste, i-a primit pe conducăto
rii de partid și de stat în Piața 
Unirii, în locul unde, în urmă cu 
107 ani, înaintașii noștri au încins 
hora bucuriei, cinstind într-o zi 
geroasă de ianuarie legământul pe 
veci, unirea Principatelor Române. 
Prin tradiție, Piața Unirii este 
locul marilor adunări cetățenești, al 
marilor manifestații de masă din 
Iași.

Acum este pavoazată sărbăto
rește, cu drapele tricolore, cu stea
guri roșii, cu lozinci în cinstea 
partidului. Au venit să-i întîm- 
pine pe conducători mii și mii de 
ieșeni, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, muncitori. metalurgiști, 
chimiști și textiliști din toate în
treprinderile orașului, profesori și 
studenți ai centenarei universități 
ieșene, alți oameni ai muncii, re
prezentanți ai tuturor instituțiilor.

Sosirea în piață a oaspeților este 
întîmpinată cu nesfîrșite ovații. 
Mulțimea flutură stegulețe roșii 
și tricolore, buchete de flori; mii 
de glasuri aclamă, răsună aplauze 
și urale în cinstea Partidului Co
munist Român, a conducerii sale. 
De la tribuna înălțată în piață, 
conducătorii de partid și de stat 
răspund cu căldură tumultuosului 
salut popular.

Primul secretar al comitetului 
regional de partid, tovarășul Miu 
Dobrescu, rostește un cuvînt de 
bun sosit. „Cu prilejul vizitei pe 
care o faceți în regiunea noastră — 
a arătat el — muncitorii, țăranii, 
intelectualii, toți oamenii muncii 
din regiunea Iași, trăind încă at
mosfera înălțătoare în care între
gul nostru popor a sărbătorit cea 
de-a 45-a aniversare a Partidului 
Comunist Român, își îndreaptă gîn- 
durile pline de recunoștință și de 
mîndrie patriotică către gloriosul 
nostru partid, către conducerea sa 
încercată, care a slujit și slujește 
cu devotament nemărginit intere
sele fundamentale ale poporului 
român, ale patriei noastre".

Scoțînd în relief dezvoltarea con
tinuă și multilaterală a regiunii, 
care în anii șesenalului a 
cunoscut un avînt fără pre
cedent, vorbitorul a sublini
at hotărîrea oamenilor muncii 
din orașul și regiunea Iași de a nu 
precupeți nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor primului an al 
cincinalului, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului.

în aclamațiile și uralele celor 
prezenți ia cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

După ce a transmis tuturor lo
cuitorilor orașului și regiunii Iași 
salutul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus :

De dimineață am vizitat orașele 
Bîrlad și Vaslui și o serie de comu
ne din regiunea dv. Trebuie să 
spunem că manifestările pline de 
căldură ale oamenilor muncii, care 
ne-au întîmpinat pretutindeni pe 
unde am trecut, precum și ale 
populației orașului Iași, la adresa 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului, arată că întregul nos
tru popor este strîns unit în jurul 
partidului, hotărît să înfăptuiască 
politica comuniștilor de înflorire a 
României socialiste, de întărire a 
independenței și suveranității pa
triei.

De la România burghezo-moșie- 
rească la România de azi am stră
bătut un drum lung. Poporul nos
tru a dat în trecut multe jertfe în 
lupta pentru independență națio
nală, pentru a deveni stăpîn pe 
soarta sa, pentru a-și făuri viața 
așa cum dorește. Aceste jertfe au 
făcut posibil ca noi să construim 
astăzi socialismul, ca patria noas

tră să devină puternică, înflori
toare. Această parte a țării noas
tre — Moldova, orașul Iași, au cu
noscut, de asemenea, lupte grele, 
au dat mulți luptători de seamă 
pentru cauza fericirii poporului 
nostru. De aici, din Iași, s-au ridi
cat numeroși cărturari care au 
adus o contribuție însemnată 
la făurirea limbii și culturii 
românești. Și astăzi lașul este 
unul din centrele importante 
ale culturii, ale progresului Româ
niei socialiste.

Cinstind memoria înaintașilor, a 
lui Ștefan cel Mare, a lui Cuza, 
Kogălnlceanu, Eminescu, Creangă, 
Vasile Alecsandri și a altora, care 
s-au afirmat, într-un domeniu sau 
altul, ca patrioți și luptători hotă- 
rîți pentru înălțarea României, ne 
înzecim totodată eforturile pentru 
a dezvolta industria, agricultura, 
știința, pentru a ridica întreaga 
țară spre culmile civilizației și pro
gresului. Noi am realizat multe lu
cruri în toate regiunile, ca și aici, la 
Iași, și în întreaga Moldovă. Sîntem 
de zece ori mai bogați, ca să spu
nem așa, față de 1938, dar cu toate 
acestea mai avem multe de făcut 
pentru a putea afirma că poporul 
nostru a ajuns la nivelul la care 
să se bucure din belșug de toate 
binefacerile civilizației, de toate 
cuceririle omenirii. Pentru realiza
rea acestor țeluri spre care ne con
duce partidul, trebuie să ne con
centrăm toate eforturile.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
trasat un program măreț, realiza
rea lui nu este o sarcină ușoară. 
Primele 4 luni au fost începute 
bine și în industrie, și în agricul
tură, rezultatele obținute arată că 
prevederile planului cincinal sînt 

La cooperativa agricolă de producție din comuna Tanacu, raionul Vaslui

realiste, pe măsura forței și posi
bilității poporului nostru. Ele vor 
fi, fără îndoială, nu numai îndepli
nite, ci și depășite. E o bucurie să 
vezi cum prin munca harnicului 
nostru popor se înalță uzine, fa
brici, școli, universități, locuințe 
noi, cum înflorește patria. Aceas
tă mîndrie trebuie s-o transfor
măm într-un imbold de luptă 
pentru noi succese în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului. Fiecare, la lo
cul său de muncă, să muncească 
astfel pentru a putea spune': iată, 
în ceea ce s-a realizat în țara noas
tră se află și o părticică din munca 
mea, din inima mea, din tot ceea ce 
am mai bun. In continuare to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : România face parte din 
marea comunitate a țărilor so
cialiste care reprezintă un fac
tor de seamă în lupta pentru 
pace și progres. Rezultatele mun
cii noastre, întărirea patriei sînt 
o contribuție la întărirea întregu
lui sistem socialist. Cu cît mai pu
ternică devine fiecare țară socia
listă cu atît mai puternic va fi 
sistemul socialist, cu atît mai mare 
va fi influența ideilor socialiste 
asupra întregii omeniri, grăbind 
victoria socialismului în lume. Ri- 
dicînd economia, dezvoltînd cultu
ra, întărind patria, noi sporim 
forțele care luptă pentru apărarea 
păcii. Știm că atîta timp cît există 
imperialismul va continua să 
existe și pericolul unui nou război 
mondial. De aceea facem totul 
pentru a întări capacitatea de 
apărare a patriei noastre, precum 
și unitatea clasei muncitoare și a 
tuturor forțelor antiimperialiste ; 
în această unitate constă chezășia 
victoriei în lupta pentru pace și 
democrație în lume.

Sîntem hotărîți — a spus vor
bitorul — să facem totul pentru a 
ne aduce și în viitor, din plin, 
contribuția la marea cauză a so
cialismului șl păcii. în întreaga 
sa istorie poporul nostru nu s-a 
dat niciodată în lături atunci cînd 
a trebuit să-și aducă contribuția la 
cauza civilizației. Numai întărind 
pacea, numai împiedicînd pe agre
sorii imperialiști să dezlănțuie un 
nou război vom asigura mersul nos
tru hotărît înainte spre o viață tot 
mai înfloritoare. Iată de ce parti
dul nostru, mobilizînd și chemînd 
întregul popor la construcția so
cialismului și comunismului în 
România, întărește în același timp 
solidaritatea cu toate țările so
cialiste, cu toate partidele comu
niste, cu toate forțele antiimpe- 

rialiste. în felul acesta, asigurăm 
victoria socialismului și comunis
mului în patria noastră și ne adu
cem totodată contribuția la cauza 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

închei, tovarăși, urîndu-vă din 
toată inima succese și mai mari în 
activitatea dv. Să aduceți o contri
buție tot mai mare la înflorirea 
României socialiste. Vă doresc 
multă fericire și succes în muncă !

Cuvintele secretarului general al 
partidului sînt salutate cu înde
lungi ovații și nesfîrșite aplauze. 
Minute în șir în Piața Unirii ră
sună urale în cinstea Partidului 
Comunist Român, a politicii sale, 
în cinstea României socialiste.

După însuflețită întîlnire cu lo
cuitorii orașului Iași, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
îndreptat spre sediul comitetului 
regional al P.C.R., unde a avut loc 
o scurtă convorbire cu membrii bi
roului comitetului regional.

întâlnirea cu 
intelectualii ieșeni

în cursul după-amiezii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Iosif Banc 
și Virgil Trofin, însoțiți de con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, s-au întîlnit în 
amfiteatrul „Mihail Eminescu" al 
Universității ieșene cu cadre di
dactice și studenți din acest centru 
universitar.

Dealul Copoului, de la poalele 
căruia începe lașul universitar, 
este o revărsare de tinerețe și vo
ioșie.

într-o atmosferă de mare entu
ziasm, în aplauzele a mii de stu
denți, oaspeții sînt întîmpinați de 
ministrul învățămîntului, acad. 
Ștefan Bălan, de adjunctul său, 
prof. dr. Jean Livescu, de rectori 
ai instituțiilor de învățămînt su
perior din Iași, de un mare număr 
de cadre didactice. Un grup de 
studente înconjoară pe oaspeți, 
oferindu-le buchete de flori.

Aducînd oaspeților un călduros 
salut din partea cadrelor didac
tice și a studenților din centrul 
universitar Iași, prof. univ. dr. Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza", a spus : Considerăm 
această vizită ca o onoare deose
bită acordată vechii noastre insti
tuții de învățămînt superior. Prin 

.ea, odată mai mult, se concretizea
ză atenția și prețuirea pe care par
tidul și guvernul le acordă cultu
rii, învățămîntului, educației.

Sărbătorirea împlinirii a 45 de 
ani de la înființarea partidului, a 
arătat vorbitorul în continuare, a 
prilejuit tuturor cadrelor didactice 
și studenților cunoașterea mai pro
fundă a luptei hotărîte și a victo
riilor partidului pentru libertatea 
și fericirea patriei noastre, pentru 
binele și progresul poporului ro
mân. Expunerea d-voastră, tova
rășe Ceaușescu, a vibrat în inimile 
tuturor și s-a întipărit în con
știința fiecăruia.

în continuare, prof. univ. dr. Ion 
Creangă s-a referit la dezvoltarea 
centrului universitar din Iași. El 
cuprinde astăzi cinci instituții de 
învățămînt: Politehnica, Institutul 
de medicină, Institutul de agrono
mie, Conservatorul și Universitatea 
„Al. I. Cuza" — alma mater. în 
cadrul universității ieșene este in
tegrat acum și Institutul pedagogic, 
lașul numără în prezent circa 
19 000 de studenți, dintre care 
14 600 la cursurile cu frecvența 
obligatorie.

Cadrele de la Universitate și In
stitutul pedagogic superior — a 
spus vorbitorul — sînt preocupate 
de a găsi și a introduce metode 
originale și moderne în procesul 
metodico-didactic.

Referindu-se la activitatea de 
cercetare științifică a cadrelor di
dactice, vorbitorul a arătat că a- 
ceasta are la Iași vechi rădăcini. 
Crearea Consiliului național al 
cercetării științifice dă impuls 
activității științifice și în centrul 

Iași. în numele profesorilor și stu
denților din centrul universitar 
Iași — a spus vorbitorul — vă 
asigurăm că vom depune toată 
străduința, tot efortul nostru, 
toată priceperea și știința noastră 
pentru ridicarea patriei, vom 
munci strîns uniți în jurul parti
dului, luminoasa noastră călăuză, 

în cuvîntul său, acad. Cristofor 
Simionescu, președintele filialei 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a arătat că oamenii 
de știință și cultură partici
pă astăzi la entuziasmul greu 
de prins în grai, cu care populația 
lașului întîmpină conducerea de 
partid și de stat. Sărbătoarea de 
azi, a spus vorbitorul, este expre
sie a unor simțăminte care își au 
izvor în înțelegerea deplină a te
zelor • și faptelor prin care Parti
dul Comunist Român se vădește, 
cu fiecare zi, mare realizator al 
năzuințelor de veacuri ale poporu
lui către libertate, bunăstare și 
progres. lașul a recepționat cu a- 
dîncă sensibilitate prezentarea 
drumului glorios al partidului nos
tru în directa și fireasca filiațiune 
cu lupta și jertfele de veacuri ale 
poporului. în noi — ca și în între
gul popor — a găsit un profund 
ecou acțiunea întreprinsă de partid 
pentru scrierea dreaptă a trecutu
lui, pentru dăltuirea unui prezent 
și viitor luminos, în conformitate 
cu programul trasat la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
nostru.

Toate acțiunile ce au urmat 
Congresului, a spus vorbitorul, 
dinamismul și înțelepciunea în 
traducerea în viață a hotărîrilor 
și sarcinilor sale găsesc puter
nică rezonanță în inimile noastre 

și ne mobilizează la tot mai mari 
înfăptuiri. Vorbitorul a înfățișat 
apoi potențele activității științi
fice din acest centru al țării, con
dițiile în care oamenii de știință 
își desfășoară munca lor crea
toare.

lașul are o bogată tradiție de 
cercetare științifică. Acesteia i s-a 
adăugat în zilele noastre un factor 
hotărîtor pentru progresul știin
ței : conducerea și îndrumarea de 
către partid, sprijinul eficient al 
statului socialist pentru intensifi
carea cercetării științifice, pentru 
sporirea eficienței sale economice 
și capacității de a contribui con
sistent la tezaurul științei națio
nale și universale. Potențele in
contestabile ale acestui vechi 
centru cultural al țării, entuzias
mul și aptitudinile, care nu lipsesc, 
vor fi angajate spre noi realizări 
de valoare. Omul de știință ieșean 
a înmînat apoi drept omagiu se
cretarului general al C.C. al P.C.R., 
în aplauzele asistenței, un tablou 
cuprinzînd un citat din discursul 
lui Mihail Kogălniceanu.

A vorbit în continuare prof, 
univ. Constantin Ciopraga. De Iași, 
a spus el, se leagă numele lui E- 
minescu, Creangă, Sadoveanu, ale 
căror opere, cu baze profund na
ționale, ne reprezintă și în pers
pectiva mai largă a culturii uni
versale.

Privirile noastre merg azi cu 
mîndrie către cetatea nouă, a- 
ceastă creație ce se desăvîrșește 
sub călăuzirea partidului. Ce alt 
lucru poate fi mai elocvent decît 
faptul că la Iași, din cinci locui
tori unul este student sau elev ?

Vorbitorul a înfățișat apoi pe 
larg realizările obținute în dez
voltarea culturală și artistică a 
lașului în anii socialismului. Cu 
prilejul sărbătoresc al vizitei 
dumneavoastră — a spus în 
încheiere vorbitorul — oamenii 
de cultură din Iași își exprimă re
cunoștința fierbinte față de con
ducerea partidului pentru condiții
le de creație ce le-au fost oferite, 
angajîndu-se să acționeze în con
tinuare, alături de toți oamenii 
muncii, pentru afirmarea geniului 
creator al poporului român, pen
tru înflorirea patriei.

A luat apoi cuvîntul tînăra Si
mona Nenescu, studentă la Insti
tutul politehnic, care în cuvinte 
pline de înflăcărare a dat glas 
simțămintelor ce animă tineretul 
universitar ieșean. „Avem profesori 
distinși — a spus ea — învățăm în 
institute bine dotate cu material 
didactic și laboratoare moderne, 

avem cămine confortabile. Sîntem 
conștienți că fără conducerea 
înțeleaptă a partidului nu s-ar 
fi putut ajunge la un asemenea 
nivel de dezvoltare a învățămîntu- 
lui. Aceste realizări ne cheamă, ne 
obligă la o pregătire temeinică 
pentru a deveni cadre de nădejde 
ale țării. Poporul ne-a acordat o 
mare încredere : de a continua șta
feta înaltei contribuții aduse de 
cărturarii din trecut Ia patrimoniul 
cultural și științific al României. 
După absolvire vom munci pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, 
aducîndu-ne cu dragoste contribu
ția la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Primit cu vii aplauze a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu.

Este pentru noi o deosebită bucu
rie — a spus vorbitorul — de a vi
zita acest vechi centru de știință și 
cultură, de a ne întîlni cu profeso
rii și studenții Universității din 
Iași. Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a transmite tuturor lu
crătorilor de pe frontul activității 
științifice și culturii din Iași, ca
drelor universitare și tuturor stu
denților un salut călduros din par
tea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Am ascultat cu deosebită plăcere 
cuvîntul tovarășilor care au înfă
țișat tradițiile științifice și cultu
rale ale lașului. Este adevărat că 
lașul are un renume vechi. Oame
nii de știință și cultură din Iași au 
adus o contribuție de seamă la fău
rirea limbii și culturii românești,, 
la dezvoltarea științei. lașul conti
nuă și. astăzi să ocupe un loc de 
frunte în întreaga activitate știin
țifică și culturală din România.

S-ar putea vorbi mult despre 
trecutul nu prea îndepărtat dar 
glorios al lașului. Fără activitatea 
din secolul al XIX-lea, fără oa
menii care au militat neobosit pen
tru realizarea unirii, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor înaintate ale po
porului, noi n-am fi putut păși la 
construcția socialismului. Iată de 
ce istoria partidului comunist nu 
poate fi înțeleasă fără a cunoaște 
întreaga istorie a poporului nostru, 
lupta sa pentru făurirea națiunii 
române, a unității sale naționale.

în anii construcției socialismului
— a spus în continuare vorbitorul
— activitatea cultural-științifică și 
învățămîntul au cunoscut un nou 
și puternic avînt. Partidul Comu
nist a pornit în întreaga sa activi
tate de la ideea că pentru a ridica 
patria spre o viață civilizată tre
buie, paralel cu dezvoltarea indus
triei, agriculturii, a întregii econo
mii naționale, să se dezvolte cu pu
tere și activitatea științifică și cul
turală. Pe baza acestei politici, a 
concepției marxist-leniniste a par
tidului nostru despre legătura 
strînsă dintre dezvoltarea econo
miei și a culturii, în condițiile grele 
pe care a trebuit să le învingem, 
am alocat an de an fonduri din ce 
în ce mai mari, am făcut eforturi 
pentru progresul științei și cultu
rii din țara noastră. Oamenii de 
știință și cultură români, și prin
tre aceștia se numără și mulți ie
șeni, au avut în trecut multe rea
lizări care au dus faima tării pes
te granițe. Și mai mulți oameni de 
știință și cultură au obținut în anii 
construcției socialismului aseme
nea realizări, reușind să facă cu
noscută țara noastră, prin activi
tatea lor, în străinătate. Realizările 
lor sînt o contribuție la îmbogăți
rea științei și culturii naționale, 
precum și la cea universală.

Congresul IX a trasat un pro
gram vast de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre. Desigur, în 
centrul atenției continuă să stea 
dezvoltarea economiei, industriei, 
agriculturii — fără acestea nu este 
de conceput progresul țării. Tot
odată, după cum știți, Congresul a 
trasat o serie de sarcini importante 
în direcția dezvoltării activității 
științifice, culturale, îmbunătățirii 
învățămîntului, aceasta fiind o 
condiție de seamă pentru progre
sul general al societății noastre so
cialiste. Societatea pe care noi o 
construim este cea mai dreaptă din 
cîte a cunoscut omenirea. Socia
lismul deschide căi nelimitate pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
omului. O dată cu socialismul se 

poate vorbi cu adevărat de uma
nism, omul putîndu-se bucura din 
plin de binefacerile civilizației, ale 
dezvoltării bazei de producție, ale 
științei și culturii. în socialism 
omul este cu adevărat stăpînul 
propriului său destin. Prin aceasta, 
mersul înainte al societății este 
asigurat în direcția pe care oame
nii o doresc.

Noi avem multe realizări. Dar 
avem și lipsuri. Mai avem multe 
de făcut. în societatea noastră 
știința și cultura nu se pot des
părți de dezvoltarea continuă a 
forțelor de producție. Știința de
vine din ce în ce mai mult un 
factor puternic al progresului for
țelor de producție. Nu este de con
ceput progresul economiei, al in
dustriei și agriculturii fără pro
gresul și dezvoltarea într-un ritm 
rapid ale activității științifice. Ori
ce rămînere în urmă în domeniul 
activității științifice duce, fără în
doială, la rămînerea în urmă în 
dezvoltarea generală a societății. 
Iată de ce partidul și guvernul a- 
cordă o atenție deosebită activită
ții științifice, de ce în măsurile 
stabilite de Congresul al IX-lea 
și în cele care au fost elaborate 
după aceea se acordă o atenție cu 
mult mai mare decît în trecut 
cercetării științifice. Noi am trecut 
la înfăptuirea sarcinilor puse de 
Congres în industrie, în agricultu
ră. Cunoașteți și măsurile 
luate în domeniul cercetării știin
țifice ; în această direcție s-a în
ființat Consiliul Național al Cer
cetării Științifice. Este un pas. El 
nu poate însă rezolva problema 
fără îmbunătățirea activității în 
institutele de cercetări și în facul
tăți. în această privință și dum
neavoastră, oamenii de știință și 
cadrele didactice din Iași, vă revin 
îndatoriri mari. Aveți tradiții în 
activitatea științifică. Centrul uni
versitar Iași a dat multe descope
riri științifice țării noastre. Cre
dem că se poate însă și mai mult. 
Nu trebuie să luați aceasta ca o 
critică, ci ca o dorință, ca o recu
noaștere a posibilităților și forțe
lor de care dispun oamenii de 
știință din Iași.

Tovarășul rector al Universității 
a subliniat că lașul va trebui să 
primească în continuare sprijin în 
dezvoltarea bazei materiale. După 
cum știți, în anii următori, se vor 
întreprinde lucrări de dezvoltare 
a unor institute de învățămînt su
perior între care și Institutul poli
tehnic din București. Sînt prevă
zute mijloace și pentru Iași, care 
considerăm că vor conduce la des
fășurarea în condiții mai bune a 
activității de învățămînt din acest 
centru universitar. în ce privește 
dezvoltarea învățămîntului, mai 
avem multe de făcut, deși după 
cum arată statistica, numărul stu
denților a crescut față de 1938 de 
aproape 5 ori.

Dacă ne comparăm cu noi înși
ne am făcut salturi mari, dacă ne 
comparăm însă cu nivelul de dez
voltare al altor țări avansate, rezul
tă că sîntem încă rămași în urmă. 
Ținînd seamă de ritmul dezvoltă
rii întregii economii și întregii cul
turi, fără îndoială că trebuie să 
mergem ceva mai iute și în dez
voltarea învățămîntului. Mersul 
acesta este, desigur, legat și de po
sibilitățile pe care le avem. Va 
trebui să dezvoltăm mult învăță
mîntul mediu. Trebuie să aducem 
îmbunătățiri acestui sistem de în
vățămînt și se lucrează la aceasta; 
mulți dintre dumneavoastră cred 
că ați și contribuit la acest stu
diu. Va trebui să alocăm mijloace 
materiale pentru a asigura un mers 
mai rapid înainte.

în preocuparea partidului și gu
vernului — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se află o se
rie de măsuri menite să asigure 
realizarea indicațiilor Congresului 
al IX-lea. Dacă vom reuși să avem 
mijloace materiale mai multe, 
dacă cei care vor dispune de mij
loace le vor folosi cu mai mare 
chibzuință, vom putea să realizăm 
mai mult decît ne-am propus. în 
orice caz, considerăm că trebuie 
depuse toate eforturile pentru a 
asigura o dezvoltare mai rapidă a 
învățămîntului mediu și superior. 
Este o cerință a dezvoltării econo
miei, a culturii, a societății în ge
neral.

în cadrul politicii generale a 
partidului și guvernului, lașul 
ocupă un loc însemnat. Sîntem si
guri că tovarășii care lucrează în 
învățămînt, cadrele din învăță
mîntul superior și din învățămîn
tul mediu își vor aduce contribu
ția activă la înfăptuirea progra
mului stabilit de Congresul parti
dului de dezvoltare a școlii româ
nești.

Dar învățămîntul — a spus în 
continuare vorbitorul — are și o 
altă latură, care depinde de dv., de 
cadrele _ didactice și de studenți. 
Sigur, sîntem de acord că fără baza 
materială nu se poate asigura 
progresul învățămîntului, dar și 
baza materială la rîndu-i, sin
gură, nu rezolvă problema ri
dicării nivelului învățămîntului. 
în acest scop trebuie depusă o 
muncă susținută și noi considerăm 
că și din acest punct de vedere 
mai avem multe de făcut. Spun a- 
ceasta, deoarece aici se află și mi
nistrul învățămîntului. Trebuie, 
tovarăși, ca învățămîntul nostru 
superior să țină pasul cu cerințele 
dezvoltării generale a științei, să 
se situeze la nivelul țărilor celor 
mai avansate. Noi mergem în a- 
ceastă direcție și avem rezultate 
bune — dar, ca să fim cinstiți cu 
noi înșine, trebuie să spunem că 
mai avem și lipsuri. Trebuie să fa
cem eforturi mai mari pentru ca 
în cursurile noastre, în întreaga 
activitate didactică să fie înde

părtat ceea ce este vechi, să asigu
răm predarea la nivelul cel mai 
înalt a cunoștințelor moderne. Noi 
știm că în Iași există un corp di
dactic bun, oameni de știință, pro
fesori cu renume mondial, care au 
realizat lucrări de valoare ; sîntem 
convinși că în viitor se vor stră
dui să obțină rezultate și mai bune, 

în continuare vorbitorul s-a re
ferit la îndatoririle care revin stu
denților. Avem un tineret minunat, 
a spus el, care se străduiește să-și 
însușească tot ceea ce este mai nou 
în știință. Tineretul nostru univer
sitar — inclusiv studenții din Iași 
— se poate mîndri cu rezultatele 
pe care le obține în activitatea sa. 
Noi sîntem mulțumiți de munca sa. 
Dar și aici este loc pentru mai bine. 
Mîine, ducîndu-se să muncească, le 
vom cere tinerilor cunoștințe tot 
mai multe despre automatizare, le 
vom pretinde să stăpînească mași
nile și totodată să dezvolte, să ducă 
mai departe știința. De aceea noi 
sîntem ceva mai pretențioși cu ti
neretul nostru universitar. El tre
buie să învețe și mai mult, să de
pună eforturi șl mai mari pentru 
a-și însuși tot ceea ce este mai nou 
în știință și cultură. Numai așa 
vor putea să servească cu cinste 
poporul român, patria. Apelăm la 
dumneavoastră, profesori și stu
denți, să vă uniți eforturile și, fo
losind baza materială pe care o 
vom îmbunătăți, să ridicați conti
nuu nivelul învățămîntului nostru 
superior. Aceasta este o cerință a 
poporului, a dezvoltării patriei 
noastre, și sîntem convinși că pro
fesorii și studenții din Iași îi vor 
răspunde cu cinste.

S-a vorbit aici, tovarăși, despre 
activitatea culturală, artistică și 
literară. într-adevăr, nu există 
domeniu în care lașul să nu ocupe 
un loc important în cultura și arta 
țării noastre. Cred însă că astăzi 
se poate face mai mult. Nu vreau 
să supăr pe cei care lucrează în 
acest domeniu, dar orașul care a 
avut un Eminescu, un Vasile Alec
sandri și atîți alți creatori de artă 
de care ați vorbit dumneavoastră 
aici poate să cunoască o activizare 
culturală mai vie. Cred că în Mol
dova se găsesc forțe care să creeze 
opere de valoare, urmîndu-i pe 
Eminescu, Vasile Alecsandri, Ko
gălniceanu și alții, să meargă tot 
pe drumul pe care au mers ei, să 
lege întreaga activitate de popor, 
să o pună în slujba poporului, 
pentru că numai creația care ser
vește poporului, care se inspiră din 
tradițiile și munca sa, din prezen
tul lui, va fi puternică, trainică, 
va însufleți masele în munca și 
lupta pentru făurirea viitorului 
nostru luminos.

Mulțumind pentru tabloul oferit 
de intelectualii ieșeni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Văd în 
acest dar o prețuire a muncii par
tidului nostru, a faptului că parti
dul nostru redă poporului întreaga 
sa măreție.

Dezvoltînd activitatea științifică, 
culturală, artistică, pornind de la 
tot ceea ce este mai bun în trecu
tul și în prezentul patriei noastre, 
trebuie să intensificăm în același 
timp legăturile cu oamenii de știin
ță, de cultură și artă din țările so
cialiste, din toate țările lumii. Nu
mai în felul acesta vom reuși să 
asigurăm mersul mai rapid înainte 
al științei și culturii noastre, să fa
cem ca ea să ocupe locul pe care 
îl merită în patrimoniul științei și 
culturii mondiale.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat cadrelor didacti
ce, studenților, tuturor oamenilor 
de știință și cultură din Iași noi 
succese în activitatea închinată în
floririi științei și culturii patriei 
noastre socialiste.

Părăsind clădirea Universității, 
oaspeții se îndreaptă spre comple
xul de cămine nr. 2 unde un grup 
de studente îi întîmpină cu bu
chete de trandafiri și bujori. Con
ducătorii vizitează cîteva camere, 
apreciind aspectul plăcut și curățe
nia interioarelor. în aplauzele și 
uralele miilor de studenți conducă
torii de partid și de stat pornesc pe 
aleile înverzite ce duc spre can
tina complexului. în sala spațioasă 
și elegantă se află sute de studenți 
cărora oaspeții le urează „Poftă 
bună", interesîndu-se de calitatea 
și gustul bucatelor.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre marginea orașului. Con
ducătorii de partid și de stat, înso
țiți de reprezentanți ai organelor 
locale, fac o scurtă plimbare pe 
aleea Mihail Sadoveanu. Dintr-o 
curte iese în întîmpinare o bătrâ
nică,. Maria Adronic, de mină cu 
pioniera Marcela Condurache. Sim
plu, cu emoție, oferă buchete de 
flori. Tovarășul Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat le string cu căldură mîinile, le 
urează sănătate. Gestul se adaugă 
miilor de gesturi simple și calde 
prin care ieșenii își exprimă bucu
ria lor fierbinte de gazde.

...Ora 20. în aclamațiile a mii și 
mii de ieșeni, înalții oaspeți se în
dreaptă spre Teatrul Național „Va
sile Alecsandri" scăldat în lumina 
feerică a reflectoarelor.

Pe fundalul împodobit cu moti
ve specifice moldovenești al sce
nei teatrului începe să se desfă
șoare spectacolul folcloric, revăr
sare de ritmuri și culori, în care 
„bătuta" și „hangul", „ciobănașul" 
și „coraghiasca", jocuri vechi, 
ivite în urmă cu secole pe aceste 
meleaguri, se contopesc cu cînte- 
cele noi, inspirate de viața înflo
ritoare a satelor și orașelor din 
regiune.

La încheierea Spectacolului, so
lilor artei moldovenești li se oferă 
un coș cu flori din partea condu
cătorilor de partid și de stat.

Vizita în regiunea Iași continuă.
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VERNISAJUL EXPOZIȚIEI MARIUS BUNESCU

IN VITRINELE
LIBRĂRIILOR
BJJ A apărut un nou volum de versuri de Tudor 
w* Arghezi intitulat „RITMURI" (Editura pen
tru literatură).
O» Volume de critică și istorie literară : „VER- 

SIFICATIA MODERNĂ" de Vladimir Strei
na, „SCHIȚE DE CRITICĂ" de G. Dimisianu, 
„DRAMA ISTORICĂ NAȚIONALĂ" de Virgil 
Brădățeanu (Editura pentru literatură), „STUDII 
ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE LITERARĂ" de 

Călinescu, cu o prefață și note de Al. Piru, 
„Biblioteca școlarului" (Editura tineretului).

Intre 15-22 iunie la Mamaia

A lll-a ediție 
a Festivalului
Filmului Național

La Galeriile de Artă din Bulevar
dul Nicolae Bălcescu nr. 23 a avut 
loc, vineri la amiază, vernisajul ex
poziției pictorului Marius Bunescu, 
maestru emerit al artei, cu prilejul 
împlinirii a 85 de ani de la naștere.

La festivitatea de deschidere, în 
prezența președintelui Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Pom- 
piliu Macovei, și a numeroși artiști 
și alți oameni de cultură, au luat 
cuvîntul Ion Jalea, președintele

Uniunii artiștilor plastici, M. H. 
Maxy, directorul Muzeului de artă, 
și criticul de artă Petru Comarnes- 
cu. Organizată sub auspiciile Uniu
nii artiștilor plastici și Fondului 
plastic, expoziția cuprinde 50 de 
picturi (peisaje marine și orășenești, 
naturi moarte și portrete), realizate 
în ultimii 3 ani.

(In imagine, una din lucrâilie ex
puse, intitulatâ „Pictorul la Cons
tanța").

Tăgada „juvenilă
Un ultim tur de manivelă pe Valea 
Oltului la coproducția româno-so- 
vietică „Tunelul". în cadru : actorii 
Alexei Loktev de la Teatrul Pușkin 
din Moscova și Ion Dichiseanu de 
la Teatrul Nottara din București — 
regizorul Francisc Munteanu și ope

ratorul Alexandru Selencov

G. 
în
M Monografii : „G. TOPÎRCEANU" de Const. 

Ciopraga (Editura pentru Hterninrăi si
„OCTAVIAN GOGA" de I. D. Bălan 
tineretului).
Hg Volume de versuri apărute în ultima vreme: 

„MOARTEA CEASULUI" de Marin Sorescu 
(Editura tineretului), „POEZII" de Emil Botta, 
cu o prefață de Petru Comarnescu, „PULBERE 
DE STELE ȘI DE LUT" de Suzana Delciu, 
„ZUMBE" de Gheorghe Chivu, „MINUS DURE
REA" de Ion Crînguleanu (Editura pentru lite
ratură).
HH Volume de schițe și povestiri: „ACCIDEN- 

TUL" de Al. Simion (Editura pentru litera
tură), „O RAITĂ PRIN PĂDUREA DE ÎNTÂM
PLĂRI" de Vasile Băran (Editura tineretului).
NR Debuturi în colecția „Luceafărul" : Mariana 

Costescu — „VERSURI", și Constantin Ma- 
teescu — „ROCHIA CU ANEMONE".
■9 Literatura științifico-fantastică în Editura 
™ tineretului : „VIITORUL A ÎNCEPUT IERI" 
de Ion Hobană, „CÎNTECUL CIBENEI" de I. M. 
Ștefan, „UMBRA TIMPULUI" de Victor Heru- 
bach, „VIITORUL AL DOILEA" de Vladimir 
Colin.
H| Cărți pentru copii și tineret tipărite de 
” aceeași editură : „OMUL DE PIATRĂ", 
basme de Victor Eftimiu, „FLOAREA FERICI
RII" de Mihail Calmîcu, „DRUMUL CU PRIMĂ
VERI" de Ion Calovla, „PRIN FEREASTRA, 
Z AREA-ALBASTRĂ" de Vasile Mănuceanu, 
„SOARELE DIN PEȘTERĂ" de Iuiiu Rația, 
„BULGARAȘUL DE ZĂPADA" de Mircea 
Pamfilie.

Ciopraga (Editura pentru literatură) și 
(Editura

Mamaia va găzdui 
între 15 și 22 iunie a 
lll-a edifie a Festivalu
lui Filmului National. 
Sub emblema „Pelica
nului alb" pe ecranul 
teatrului de vară din 
această frumoasă stați
une vor fi prezentate 
producții ale studiouri
lor noastre realizate în 
ultimul an. Printre a- 
cestea se numără fil
mele „Răscoala”, „Pro

cesul alb”, „Duminică 
la ora 6”, „Haiducii" 
— cunoscute publicu
lui larg, precum și 
producții a căror pre
mieră va avea loc pe 
litoral. Alături de fil
mele artistice vor intra 
în competifie numeroa
se pelicule documen
tare ale cineaștilor de 
la studioul „Alexandru 
Sahia*.

în felul el știrea apărută, prin 1912, 
In paginile revistei cu largă răspîn- 
dire pentru vremea aceea, „Flacăra* 
— că poefii Ion Minulescu și Corne- 
liu Moldovanu și-au ras mustafa — 
avea caracterul unui eveniment, daf 
fiind că, în afara categoriei actori
cești, bărbații, indiferent de vîrstă șl 
de tagma în care se aflau, acordau 
un mare pre) accesoriului ornamental 
de deasupra buzei superioare.

Foarte irascibilul Alexandru Teodor 
Stamatiad, autor al unor poeme cu 
metalică rezonantă, era în această 
privință posesorul unor mustăfi su
perbe, după care își întorceau capul 
cu priviri 
pe care i 
valerie.

Era un
fie consemnat, 
poefi — înfre altele și pentru motivul 
că întîmplări mai importante nu se 
produceau în familia literară. La o 
vîrstă pe care o socotim, astăzi, ca 
fiind abia a începutului maturității, 
marii noștri clasici — Coșbuc, Vlahu- 

Delavrancea, Caragia- 
scriseseră opera. Deși 

fînăr decît ei, însuși 
cîntarea care l-a 

v ca rapsod al „pă- 
— disponibilităfile-i 

apoi în fu-

admirative toate femeile și 
le invidiau ofiferii de ca-

eveniment, care merita să 
hotărîrea celor doi

ță, Slavici, 
le, — își 
mult mai 
Goga își rostise 
consacrat definitiv ca rapsod al 
timirii noastre" • 
sufletești chelfuindu-se 
multuoase (iar spre sfîrșitul vieții, re
probabile) activități politice. Robust, 
fecund, egal cu sine și cu măiestrita 
sa creafie, așa cum va rămîne de-a 
lungul al*or cîfeva decenii, era Mihail 
Sadoveanu. Consacrare primiseră, șl 
erau prezenți în paginile revistelor, 
în vitrinele librăriilor, Emil Gîrleanu, 
D. Anghel, Șt. O. Iosif, V. Demetrius, 
Nicolae Dunăreanu (astăzi octogenar), 
Alexandru Cazaban (trecut acum 
nouăzeci de

Irupseseră, 
dor Arghezi 
umfal fusese 
respectatului

de
ani).

în „Viața Socială*, 
și Gala Galaction. 

debutul în teatru 
șl iubitului meu prieten 

Victor Effimiu, a cărui îndelungă ca
rieră este încununată de mari succe- 
șe. Abia după vreo pafru ani va 
deveni Mihail Sorbul, prin „Patima 
Roșie*, dramaturgul cu loc de prim 
plan tn istoria teatrului românesc, și 
după zece ani, cu „Ion*, va da Li- 
vlu Rebreanu măsura imensului său 
talent.

Dar viata literară stagna din cauza 
loialei lipse de interes pe care oficia
litatea o arăta dezvoltării culturii în- 
tr-o tară cu procent record de neștiu
tori ai slovei tipărite. Scriitorii — dar 
nu numai ei, ci și creatorii din alte 
domenii — nu primeau nici un spri
jin și nu exagerăm cînd spunem că 
erau ținuți în marginea societății, în
deletnicirile lor fiind considerate ne
serioase. Cu tiraje de cîteva sute de 
exemplare pentru volumele de poe
zie, și cu 2 000, 3 000, rareori 4 000 
pentru cele de proză, era natural ca 
înaintașii noștri în literatură să nu 
poată trăi din ea. De adăugat că edi
țiile se epuizau abia în doi, trei și-n 
mai mulfi ani, și că, în majoritatea 
lor, editorii erau rapaci.

Ducînd existență precară de slujbași 
mărunți, unii, și alții de boemă, oco
leau luările de poziție în problemele 
sociale căci se temeau să nu atragă 
asupră-le neplăceri care ie-ar fi în
greuna* și mai mult situafia. Funcțio
nari îngăduifi prin ministere, puteau 
să se pomenească, de la o zi la alta, 
concediafi. Puteau să se vadă res
pinși, atunci cînd, călcîndu-și demni
tatea de scriitori și oameni, solicitau 
un ajutor (adică o pomană) unei au
torități sau unu' mai puternic al zilei.

Atitudine de critică severă adopta
seră, CU prilejul răscoalelor țărănești, 
Caragiale prin pamfletul sau virulent, 
Vlahufă prin poezia-i demascatoare 
„1907” Sadoveanu în schița „Un in
stigator*. Cu platforma pe care o a- 
veau în literatură nu erau expuși 
unor consecințe catastrofice de ordin 
material.

Viata literară, prin urmare, stagna. 
Pentru înviorarea ei și pentru sus- 

citarea interesului cititorilor, Societa
tea Scriitorilor organiza, din cînd în 
cînd, șezători puse sub înalte patro
naje oficiale, iar revistele publicau 
mici cancanuri de cafenea sau știri 
de natura aceleia privitoare la teme
rara hotărîre a unor poeți de a-și re
teza mustața Atmosfera era înviorată 
și prin spațiul larg acordat unor due
luri epigramatice a căror temă o con-

Tu- 
Tri- 

i al

Ion PAS

eu 
a lui

predilecfle maiestuoasa 
Cincinal Pavelescu.
de mine, zugrăvind ta-

ifltula 
chelie

E departe 
bloul unei epoci de care se leagă a- 
dolescenfa mea, gîndul nesăbuit și 
crud al persiflării. Pun, în evocarea 
acestor împrejurări, accentul înduio
șării și al recunoștinței, căci inițierea 
în meandrele scrisului și înfîiele emo
ții ale lecturii bune datează de a- 
tunci. Eu denun) o societate 
tocea voințele și nu dădea curs 
volfării creafiei.

Mai bogată șl mal închegată 
fost desigur moștenirea pe care nu

care 
dez-

ar fi

numai scriitorii, dar și creatorii din 
alte domenii ale artei au lăsat-o, dacă 
el ar fi trăit în condiții mai puțin vi
trege.

Judecata de valoare care se face 
în revistele noastre de către unii cri
tici nu (ine, deseori, seama de a- 
ceastă circumstanță. Ea este uneori și 
profund nedreaptă prin sentințele 
fără drept de apel pe care le dă, 
mlnimalizînd sau chiar desfiinfînd o- 
pere și autori cu drepturi la respect 
și iubire.

Cel mai maltratat e Vlahufă. „Cam 
prea mult Vlahufă I* citim de multe 
ori, sub semnătură sau sub anonimat. 
El devine — declara o notifă neiscă
lită — „un balast al bibliotecilor, iar 
editurile ar trebui să potolească ela
nul zeloșilor care..." etc.

Aceeași peremptorie recomandare 
este formulată și în legătură cu edi
tarea lui Topîrceanu (prea mult To- 
pîrceanu în biblioteci și librării I), cu 
a Iul Cerna șl Șt. O. Iosif (poe)i „mi-

norl*) cu a Iul Dimitrie Anghel (autor 
de „dulcegării"). Sub semnul între
bării a fost pusă și valabilitatea ope
rei lui Coșbuc („Prea mult Coșbuc I* 
se spune și în legătură cu el). Con
sumă, asemenea lui Vlahuță și a ce
lorlalți, o prea mare cantitate de hîr- 
tie care ar frebui pusă la dispoziția 
unor scriitori, chipurile, mai valoroși 
și în orice caz mai grăbifi.

Se manifestă în felul acesta un spi
rit de tăgadă care duce la sărăcirea 
patrimoniului literar și la eliminarea 
ideii de continuitate în cultură. S-a 
mers pe linia aprecierilor și a sentin
țelor teribile pînă la afirmafia rostită 
de un tînăr critic, într-o dezbatere, 
că poezia noastră cunoaște două 
culmi • Eminescu și Blaga.

Se manifestă și un spirit de intole
ranta care era străin vechilor genera
ții. Discuții, uneori destul de vii, au 
fost purtate chiar în trecutul foarte 
îndepărtat. Gherea, Maiorescu, atunci, 
Chendi, Ibrăileanu, Lovinescu, Tri- 
vale, mai tîrziu, pînă nu de mult 
Călinescu, Perpessicius, Ralea, Vianu 
au dezbătut probleme și au exprimat 
aprecieri severe cîteodată privind 
meritele unor scriitori. Ei între ei au 
avu* puncte de vedere diametral o- 
puse. l-a caracterizat, însă, tonul ur
ban, nu invectiva și nu insinuarea o- 
fensatoare. Oricum, n-a decretat nici- 
unul interdiefia, în cazul unor autori 
discutafi, contestabili, de-a mai fi ti
păriți. Dar iată că un, presupun, foar
te tînăr urmaș al lor (îi urez să le 
calce pe urme) își punea, în urmă cu 
cîteva luni, problema chinuitoare a 
rostului exercitării funcției critice care 
„predică în pustiu" de vreme ce, 
după un verdict negativ al ei, unii 
scriitori continuă să fie prezenți în 
„rafturile librăriilor și ale biblioteci
lor*.

Nu se conferă în felul acesta criti
cii un rol pe care nu este îndreptă
țită să-l aibă, date fiind erorile, voite 
sau nevoite, de care, de atîtea ori, 
nU-i scutită nici ea ? Nu se ajunge, 
urmîndu-se calea aceasta, prea de
parte ?

Foto : A. Cartojan

„Pe 40 de metri
lungime de undă"

Cronica dramatica

Autor al unor scenarii pentru tele
viziune și cinematografie, Simion 
Macovei intră în actuala stagiune în 
repertoriul cîtorva teatre cu piesa 
„Pe 40 de metri lungime de undă” 
(„Bucuriile sînt plătite"). încercarea 
de a reda un episod din lupta des
fășurată de comuniști în condițiile 
ilegalității se soldează în cazul debu- 
fulu' lu: S. Macovei nu atît cu o 
piesă, în sensul clasic al cuvîntului, 
cî* mai degrabă cu o suită de secven
țe, a căror durată. înlănțuire, dinami
că și laconism trădează experiența 
anterioară a autorului, seduefia exer
citată asupra sa de aparatul de filma* 
sau de camera de luat vederi. în 
cîteva minute, uneori numai în cîteva 
secunde, autorul își poartă persona
jele dintr-un cartier al Capitalei în- 
tr-altul, dintr-o parte a țării în- 
tr-alta, în confruntări dintre cele mai 
palpitante, evoluția faptelor și a uno
ra dintre oamenii care apar în piesă 
petreeîndu-se uneori sub ochii noș
tri, alteori fiind presupusă sau abia 
sugerată.

Pentru izbînda unei aefiuni pe cît 
de importante pe atît de dificile 
(punerea în funcțiune a unui post de 
radio care să transmită cuvîntul 
partidului), sînt mobilizați comuniști 
cu multă experiență, căliți în lupta 
revoluționară și cîfiva uteciști. 
jertfe de sînge, cu prețul vieții une
ori, misiunea este îndeplinită.

Cu

In

ciuda terorii șl împotriva terorii ră
sună glasul eliberării sociale, glasul 
luptei patriotice, întărit de milioanele 
de ecouri ce se răsfrîng în fiecare 
om cinstit. în fiecare conștiință.

Mai puțin stăpîn pe tehnica îmbi
nării elementelor de analiză psiho
logică și a momentelor de surpriză 
teatrală, pe meșteșugul construcției 
propriu-zise, autorul își dispersează 
uneori afenfia dramatică, 
fează planurile. Ca 
abordare a temei, 
pune prin noutate, 
marca ineditului ; 
politie, de pildă, 
trădătorului Comșa 
blonard concepute. Autorul are însă 
alte calităfi el înzestrează o bună 
parte dintre eroii să' cu suplefe în 
judecată, le dă o fizionomie agrea
bilă ; fermitatea. intransigenta lor 
se conjugă cu înțelepciunea, elasti
citatea, sensibilitatea.

Regizoral spectacolul se recoman
dă prin sobrietate și elevație intelec
tuală, prin solicitarea, din partea 
actorilor, a unei simplități de expri
mare degajată de impuritățile tremo- 
lo-ulu: „dramatic*.

Dinu Cemescu. autorul 
Teatrul Muncitoresc C.F.R., 
rare cu scenografa Sanda 
au imaqinat desfășurarea 
tr-un cadru mobilat cu un minimum 
de obiecte. Scena a fost învăluită de

își fărîmi- 
modalitate de 

piesa nu se Im- 
fratarea nu poartă 
episoadele de la 
sau intervențiile 
sînt destul de șa-

montării *a 
în colabo- 
Mușatescu, 
piesei în-
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BIOFIZICA
o știință a viitorului

Aflată la granița din
tre biologie și fizică, biofi
zica studiază procesele vie
ții în lumina teoriilor fizi- 
co-matematice, recurgînd 
la metodele de analiză ale 
celor două științe. Dată fi
ind dezvoltarea acestei dis
cipline, ca o consecință a 
progreselor realizate de 
biologie, chimie, fizică, ma
tematică, am solicitat păre
rea conf univ. dr. V. Va- 
silescu, șeful laboratorului 
de biofizică din cadrul Fa
cultății de medicină gene
rală a 
dicină 
rești.

— Care este stadiul și 
direcția de dezvoltare a 
biofizicii în țara noastră ?

— După cum 
prin natura
se ocupă în mod deosebit 
de studiul structurii elec
tronice, moleculare si su- 
pramoleculare a materiei 
vii. Ea se mai ocupă și de 
studiul transformărilor de 
energie în cadrul materiei 
vii, ca ^si de însăși pro
ducerea7 acestor energii. 
Biofizica a permis cunoaș
terea structurii sistemelor 
vii în raport cu funcțiile

macromoleculelor, ale me
canismelor cibernetice 
sistemelor biologice.

Cercetarea științifică 
acest domeniu dispune

tară de premise 
favorabile. Biofi- 
fost inclusă In 

disciplinelor im- 
aie 

medical

ale

in 
la

institutului de me- 
și farmacie-Bucu-

sa,
se știe, 
biofizica

un întuneric gros, străpuns doar de 
conurile de lumină în care au evo
luat actorii. Intenfia de a evoca am
bianta de apăsare, bezna epocii în 
care-și duceau activitatea ilegală co
muniștii, este bine materializată sce
nic — deși mi s-a părut că în unele 
momente se abuzează de această 
metaforă. Ilustrația muzicală (Dan lo- 
nescu) a subliniat atmosfera drama
tică a acțiunii.

Interpretări de valoare au avut a- 
proape toți actorii ; principala cali
tate a spectacolului rezidă, cred, în 
omogenitatea lui, în foarte buna 
sudură între rolurile întinse și cele 
reduse. Colea Răutu, energic, fră- 
mîntat, hotărît, a creionat un emoțio
nant portret de comunist, preocupat 
pînă în ultima clipă de soarta celor
lalți, de cauza luptei nobile căreia 
I s-a dăruit. Ștefan Mihăilescu-Brăila 
a redat convingător cele două fețe 
ale lui Comșa care alternează disi
mularea cu minciuna, indueîndu-și 
astfel în eroare tovarășii și aruneîn- 
du-i în beciurile poliției. Corado Ne- 
greanu a transmis cu bune mijloace 
crisparea și nervozitatea inspectorului 
de poliție Șfeflea, iar Simion Negrită 
(Barosanul) și Ernest Maltei (Turcul) 
au făcut din cele două roluri episodi
ce două prezente scenice pitorești, 
salvîndu-le de uitare și cenușiu. Alte 
rolur' au tost interpretate de Ion 
Gheorghiu, Sabin Făgărășanu, Ion 
Vîlcu Florin Tănase ș.a.

Tînărul actor Corneliu Dumitraș 
(Ștefan) impresionează prin sensibili
tate, orln capacitatea de a compune 
caracterul complex al personajului. 
Partenera sa Mariana Mihut dove- 
deș'e înțelegere și profunzime, în 
special în partea a doua a specta
colului, înfăfișîndu-ne o fată comu
nicativă, spontană, care aduce o notă 
luminoasă chiar și în momentele cele 
mai grefe.

Spectacolu' prezentat de 
Muncitoresc C.F.R. cu piesa 
de metri lungime de undă'
pune pr-n aleasă t'nută artistică, ofe
rind publicului imaginea unul mo
ment dm glorioasa luptă a partidului.

Teatrul 
„Pe 40 
se im-

Mihai FLOREA

noi în 
foarte 
zică a 
rîndul 
portante ale învătămin- 
tului medical și biolo
gic. La Facultatea de fizi
că a Universității din Bucu
rești s-a creat o secție de 
biofizică. Există și cîteva 
laboratoare în care se fac 
experimente importante.

Interviu 
cu conf univ dr.

V VASILESCU

Crearea unei secții în ca
drul Societății de fiziologie 
cit 
mii 
ne 
ale
rea

și organizarea în ulti- 
ani a unor simpozioa- 

nationale pe probleme 
biofizicii, cu participa- 
unor fizicieni, matema

ticieni, medici, biologi, e- 
lectroniști. reflectă intere
sul tot mai larg manifes
tat pentru acest domeniu.

Cercetările de biofizică 
se dezvoltă urmărindu-se 
conexiunile cu importante 
ramuri ale economiei na
ționale, ale producției ma
teriale. Astfel, creșterea 
producției animale și ve
getale poate fi puternic in
fluențată prin folosirea 
unor factori fizici. Pro
bleme ca fotosinteza, diri
jarea și intervenția în me
canismele genetice, utili
zarea factorilor fizici tn 
sporirea producției de ce
reale nu pot fi cercetate 
fără a ține seama de da
tele pe care le furnizează 
biofizica. De altfel, într-un 
șir de țări, biofizicienii fao 
investigații în cadrul de
partamentelor de 
tură șl zootehnie, 
să subliniem că 
mele de bionică 
în unele sectoare 
dustriei conturează pers
pective Inedite tehnicii și 
energeticii.

Cercetările de biofizică 
capătă o amploare din ce 
în ce mai mare într-o serie 
de unități de cercetare cu 
profil medical. De fapt s ar 
putea considera că marile 
probleme ale medicinii 
contemporane, cum ar fi 
cancerul, bolile cardio
vasculare. bolile degene
rative și genetice, nu pot 
fi soluționate la ora ac
tuală datorită în cea mai 
mare parte faptului că o 
serie de procese biofizice 
și biochimice nu sînt încă 
elucidate.

— Avînd fn vedere Im
portanța datelor furnizate 
de această disciplină, care 
sînt, după părerea dv„ 
căile ce ar trebui urmate 
pentru dezvoltarea In 
continuare a cercetărilor 
biofizice ?

în expunerea sa la 
ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat necesitatea acor-

agricul- 
Trebuie 
proble- 

studiate 
ale in-

dării unei atenții sporite 
acestei ramuri. Pentru ca 
biofizica la noi în tară să 
poată corespunde cerin
țelor biologiei 
contemporane, 
ne elaborarea 
suri în primul 
rectia reglementării for
melor de pregătire a ca
drelor. Crearea secției de 
biofizică în cadrul Univer
sității București reprezintă 
un hun început, deși pro
gramul acestei secții nece
sită îmbunătățiri substan
țiale. Este însă imperios 
necesară organizarea unei 
specializări în cadrul în
vățământului postuniversi
tar

Științele matematico-fi- 
zice, de pildă, se găsesc la 
noi în tară la un nivel 
suficient de ridicat ca să 
poată facilita pregătirea 
de cadre și asimilarea în 
preocupările lor a proble
melor de biofizică. De a- 
semenea, în științele bio
logice și în special în fi
ziologie 
pentru 
meniul 
acestea 
faciliteze 
centre < 
unor laboratoare de bio
fizică pe lîngă marile uni
tăți de cercetare care au 
contingență cu biologia, tn 
aceste laboratoare ar pu
tea coopera, în cadrul in
vestigațiilor de biofizică, 
cercetători proveniti din 
rîndul fizicienilor sau bio
logilor. Mai mult decît 
numeroase alte discipline, 
biofizica presupune asigu
rarea unei astfel de co
laborări, formarea de nu
clee compuse din mate
maticieni, fizicieni, electro
nist!, medici, biologi. Ar fi 
util să se dezvolte si baza 
de cercetare necesară bio
fizicii, care s-ar putea 
grefa pe nucleele de cer
cetare existente în cadrul 
catedrelor din 
(Universitatea 
Institutul de 
farmacie eto.).

0 ramură a 
plin progres 
existenta unei literaturi 
specialitate, care să Infor
meze nu numai pe specia
liști ‘ 
prin 
lor, 
reni 
cil (medici, biologi, agro- 
biologl ele.). Or. mal per
sistă încă un qol, atît în 
ce privește lucrările în
treprinse la noi cît St tra
ducerile Fără a considera 
ca suficientă, n! se 
binevenită apariția 
reviste de biofizică.

în general, date 
problemele complexe ine
rente primelor 
dezvoltare 
Stilnte, ar fi 
aspecte să 
blectnl unei 
ansamblu. în 
versilătilnr sau Academiei, 
în vederea coordonării ac
tivității forțelor științifice 
din acest domeniu si din 
cele adiacente.

și medicinii 
s-ar impu- 
unor mă
rind în di-

tradițiiexistă 
preocupări în do- 
biofizlcil.

sînt de natură să 
1 crearea unor 
specializate sau a

Toate

tnvătămînt 
București, 

medicină St

științei 
reclamă

In 
Si 

de

dar șl pe cel care, 
profilul specialității 

trebuie să fie Ia cu- 
cu realizările bioffzi-

pare 
unei

fiind

faze de 
ale acestei 
util ca aceste 
constituie o 
“xaminări de 

'■adrul uni-

George CIJIBUȘ

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu — orele 
20) : CONCERT SIMFONIC.
• Teatrul de Operă și balet : TRAVIATA — 20.
• Teatrul de stat de operetă : VÎNZĂTORUL DE 
PĂSĂRI - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) , 
OAMENI CARE TAC - 16, COPIII PĂMÎNTULUI — 
20, (sala Studio) ■ TEZAURUL LUI JUSTINIAN - 20.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr, 1) : JURNALUL UNUI NEBUN — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TUR
NUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala Magheru) : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR - 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (tn sala Teatrului evre
iesc de stat) : PE 40 m. LUNGIME DE UNDĂ - 19,30,
• Teatrul ,.Barbu Delavrancea” : ȘCOALA NEVESTE
LOR — 20
• Teatrul Mic , DACTILOGRAFII - 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale” : VARĂ ȘI FUM - 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL - 16,30. CELE TREI NEVES
TE ALE LUI DON CRISTOBAL - 20.30, (sala din str. 
Academiei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala Savoy) t 
REVISTA DRAGOSTEI - 20. (sala Victoria) : PROFE
SORUL DE FRANCEZA - 20.
• Circul de stat , VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

• NOAPTEA IGUANEI : Patria — 9, 11,15, 13,45,
16.15. 18.45, 21,15, Grivița — 9, 11,30, 14, 16.30, 19;
21.30 Expoziția (Piața Sctnteii) - orele 20.
• GENTLEMANUI DIN COCODY - cinemascop t 
Republica - 8.30, 10.30, 12,30; 14,30; 16,45, 19, 21,15, 
Stadionul Dinamo — 20. Festival (completare Vizita 
tn Republica Socialistă România a președintelui Iosip 
Broz Tito) - 8,45-, 11.15, 13.45, 16.15, 18,45; 21.15, 1a 
grădină — 20, Modern (comnletare Cartiere noi tn 
București) — 9.45, 12, 14.15, 16,30, 18.45, 21, Arenele 
Libertății - 20.
• FIU! ȘEICULUI : Cinemateca — 10, 12, 14.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărut
— 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, IR.15, 20.30.
• SOȚIE FIDELA , 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 Mal
1966) ■ 9; 11,15; 13,30. 15.45; 18,15- 20.45 Tomis (com
pletare Orizont științific nr. 2) — 9.15, 11,30; 13.45; 16, 
18.15; 20.30.- la grădină — 20.
• DOMNUL — cinemascop : Victoria (completare 
Geologii, 9.30; 11 45; 14; 16.15, 18,30, 20,45
• AMERICA, AMERICA — ambele serii - Central —•»
9.30 12,45; 16.15, 19.45.
• FIF1 ÎNARIPATUL : Union (completare Al VHl-lea 
Congres al U.T.C.) — 14.15. 16.30, 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
• JUDEX : Doina (completare 1 Mal 1966) — 11,30, 
13.45. 16; 18,15. 20.30
• MTCROMAN — CULORI ÎN PICTURĂ — PESCARI 
AMATORI - CARNET DE SCHIȚE — SUB ARIPA 
VULTURULUI : Timpuri Noi — 10 21 tn continuare.
• BEATA ■ Giulesti (completare Ptrvu Mutu-Zugravul)
— 16. 18.15; 20.30
• ATENTATUL — cinemascop , Feroviar — 9,15, 
11.30; 13 45: 16, 18.30, 21 Clubul Uzinelor „Republica” , 
16, 18; 20
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (completare Rășinari) — 10, 15.30, 18,
20.30, Rahova 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• OPERAȚIUNEA : Excelsior (completare Al 
VHI-lea Congres al U.T.C.) — 10i 12.30; 15,30: 18,
20.30
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI î Dacia -»
9.30 -15 tn continuare ; 17.45, 20.30.
• NU PLÎNGE PETER 1 — cinemascop : Buzeștl (com
pletare Două săptămtnl tn Yemen) — 13.30; 16; 18.30.
• INSPECTORUL : Bucegi (completare Cînd Iarna
triumfă) _ 10; 12,15; 16, 18,15, 20.30, la grădină
— 20
• CHEILE CERULUI : Unirea (completare Orașul care 
Iubește) - 16, 18,15.
• PARCAREA INTERZISĂ , Flacăra (completare Cînd 
iarna triumfă) — 16: 18,15 : 20.30.
• WINNETOU , Vitan - 16, 18,15.
• AVENTURA , Arta - 9, 12; 15, 18, 21, Aurora m 
9, 12; 15; 18. 21; la qrădină - 20.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Miorița — 9,30,
12.15. 15, 18. 20.45 Grădina „Moșilor” — 20.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cinemascop : Munca ~,
10.30. 16, 18,15, 20,30.
• VISCOLUL - cinemascop, Popular (completare 
Katlușa) - 16. 18,15; 20.30.
• FEMEIA ÎN HALAT : Moșilor (completare Orizont
științific nr. 2) 15,30, 18, 20.30.
• DESENE SECRETE : Crîngași (completare Politețe) 
— 16, 18, 20
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop , Viitorul
— 15.30, 18, 20,30 Cosmos - 16, 18, 20 (la ambele 
completarea Un bloc neobișnuit).
• FATA DIN JUNGLĂ : Colentina — 16, 18,15, 20,30, 
la grădină — 20
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA , Volga (completare Al 
VHI-lea Congres al U.T.C.) — 10, 12,30; 15.30, 18,
20.30.
• HAI, FRANȚA I î Floreasca (completare 1 Mal 1966)
— 9,30. 11,45. 14, 16,15, 18.30, 20,45.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Progresul aa 
15.30; 18, 20,30.
• DUMINICA LA NEW YORK , Lira - 15, 17,15,
19,30; la grădină - 20.15.
• LUMINA VERDE , Drumul Sării (completare Katlușa)
— 16; 18; 20.
• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) , Ferentari 
(completare Orizont științific nr. 2) — 10; 15,30; t8;
20.30
• WINNETOU (seria a II-a) , Cotrocenl (completare 
Veriflcati-vă ceasul) — 14; 16.15, 18,30; 20.45.
• DEPĂȘIREA : Pacea (completare Șl acum.., puțină 
gimnastică) — 16; 18,15; 20,30.

Pentru astăzi, studioul de televiziune „București” co
munică următorul program , La 19.00 — Telejurnalul 
«XuSeară. * ,9'30 ~ Emisiune pentn, copil : „Jucăriile 
Mihaeiei” de Al. T. Popescu. Prezintă un colectiv al 
Tealruluf de păpuși din Craiova • 20,00 — Aspecte 
de la tinala Campionatului republican de box • 20 45

Teleenciclopedie • 21,30 - Concert de muzică 
"lXÎL.?ansmis'e de ,a Varșovia • 22,05 - Film : 
” ' TUL • 22,55 — Chitara — emisiune muzicală 
real'rafă cu concursul orchestrei conduse de Alexandra 
Oădu.escu • 23,15 — Telejurnalul de noapte • 23,25 — 
Buletin meteorologic.
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Ine străbate în 
aceste zile re
giunea Brașov e 
întîmpinat la fot 
pasul de nou-

tăfl. Consemnăm cîteva : 
colectivul întreprinderii de
consfrucjii și montaje ener
getice din Sibiu a început 
de curînd lucrările de or
ganizare a unui nou șan
tier ■— linia de 110 kV 
Sadu V-Ciunget, linie ca
re va alimenta cu e- 
nergle electrică loturile și 
punctele de lucru de pe 
marele șantier al Hidrocen
tralei Lotru. Construcția ce
lor 28 km va marca poate 
cea mai aprigă și grea bă
tălie a constructorilor de li
nii de înaltă tensiune din

Spectacol de gală prezentat 
de Ansamblul artistic al Casei armatei 

populare iugoslave din Belgrad

tara noastră. Traseul ei stră
bate o zonă foarte acciden
tată, cu văi adînci șl pră
păstioase, cu piscuri pînă la 
1 800 m, fără căi de acces. 
Aceasta va face ca trans
portul oamenilor și materia
lelor, Inclusiv al sfîlpilor, să 
se asigure, la multe din 
punctele de lucru, cu aju
torul elicopterului.

Tot în această zonă a 
Carpafilor, pe șantierul II-

semna încă un eveniment 
important : începînd de la 
data de 15 mai, de la te
lefonul la care se formau 
4 cifre s-a trecut la 5 ci
fre, creîndu-se în acest fel 
posibilitatea sporirii numă
rului de abonați și a u- 
nei mai bune deserviri a a- 
cestora. Din cele relatate de 
tovarășul Constantin Grosu, 
șeful serviciului T.T.R. (re
gional), Sibiul este primul

nlel de foarte înaltă ten
siune Luduș-Hidrocenfrala 
de pe Argeș, a avut loc 
acum cîteva zile un intere
sant schimb de experiență. 
Au participat circa 160 
constructori de linii de Inal-

oraș din țara noastră, nere- 
ședință de regiune, care 
posedă o rețea telefonică 
cu 5 cifre. Tot cu acest pri
lej Oficiul T.T. Sibiu a scos 
o nouă carte de telefon.

și satelor.. Pretutindeni de-a 
lungul șoselelor și drumu
rilor, în dreptul caselor se 
amenajează ronduri și stra
turi cu flori.

Pentru că tot umblăm pe 
drumurile regiunii să ne o- 
prim pentru o clipă la Po
iana Brașov, unde au loc 
acum contractările dintre 
comerț și industrie (produse 
textile). întreprinderile in
dustriei ușoare prezintă la 
actualele contractări circa 
2 000 de modele de con
fecții. O parte din mode
lele oferite de industrie 
comerțului au fost prezen
tate publicului brașovean. 
Cele două ministere au or
ganizat o paradă a modei 
în sala Teatrului de stat. 
Cu acest prilej a fost a- 
menajată și o expoziție cu 
vînzare.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Un nou cartier de 
locuințe a apărut pe 
harta Brașovului —cel 
din zona gării de că
lători. în faza finală 
el va număra 3 500 a- 
partamente. Pînă în 
prezent s-au predat „la 
cheie" 1 136 aparta
mente, iar pînă la sfîr- 
șitul anului alte 503 a- 
partamente vor fi date 
în folosință. Noul car
tier se caracterizează 
printr-o varietate arhi
tecturală care-i dă o 
notă distinctă, moder
nă. Blocurile sînt for
mate din 4, 7, 8 și 11 
etaje. La proiectarea 
ansamblului s-a ținut 
seama de cadrul na
tural al orașului, noile 
blocuri lăsînd liberă 
vederea spre Tîmpa și 
masivele Cristianul 
Mare și Piatra Mare.

Vineri seara, Ansamblul ar
tistic al Casei armatei popu
lare iugoslave din Belgrad a 
prezentat un spectacol de gală 
pe scena teatrului de operă și 
balet al Republicii Socialiste 
România.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv și secre
tar al C.C. al P.C.R., general 
de armată Leontin Sălaj an, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, 
Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai unor instituții 
centrale șl organizații ob
ștești, generali și. ofițeri su
periori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost de față Jakșa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice, 
atașați militari acreditați în 
țara noastră.

Programul, care s-a bucurat 
de succes, a cuprins cîntece 
patriotice, selecțiuni din ope

ra ,,Coștana“ — partea a doua 
și a treia de Petar Coniovici, 
„Este necesar să navighezi" — 
uvertură de Petar Bergamo, 
Cantata pentru cor, orchestră, 
recitatori și soliști „Omul este 
orizont fără sfîrșit" de Rudolf 
Brucici, piese de muzică ușoa
ră și populară, lucrări cu te
matică inspirată din viața și 
activitatea militarilor din țara 
vecină. Au dirijat Anghel Șu- 
rev, Boian Adamici și Budi- 
mir Gaici.

în încheierea spectacolului 
a fost oferit un coș de flori 
artiștilor din partea Ministe
rului Forțelor Armate.

★
în dimineața aceleiași zile 

membrii Ansamblului artistic 
al Casei armatei populare iu
goslave din Belgrad au depus 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

General-maior Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțe
lor armate ale Republicii So
cialiste România, secretar al 
Consiliului Politic Superior, a 
primit o delegație a ansam
blului militar iugoslav, cu care 
s-a întreținut cordial.

(Agerpres)

întoarcerea din R.P. Bulgaria 
a delegației de activiști ai P. C.R.

tă tensiune și specialiști 
ai întreprinderilor regionale 
de electricitate din țară. 
Tema s organizarea și des
fășurarea lucrărilor de exe
cuție a liniilor de înaltă ten
siune în condițiile unui sol 
accidentat. S-au făcut de
monstrații practice privind 
transportul materialelor cu 
elicopterul, ridicarea stîlpl- 
lor etc.

SA CONTINUAM 
CĂLĂTORIA

în multe alte locuri din 
regiune sînt în prezent în 
construcție noi obiective 
Industriale. La Uzina „Rul
mentul" se află în construc
ție o centrală termică, o hală 
de tratament, rectificare, 
montaj. La Uzinele „Tracto
rul" se ridică o nouă hală 
pentru tratamente șl, se dez
voltă halele tractor greu și 
turnătoria de fontă ; la 
„Steagul roșu’ se lucrează 
intens la complexul rodaj-ll- 
vrare.

Lucrări asemănătoare au 
loc și la Sighișoara, Mediaș, 
Sibiu, Făgăraș, Agnita etc. 
Ne vom referi doar Ia un 
nou obiectiv : la Sibiu, con
structor'll Trustului 5 ridică 
un complex de panificație 
șl morărif cu o capacitate de 
80 tone pîine și 220 tone 
făină în 24 de ore. Și fiindcă 
ne aflăm la Sibiu, vom con-

...15 MAZ

Un șuvoi nesfîrșif de au
tovehicule — autobuze, 
autoturisme, motociclete — 
se îndreptau, încă din pri
mele ore ale dimineții, 
spre Dumbrava narcise
lor, de la poalele mun
ților Făgăraș. Duminică (15) 
s-a deschis oficial vizitarea 
acestui frumos și unic mo
nument ai naturii din țara 
noastră. Cei aproape 30 000 
de vizitatori nu știau ce să 
admire mai întîi : imensul 
covor alb al narciselor, ce 
se întinde cît vezi cu ochii 
printre stejarii seculari, 
piscurile albe ale munților 
Făgăraș sau spectacolele 
pline de prospețime și fru
musețe ale echipelor care 
evoluau pe cele două es
trade amenajate aici. O re
marcă : în anul acesta, or
ganizarea, începînd cu cir
culația și terminînd cu de
servirea alimentară, a fost 
la înălțime. Felicitări orga
nizatorilor I

ȘI FIINDCĂ ESTE 
VORBA DESPRE 

FRUMUSEȚE

Vom consemna șl un alt 
aspect. Cei ce trec cu ma
șina pe șoselele și drumu
rile regiunii Brașov nu pot 
să nu observe un fapt deo
sebit. în aceste zile, în în
treaga regiune se desfășoa
ră o acțiune largă pentru 
înfrumusețarea comunelor

Vineri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Andrei 
Cervencovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
șef-adjunct de secție la C.C. 
al P.C.R., care a făcut o vizi
tă în R. P. Bulgaria, în 
schimb de experiență, la in

vitația C.C. al P.C. Bulgar. 
La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa au fost prezenți Mihail 
Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid. A 
fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

Sosirea unei delegații de activiști 
ai P.C. Bulgar

La invitația C.C. al P.C.R., 
vineri a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o dele
gație de activiști ai Partidu
lui Comunist Bulgar, condusă 
de Kamen Ivcev, șeful Secției 
agrare a C.C. al P. C. Bul
gar. La sosire, pe aeroportul

Cronica Z i I ei
Vineri a plecat la Belgrad 

o delegație a Sfatului popu
lar al orașului București, con
dusă de tov. Vasile Lixandru, 
vicepreședinte, care la invita
ția președintelui Scupșcinei 
orașului Belgrad va lua parte 
la deschiderea celei de-a 10-a 
expoziții jubiliare internațio
nale a tehnicii. (Agerpres)

LOTO
La tragerea LOTO din 20 mal 

1060 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numeral: 66 49 69 41 26 
76 18 87 45 57.

Premii suplimentare > 37 16 55.

Azi la „Republicii'*

Băneasa au fost prezenți Ma
tei Ștefan, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid și 
de stat. A fost de față Gheor
ghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru 
zilele de 22. 23 și 24 mai. 
In țară : Vreme în curs de 
ameliorare, cu cerul varia
bil. Vor cădea ploi de 
scurtă durată, însoțite pe 
alocuri de descărcări elec
trice. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 
15 și 25 grade, local mai 
ridicate. In București: Vre
me în curs de ameliorare. 
Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă dura
tă. Temperatura în creș
tere ușoară.

FINALELE DE BOX
Pe ringul montat în incinta sta

dionului „Republicii" din Capitală 
sînt programate astăzi, începînd 
de la ora 19, finalele campionatu
lui republican de box. în ordinea 
categoriilor, pentru titlurile de 
campioni ai țării se vor întîlni ur
mătoarele perechi: Nlca-Ciucă, 
Puiu-Gîju, Crudu-Buzuliuc, Anto- 
niu-Farkaș, Dumltrescu-Mihalic, 
Hodoșan-Ghiță, Stumpf-Covacl, 
Manole-Chlvăr, Monea-Trandafir 
*i Mariuțan-Motoo.

DINAMO SAU STEAUA ?
în turneul final al campiona

tului masculin de baschet s-a 
desfășurat ieri penultima etapă, 
a cărei „cap de afiș" a fost 
partida dintre formațiile bucu- 
reștene Dinamo, deținătoarea 
titlului, și Politehnica. Surprin- 
zîndu-și adversarii, încă din 
primele minute, prin elan și o 
deosebită vervă de joc, studen
ții au condus în permanență pe 
parcursul primei reprize, Ia sfîr- 
șitul căreia scorul le era favo
rabil cu 39—31. După pauză 
însă, echipa a părut obosită, 
pierzînd treptat avantajul în 
fața acțiunilor mai bine orga
nizate ale dinamoviștllor. Avan
sul el a dispărut curînd și, cu 
toate eforturile din ultima parte 
a meciului, studenții n-au putut 
decît să se mențină la o mică 
diferență în urma campionilor. 
Scor final 69—63 pentru Di
namo.

Celelalte rezultate: Univer
sitatea Cluj — Universitatea Ti
mișoara 67—63 ; Steaua — Ra
pid 74—70. Ultima partidă s-a 
caracterizat prin multe greșeli 
de joc (rapldiștii Predulea și 
Tursugian au dețiășit uneori 
buna cuviință) și de arbitraj 
(D. Chiriac și Gh. Roșu).

Astăzi, în cadrul ultimei etape

a turneului, formațiile Steaua 
și Dinamo susțin meciul decisiv 
pentru cîștigarea primului loc. 
După cum se știe, Steaua por
nește cu un punct în minus da
torită înfrîngerii din meciul cu 
Politehnica. Vor reuși dinamo- 
viștii să-și păstreze titlul de 
campioni 7 Răspunsul poate fi 
aflat astă-seară, la sala Flo- 
reasca. Programul începe la ora 
17, după cum urmează : Rapid— 
Universitatea Timișoara, Poli
tehnica—Universitatea Cluj, Di
namo—Steaua.

ȘAH

Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri 
sovietici Tigran Petrosian și 
Boris Spasski a continuat ieri 
cu partida a 17-a, care s-a în
cheiat remiză după 30 de mu
tări. Scorul este acum 9—8 în 
favoarea Iul Petrosian. Urmă
toarea partidă va avea loc la 
23 mai.

Un prețios capital 
de gîndire gospodărească

(Urmare din pag. I)
ifruieic treptat, uneori cu anumite 
greutăți, ele pretind adesea noi for
me de organizare ,* mandatarii acestor 
relafii sînt tocmai uniunile coopera
tiste.

— Am dori cîteva exemple, ca să 
facem ți mal clară această idee citi
torilor noștri.

— lată, spre exemplu, problema 
electrificării, pe care am preluat-o, 
urmărind-o în calitate de beneficiari. 
Se vor electrifica anul acesta în regiu
nea noastră 51 cooperative și se vor 
face extinderi de refele și reamena- 
jărl In 29 de comune, sau problema 
alimentării cu apă a fermelor de la 
cooperative. Ea nu se poate rezolva 
ca în condițiile micii proprietăți, prin 
săparea cîtorva fînfîni, ci prin con- 
strucfia unor sisteme de alimentare, 
ieftine și eficace. Pînă mai deunăzi, 
unitățile noastre au rezolvat această 
problemă cum au putut. Uneori fără 
proiecte, adică prin improvizație. Al
teori prin angajarea unor specialiști 
Improvizați, ceea ce înseamnă ace
lași lucru. Vreo trei organizații îșl 
pasau una alteia comenzile, elabora
rea proiectelor, execuția lucrărilor, 
punînd cooperativele în situația să 
aștepte sau silindu-le la rezolvări 
pripite.

— Cum va rezolva uniunea această 
problemă ?

— Dat fiind importanta el, ne gîn- 
dim că cel mai potrivit lucru ar fl 
să se găsească soluții pentru rezol
varea ei fie pe plan regional, prin 
proiectarea lucrărilor de alimentare 
cu apă și a altora în cadrul între
prinderilor existente, fie pe plan cen
tral, prin crearea unui organism care

să asigure documentara necesară co
operativelor agricole.

între timp, în cele cîteva birouri 
se lucra intens la rezolvarea solici
tărilor curente. Zilnic, din cele peste 
300 de cooperative agricole ale re
giunii pornesc cereri, note de co
mandă, adrese, unele dintre ele de
pășind atribuțiile uniunilor raionale 
și poposind, în chip firesc aici, la 
regiune.

— Cîți salarlafi are uniunea re
gională î

— Numai 18, îmi răspunde pre
ședintele, și este normal să avem un 
aparat resfrîns. Ni-I dorim, în schimb, 
mobil și eficient. Nevoi sînt multe, 
mai ales acum la început de drum. 
Reorganizarea îndrumării agriculturii 
a pretins și pretinde măsuri de per
spectivă, pe care uniunile le elabo
rează în prezent, tinînd seama toc
mai de stadiul actual al dezvoltării 
cooperativelor.

Am trecut în revistă, împreună cu 
activiștii uniunii regionale, cîteva din 
problemele care pretind solufii prac
tice, menite să înlăture unele greu
tăți, unele anacronisme de organiza
re, ajufînd la bunul mers al coope
rativelor agricole din regiune.

— Ne preocupă, mi se spune, posi
bilitatea îmbunătățirii aprovizionării 
operative a cooperativelor agricole 
cu materialele, utilajele, mărfurile de 
care au nevoie. Aceasta întrucît pînă 
acum ea a fost destul de greoaie. 
Mărfurile veneau spre cooperative 
prin vreo șase intermediari, care nu 
respectau întotdeauna comenzile.

— O altă problemă ar fi, mi se 
spune, crearea unor mai largi posi
bilități de a folosi resursele de ma
teriale existente în regiune. Coope
ratorii sînt inventivi, ei știu adesea

să se descurce repede șl bine. Un 
motor uzat de sondă, livrat la fier 
vechi, poate fi cu ușurință recuperat 
șl folosit la o grădină sau orezărie. 
La fel țeava de diferite calibre care 
e scoasă din uz... Trebuie găsită o 
formă de achiziții a acestor utilaje 
și intensificate tranzacțiile directe cu 
întreprinderile respective.

Nu una ci multe asemenea propu
neri, izvorîte din căutarea unor for
me evoluate de muncă și relafii de 
muncă sînt pe șantierul acestei uniuni 
cooperatiste, dovedind pasiunea cu 
care activiștii de aici, ca și din alte 
centre ale țării, se străduiesc să asi
gure condiții de rodnică activitate 
cooperativelor șl satelor. Aceste cău
tări prodigioase și fertile sînt de alt
fel reflexul muncii, străduințelor, cău
tărilor fertile care II însuflețesc pe 
cooperatori.

La sediul uniunii am găsit un vo
luminos dosar, cuprinzînd nu mai pu- 
fin de 3 000 de propuneri. Sînt pro
puneri Izvorîte din dezbaterile din 
primăvară, premergătoare congresu
lui national, din lucrările adunărilor 
generale ale cooperativelor sau din 
cele ale conferințelor raionale și re
gionale. Multe dintre aceste propu
neri anticipau prevederile definitive 
ale actualului statut al C.A.P. sau mă
surile și hotărîrile pe care le-a luai 
congresul national. Dar și mai multe 
se referă la importante acțiuni gos
podărești, la planuri comune de co
laborare, la valorificarea rezervelor 
interne ale unităților, la o mai judi
cioasă organizare a muncii și a pers
pectivelor muncit Un prefios capi
tal de gîndire. spirit gospodăresc, 
fantezie, încredere în viitor a fost 
dăruit uniunii cooperatiste din aceas
tă regiune, chiar de la înființare, iar 
acest capital se adaugă la actul ei de 
naștere, întărindu-l.

Cum este el valorificat? Cum sînt 
urmărite și traduse în viată aceste 
propuneri ?... Cele 300 de coopera
tive agricole din regiune sînt în a- 
ceste clipe un vast șantier pe care 
se înalfă schelele noii recolte. Dru
mul de la propuneri la fapte îl pofi 
urmări descinzind pe acest șantier.
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Note de călătorie din R. S. Cehoslovacă

DE LA PRAGA LA KOSICE
De curînd, la invitația A- 

cademiei R. S. Cehoslovace, 
am avut plăcutul prilej de 
a face o călătorie de cîteva 
săptămîni în țara prietenă. 
Vizita a avut drept scop 
continuarea și adîncirea 
schimbului de experiență 
privind cercetările în do
meniul termoenergeticii.

Călătorului sosit pe me
leagurile Cehoslovaciei îi 
atrag atenfia multe imagini 
și fapte legate de munca a- 
siduă desfășurată de po
porul acestei (ări în opera 
de construcție socialistă. 
Așa încît, am putut remar
ca, o dată cu frumusețile 
naturale ale locurilor pe 
unde am poposit, cu remar
cabilele creații arhitecturale 
ale trecutului, un șir de as
pecte dintre cele mal va
riate ale vieții noi, ale efor
tului depus pentru dezvol
tarea economiei, culturii, 
știinfei și tehnicii și pentru 
ridicarea nivelului do frai al 
maselor. în cele ce urmea
ză, aș vrea să relatez cîte
va din realizările obfinute 
în Cehoslovacia pe tărîmul 
cercetărilor fermoenerge- 
tice.

Aș spune dintru început, 
că în orașele mai impor
tante, aspectul fumuriu al 
clădirilor și mirosul specific 
provenit din arderea șl ga- 
zeificarea cărbunilor, indică 
fără echivoc că resursa e- 
nergefică de bază a fării 
o constituie combustibilul 
solid. într-adevăr, fără cu 
o veche tradifie industrială, 
Cehoslovacia acordă o mare 
atenție folosirii cu maximă 
eficacitate a căldurii dega
jate prin arderea combusti
bililor solizi și folosirii com
plexe a acestora prin chimi
zare.

Cercetările științifice în 
domeniul termoenergeticii 
au un caracter aplicativ, 
deosebit de pronunțat. Ca
litatea lucrărilor realizate 
este apreciată în special 
după noutatea soluțiilor 
tehnice care se pot folosi 
In producție. La Praga, cu 
prilejul unei vizite făcute la 
Institutul politehnic, am a- 
vut prilejul de a purta o 
discuf'e interesantă cu prof, 
dr. ing. R. Dolezal, eminent 
specialist în termoenergeti- 
că. Am aflat, între altele, 
că oamenii de știință din 
Cehoslovacia au obținui re
zultate remarcabile prin ar
derea lignifilor inferiori în 
așa-numitele focare ciclon 
orizontale, cu evacuarea 
zgurii în stare lichidă. Cer
cetările — a arătat interlo
cutorul meu — au început

dr ing Victor GHIA

prin efectuarea de studii la 
Institutul de termomecanică 
al Academiei R. S. Ceho
slovace, sub conducerea 
ing. I. Kucera. In prezent, 
instalafii cu tocare ciclon 
funcționează la uzina elec
trică „Elektiarna Oslavany" 
de lingă Brno, unde se ob
țin rezultate mai bune decît 
acolo unde se folosesc in
stalațiile clasice de ardere 
a lignifilor inferiori.

Totodată, am aflat că la 
institutele departamentale 
de cercetări de la Bechovi- 
ce și Brno-Slatina, au fost 
obfinute rezultate promiță
toare șl în studierea arderii 
combustibililor gazoși și li
chizi. Ulterior, am avut po
sibilitatea să vizitez aceste 
localități. Bechovice e si
tuat în apropierea capitalei 
cehoslovace. Pentru trans
portul personalului științific 
și tehnic spre această loca
litate, din diverse puncte 
centrale ale Pragăi, pleacă 
zilnic curse speciale de au
tobuze. Drumul pînă acolo 
străbate o regiune pitoreas
că și, în același timp, pre
sărată cu șantiere de con
strucție.

Vizifînd Bechovice, am 
rămas impresionat de efor
turile care se fac aici pen
tru a concentra toate insti
tutele de cercetări în dome
niul termoenergeticii, elec- 
froenergeticii și electronicii 
într-un adevărat orășel al 
științelor, care în curînd va 
îi dotat cu instalafii expe
rimentale de mari dimen- 
șiuni. Interesante mi s-au 
părut cercetările privind ar
derea combustibililor ga
zoși și transmiterea căldurii 
prin radiație și convecfie. 
Aș face o paranteză arăt! nd 
că studiile și lucrările refe
ritoare la radiafie au fost 
dezvoltate la institutul de 
termomecanică al Acade
miei R.S. Cehoslovace, prin 
realizarea, sub conducerea 
dr. ing. L. Krejai, a unui ge
nerator de plasmă care poa
te produce purtători de 
căldură la temperaturi înal
te. Tot în cadrul Academiei, 
colectivul condus de dr. ing. 
V. Kmonicek a obfinut re
zultate remarcabile în de
terminarea proprietăților 
gazelor la asemenea tem
peraturi.

în prezent, clădirile la
boratoarelor din Bechovice 
sînt în cea mai mare parte
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terminale, avînd o înfăți
șare arhitectonică agrea
bilă ; în inferiorul lor se 
remarcă o dotare cu apara
turi și instalații care sînt în 
curs de îmbunătăfire con
tinuă.

Am avut prilejul să vizi
tez și orașul Kosice, unde 
prof. dr. ing. Vaclav Maly, 
prorectorul Institutului poli
tehnic, m-a primit cu multă 
amabilitate. El mi-a prezen
tat o serie de realizări im
portante obfinute în ultimii 
arii atît pe plan științific 
cît și tehnic, în regiunea 
respectivă. Ritmul impetuos 
de dezvoltare a orașului 
trebuie legat în special de 
construcția combinatului si
derurgic din apropierea sa, 
întreprindere care se întin
de pe o suprafață de 750 
hectare, cuprinzînd 52 o- 
biectlve industriale, dintre 
care multe au și fost date 
în folosință. Acesta este 
cel mai mare șantier din 
întreaga (ară ; se prevede 
că atunci cînd combinatul 
va funcționa cu întreaga 
capacitate, el va realiza 
anual circa 3 milioane tone 
fontă, 4 milioane tone oțel 
și 3,5 milioane tone lami
nate.

Activitatea de cercetare 
din cadrul Institutului poli
tehnic din localitate este 
strîns legată de nevoile 
producției. Am putut con
stata că la catedra de cup
toare metalurgice, dotată 
cu laboratoare adecuate, 
se cercetează cu precădere 
probleme legale de termo- 
fehnica cuptoarelor. între 
aceste probleme tin să re
marc cîteva, care au fost 
reflectate în lucrările de 
doctorat realizate sub con
ducerea prof. S. Csennoh, 
ca . intensificarea transmi
terii căldurii în cuptoare ; 
determinarea principalelor 
mijloace de creștere a pro
ductivității cuptoarelor ; po
sibilitatea de a recupera 
căldura gazelor de ardere 
evacuate și altele. Vizifînd 
cîteva secfii ale combinatu
lui, am observat că majori
tatea lucrărilor de doctorat 
și-au găsit aici o aplicare 
directă.

Pretutindeni în institutele 
și întreprinderile pe care 
le-am vizitat am fost pri
mit de colegii mei ceho
slovaci cu multă prietenie. 
Schimbul nostru de expe
riență s-a dovedit a fi rod
nic și voi păstra întotdea
una o frumoasă amintire oa
menilor pe care i-am cu
noscut.

SPIONII
INDUSTRIALI LA LUCRU

De curînd a avut loc 
la Londra o conferin
ță organizată de Ma
nagement Investiga
tion Ltd, organizație 
particulară de acțiune 
împotriva spionajului 
industrial, fenomen 
semnalat tot mai frec
vent în presa occiden
tală. Iată ce relatează 
săptămînalul „THE 
OBSERVER" despre 
această conferință;

Industria engleză în
cepe să ia problema în 
serios.

«începem să căpătăm 
Impresia, a arătat Ellen, 
unul din oamenii aflați 
în spatele organizației, 
că nici o firmă nu este 
scutită... Cu ajutorul 
spionajului industrial 
pofi cumpăra un 
mare volum de eforturi 
cheltuite pentru cerce
tare, în schimbul unei 
sumo comparativ mici». 
„Imperial Chemical In
dustries' cheltuiește zil
nic 750 000 lire sterline 
numai pentru cercetare. 
Pericolele și tentațiile 
rentabile pentru alfii 
sînt vizibile.

Se spune că spionajul 
este îndreptai mai ales 
contra unor întreprin
deri unde costul cerce
tării este ridicat, iar teh
nicile se schimbă rapid 
— din industrii ca cea 
a maselor plastice, chi
mică. de produse far
maceutice, construcfia 
de mașini ușoare. John 
Walsh, un anchetator 
englez particular cu ex
periență In metodele de 
contraspionaj, crede că 
spionajul industrial în 
Anglia pornește de obi
cei de la companii care 
își au sediul peste mări.

Dar chiar dacă o 
mare companie s-ar pu
tea să nu se dedea 
la spionaj, ea ar putea 
să folosească o firmă de 
cercetare care face acest

lucru. Firma nu întreabă 
de unde vine informa
ția. Este doar mulțumită 
să o primească".
în unele cazuri, spiona

jul industria! este foarte 
ușor de practicat. Pofi 
obține numeroase infor
mații mergînd pur și 
simplu într-un restaurant 
apropiat și stînd de 
vorbă tn mod inteligent 
cu funcționarii despre 
munca lor. Este sur
prinzător cît de ușor 
sînt gata oamenii să 
vorbească despre sluj
bele lor.

Există, de asemenea, 
mituirea deschisă — fie 
cu ban gheafă, tie cu 
oferta unei slujbe mai 
bune în firma concuren
tului. Ellen pretinde că 
a dat peste o tehnică 
mai perfecționată. O 
firmă și-a organizat bi
rouri tn West End pur 
și simplu ca să ofere 
slujbe inexistente oame
nilor pe care îi invita 
pentru a se sta de vor
bă cu el. In cursul dis
cuțiilor se obțineau se
crete. O altă metodă, 
care cu greu poale fi 
clasificată drept spionaj, 
este cumpărarea cuiva 
de la o firmă rivală și 
valorificarea informați
ilor pe care acesta le 
aduce cu sine.

Un număr crescînd de 
mari firme acționează a- 
cum după un sistem 
prin care numai o parte 
a procesului de produc
ție este cunoscută de ur> 
grup de persoane. Sis
temul prezintă oarecare 
siguranță, dar nu mai a- 
lută cu nimic atunci 
cînd un concurent are 
nevoie să afle doar o 
parte a procesului, sau 
o dată inițială.

Un alt procedeu este 
de „a trage cu urechea 
electronică". ..întti tre
buie plasat aparatul 
minuscul, lucru care nu 
este pree greu. Dar

apoi urmează așteptarea 
înregistrării a ceea ce 
merită atenfie. în sftrșit, 
aparatul trebuie luat 
înapoi".

America — cu firmele 
sale de contraspionaj 
(500 de absolvenți ai 
colegiilor folosiți de una 
singură), laponia — cu 
cursuri de 4 luni tn teh
nica de contraspionaj, 
Franța — cu o broșură 
„Spionajul — o realita
te" (trimisă de către gu
vern unui număr de 
9 000 de specialiști) au 
luat problema spionaju
lui industrial în serios. 
Anglia începe să facă 
la fel,

Walsh, o personalita
te cunoscută, lucrează 
mult pentru companiile 
americane. Cu 12 ani în 
urmă, agenții săi i.au 
înfîlnit pe specialiștii a- 
mericani la sosirea lor 
în Europa, au controlat 
dacă nu erau urmăriți 
și au verificat dacă în 
camerele de hotel nu 
se află aparate de în
registrare.

Da> acest control mer
ge uneori mal departe. 
De pildă, specialistul în 
contraspionaj este el în- 
suș pus sub observație 
de către propria sa 
companie, dacă loiali
tatea lu! este pusă la în
doială. Oamenii cu care 
se întîlneșfe sînt foto- 
grafiați, sînt înregistrate 
discuțiile pe care le 
poartă. Toate informați
ile sînt trimise patronu
lui respectiv,
Walsh este de părere că 

companiile engleze sînt 
interesate din ce în ce 
mai mult în cercetarea 
oamenilor ior cheie. El 
adaugă „Uneor( am 
impresia că în Statele 
Unite, dacă un om își 
îndeplinește obligațiile 
în cadrul slujbe' este un 
lucru secundar. Lucrul 
principal este dacă va 
fi cinstit"



VIETNAMUL DE SUD

LUPTE DE STRADA LA DA NANG
SEMNAREA 
UNOR ACORDURI 
POLONO FRANCEZE

© 70 persoane ucise 
și 150 rănite®Bu- 
diștii 
că vor ataca baza

americană ® De
monstrații la Sai-

avertizează

gon

SAIGON 20 (Agerpres). — Tn Vietna
mul de sud guvernul încearcă să facă 
față situației, luînd măsuri represive îm
potriva populației. „Tactica guvernului, 
menționează în legătură cu aceasta ob
servatorii de presă, este ca prin forța 
armelor la Da Nang și blocadă economi
că la Hue, să înfrîngă mișcările antigu
vernamentale semnalate în cele două 
orașe".

în după-amiaza zilei de vineri 
luptele de stradă au reizbucnit la 
Da Nang. Protejați de tancuri, 
pușcașii și parașutiștii saigonezi 
au încercat din nou să se apropie 
de pagodele unde se află coman
damentul „rebelilor". Grupuri de 
budiști, echipe de tineri înarmați 
și peste 400 de militari rebeli le-au 
opus însă rezistență. între trupe
le guvernamentale și forțele re
bele au avut loc ciocniri violente 
care au durat peste opt ore, rela
tează de la Da Nang coresponden

tul agenției Reuter, 
încă neclară, dar se 
acum zece persoane 
și peste 150 rănite.

Uciderea primilor „rebeli" a 
provocat o opoziție violentă în 
rîndul populației Da Nangului. 
Vineri seara, liderii budiști au a- 
menințat că dacă trupele america
ne continuă să sprijine regimen
tele saigoneze, ei vor atata baza 
militară din oraș, una din cele mai 
importante baze militare america
ne din Vietnamul de sud.

Ultimele evenimente de la Da 
Nang demonstrează astfel că gu
vernul a adoptat „linia dură" ini
țiată 
nelul 
șirea

La 
pare 
plet activitatea orașului, izolat de 
o săptămînă. Căile de comunicații 
au fost tăiate, traficul comercial a 
fost întrerupt iar aeroportul blo
cat. Locuitorii își continuă pre
gătirile în vederea ere:.-—I.” 
rezistenței împotriva unui even
tual atac din partea trupelor gu
vernamentale.

Evoluția evenimentelor spulberă 
speranțele nutrite de Ky în legă
tură cu rezolvarea crizei politice, 
în timp ce atenția premierului sud- 
vietnamez era absorbită de rezis
tența populației din cele două 
orașe, locuitorii Saigonului, despre 
care Ky declara recent că „nu sînt 
împotriva guvernului", au organi-

Situația este 
pare că pînă 
au fost ucise

de șeful poliției locale, colo- 
Loan, care a propus înăbu- 
revoltei prin forța armelor.
Hue, blocada economică 

să paralizeze aproape com-

zat vineri masive demonstrații 
antiguvernamentale. Peste 10 000 
de persoane s-au adunat astfel în 
fața Institutului budist unde li
derul Tri Quang a cerut demisia 
imediată a guvernului. Manifesta
ția, organizată 
cînd 
gon, 
poia 
luat 
cană. „Americanii să nu mai pună 
la dispoziția guvernului arme și 
muniții pentru reprimarea popu
lației de la Da Nang", a declarat 
unul din liderii budiști. „Armata 
americană ne ucide frații la Da 
Nang", „Dolarul american nu ne va 
putea cumpăra poporul", scandau 
miile de tineri care au demonstrat 
vineri seara în capitala sud-viet
nameză. Poliția a împrăștiat cu 
violență manifestația, utilizînd 
arme și grenade lacrimogene.

chiar în timpul 
ambasadorul S.U.A. la Sai- 
Henry Cabot Lodge, se îna- 
în capitala sud-vietnameză, a 
repede o turnură antiameri-

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
20 mai, ministrul de externe fran
cez, Maurice Couve de Murville, 
care se află într-o vizită oficială 
în Polonia, a fost primit de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. In aceeași zi, la 
Varșovia au continuat convorbirile 
dintre Adam Rapacki, ministrul 
de externe al R.P. Polone, și Mau
rice Couve de Murville. Agenția 
P.A.P. anunță că în cursul convor
birilor au fost discutate problemele 
dezvoltării relațiilor bilaterale din
tre Polonia și Franța, în special 
ale colaborării economice și că a- 
ceste convorbiri au confirmat 
voința reciprocă de dezvoltare 
în continuare a relațiilor bilate
rale în diferite domenii. Adam Ra
packi și Maurice Couve de Mur
ville au semnat un acord cultural 
și un acord referitor la colabora
rea tehnico-științifică între Polo
nia și Franța.

COPENHAGA 20 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Vineri dimineața — 
delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă 
o vizită 
orașului 
oaspeții 
căldură 
lui, Willy Sorenesen. Membrii de
legației, însoțiți de Cari Skytte, 
vicepreședinte al Folketingului, și 
de principalele personalități ale 
administrației locale, au vizitat 
apoi noile cartiere și construcțiile 
moderne ale orașului, precum și 
fabrica de albumină. Această în
treprindere, cu un înalt nivel de 
automatizare, întreține — după 
cum a subliniat directorul ei — 
relații economice largi cu Româ
nia. Tot în această regiune, oaspe-

de Ștefan Voitec, a făcut 
la Consiliul Municipal al 
Vejle din Iutlanda. Aici, 

români au fost salutați cu 
de președintele Consiliu-

încheierea vizitei 
în R.S. Cehoslovacă 
a lui Corneliu Mănescu

ții români au fost conduși pînă la 
Jelling, reședința primului rege 
pe care îl cunoaște istoria Dane
marcei.

Continuîndu-și călătoria în Iut
landa, delegația română a ajuns 
vineri după-amiază în orașul 
Esbjerg, unde a fost întîmpinată 
de președintele Folketingului, Ju
lius Bornholt, de președintele Con
siliului Municipal și de alte per
soane oficiale. In aceeași zi, dele
gația a vizitat Școala populară su
perioară din localitate.

Seara, membrii delegației au 
participat la un dineu oferit de 
Consiliul Municipal, la care au luat 
parte Julius Bornholt, președintele 
Folketingului danez, Eigil Olsen, 
secretarul general al acestui for 
legislativ, numeroase personalități 
politice din localitate, oameni de 
afaceri. La dineu, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, Julius 
Bornholt și Ștefan Voitec au rostit 
toasturi în care au exprimat 
urarea ca bunele relații dintre Ro
mânia și Danemarca să se dezvolte 
continuu.

PRAGA 20 (Agerpres). — Intre 
17 și 20 mai 1966, ministrul aiace- 
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
împreună cu soția, a făcut o vizită 
prietenească în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, la invitația lui Vaclav 
David, ministrul afacerilor externa 
al R. S. Cehoslovace.

în timpul vizitei, Corneliu Mă
nescu a avut convorbiri cu Va
clav David despre dezvoltarea în 
continuare a relațiilor bilaterale 
româno-cehoslovace și un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale care intere
sează cele două țări. Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România a fost primit de 
Jozef Lenart, președintele guver
nului cehoslovac, și de Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Cu prilejul șederii sale în R.S. 
Cehoslovacă, ministrul român a vi
zitat monumente de artă și cultu
ră ale capitalei cehoslovace. Vizita 
și convorbirile care au avut loc 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească, în spiritul 
relațiilor de prietenie frățească și 
al înțelegerii reciproce existente 
între cele două țări.

■A
In seara zilei de 20 mai, minis

trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România a părăsit 
R. S. Cehoslovacă. La plecare, pe 
peronul gării, oaspetele român a 
fost salutat de Vaclav David și de 
alte persoane oficiale.

organizării

ATENA

Deținuți politici
puși în libertateProvincia Thanh Roa

număr da 
Grecia și 
F. Vettas, 
Tricalinos,
Erifriadu,

NOTE

în continuă dezvoltare

INDONEZIAMINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR

LA HAMBURGAL ROMÂNIEI

A XIX-a Adunare Mondială

a Sănătății a

infirmiere, 2 794 moașe și zeci 
mii de lucrători pregătiți pen-

rale raionale și secții 
unde se vor desfășura 
nie alegerile.

TASS 
Uniu- 
înre- 
depu-

de vot, 
la 12 iu-

gS MOSCOVA. Agenția 
anunță că în întreaga 

ne Sovietică a luat sfîrșit 
gistrarea candidaturilor de 
tați în toate cele 1 517 comisii
electorale regionale. Pe teritoriul 
Uniunii Sovietice au fost înfiin
țata peste 161 000 comisii electo-

A

In pofida bombardamentelor S.U.A,

HANOI 20 (Agerpres). — In anul 
1965, provincia Thanh Hoa din 
R. D. Vietnam, frecvent supusă 
bombardamentelor aviației milita
re a Statelor Unite, a obținut 
succese importante în dezvoltarea 
diferitelor domenii economice. Ast
fel, valoarea producției industriale 
și agricole a sporit cu 8 la sută în 
comparație cu 1964. In domeniul 
agricol, recolta de cereale a înre
gistrat o creștere de 8 la sută. Pro
ducția industrială și manufactu
rieră a sporit cu 14,8 la sută pen
tru grupa A și 6,9 la sută pentru 
grupa B. Școlile și-au continuat 
activitatea. Numărul elevilor a 
crescut în anul școlar 1965—1966 
cu 12 la sută față de anul școlar 
precedent. De asemenea, în 1965 a 
continuat să se dezvolte asistența 
medicală. 493 de sate, adică 99 la 
sută din numărul total al satelor 
din această provincie, dispun de 
case de nașteri. In întreaga prg- 
vincle lucrează 362 de medici, 3 776

de 
de 
tru a da primul ajutor.

Provincia Thanh Hoa, deși su
pusă atacurilor agresive ale State
lor Unite, continuă să se dezvolte. 
Locuitorii ei sînt hotărîți să de
pună toate eforturile în lupta îm
potriva intervenției americane și 
pentru obținerea unor noi. succese 
în dezvoltarea economică a pro
vinciei.

ATENA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
După cum anunfă ziarul „Avghi”, în 
urma hofărîrii unei comisii speciale de 
judecători, un grup de deținuți poli
tici au fost puși recent în libertate. 
Printre aceștia se află un 
membri ai C.C. al P.C. din 

activiști ai partidului — 
Lulis, H. Florakis, G.
Parfalidu, E. Vufas, 
Țakiris și alfii.

Un naufragiat 
politic

Votul da joi al Camerei congo
leze, care a ridicat imunitatea par
lamentară fostului prim-ministru 
Chombe, nu a surprins pe obser
vatorii din Kinshasa (Leopoldville). 
Măsura plutea în aer după ce du
minica trecută un comunicat gu
vernamental publicat în capitala 
congoleză îl învinuia pe fostul 
premier că a făcut la Paris „decla- 
rafii demagogice frizînd trădarea', 
în ședinfa camerei, întrunită ino
pinat la cererea președintelui Mo
butu, s-a dat citire scrisorii acestu
ia care-l acuză pe Chombe că „își 
continuă activitatea politică în Eu
ropa". Somat de autorități, nu de 
mult, să se reîntoarcă în fără, 
Chombe a pretextat că „este re
ținui de un tratament medical foar
te strict”. Revista „L'Express* rele
vă însă că „unele cercuri belgie
ne, neliniștite de evoluția din Con
go, ar lua în considerare, de a- 
cord cu Chombe, să provoace o 
nouă secesiune în Katanga*. în a- 
cesf scop, după cum subliniază re
vista, el încearcă să înjghebeze o 
nouă armată de mercenari.

Cunoscute fiind relațiile dintre 
Chombe și societatea „Union Mi
niere”, nu este deci de mirare cam
pania desfășurată de presa congo
leză care merge pînă la a acuza 
compania belgiană „de a voi să-l 
doboare pe președintele Mobutu”.

Ridicarea imunității parlamentare 
omului de casă al lui „Union Mi
niere" constituie, așa cum sublinia
ză observatorii, o agravare a rela
țiilor dintre auforifăfile de la Kins
hasa și societatea belgiană. Comen- 
tînd hotărîrea luată de parlament, 
postul de radio congolez releva 
că : „O dată cu Chombe întreaga 
lui politică este îngropată”.

Apune oare într-adevăr steaua 
lui Chombe ? Deocamdată, de la 
Paris, el ar fi plecat într-o „direc
ție necunoscută”. Spre nehntul po
litic, sau spre alte combinații care 
să-l readucă mai tîrziu fie și pe 
ușa din dos pe scena politică con
goleză ?

E. MIRONESCU

HAMBURG 20 — Trimisul spe
cial Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Cioară, și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat joi și vi
neri marele oraș industrial și por
tul Hamburg. Oaspeții au fost pri
miți la Senatul orașului de condu
cătorul autorităților orășenești 
pentru economie și transporturi, 
Helmuth Kern.

Senatul orașului a oferit în cins
tea oaspeților o masă la care au 
luat parte reprezentanți ai Senatu
lui, precum și oameni de afaceri.

GENEVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
După dezbateri, care au durat trei 
săptămîni, cea de-a XIX-a Adu
nare Mondială a Sănătății a luat 
sfîrșit. Vineri au fost adoptate o 
serie de rezoluții privitoare la 
dezvoltarea viitoare a activității 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
între acestea, cele mai importan
te sînt hotărîrea de a se pune în 
aplicare un plan de zece ani pen
tru eradicarea defihitivă a vario
lei în lume și un plan pentru ex
tinderea activității de cercetare 
științifică a Organizației, noi mă
suri pentru intensificarea luptei

Helmuth Kem a salutat în nu
mele Senatului pe ministrul co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România.

Gheorghe Cioară a mulțumit 
pentru cuvintele rostite, pentru 
primirea care i s-a făcut. Masa 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

La Camera de Comerț a orașului, 
ministrul comerțului exterior a 
avut un schimb de păreri cu repre
zentanți ai cercurilor economice din 
localitate.

o senitiiia 
unanimei

WIRJOMARTONO 
MEMBRU DE FRUNTE 
AL P. C, CONDAMNAT 
LA MOARTE

E|| SOFIA. Biroul politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bul

gar a hotărît convocarea Con
gresului Gospodăriilor Agricole 
Cooperative de Muncă (G.A.C.M.) 
la începutul anului 1967. A fost 
desemnată o comisie în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, care va ela
bora proiectul noului statut. A- 
cesta va fi dat publicității în ve
derea discutării lui.

DJAKARTA 20 (Agerpres).
Agenția Associated Press, citind 
agenția de presă indoneziana An- 
tara, '. anunță că Wirjomartono, 
membru de frunte al Partidului 
Comunist din Indonezia, a fost 
condamnat la moarte de către un 
tribunal militar special.

Agenția Antara menționează că 
generalul Suharto, al cincilea 
vicepremier însărcinat cu apăra
rea și securitatea guvernului in
donezian, a participat la ședința 
tribunalului în care s-a pronunțat 
sentința.

ta NICOSIA. în Cipru a fost 
semnalată o destindere a 

relațiilor dintre cele două comu
nități ale insulei. Pentru prima 
dată de la izbucnirea în 1963 a 
conflictului, ziariștilor și fotogra
filor ciprioți greci li s-a permis 
să intre în cartierul turc din Ni
cosia, cu ocazia unei sărbători 
a tineretului.

« TEHERAN. Miniștrii de ex- 
“ terne ai Turciei, Pakistanu
lui și Iranului s-au întrunit vi
neri în cadrul Consiliului regio
nal de cooperare și dezvoltare 
dintre cele trei țări. Șahul Mo
hammed Reza Pahlevi a adresat 
participanților un mesaj în care 
le cere să întreprindă noi efor
turi în vederea dezvoltării cola
borării economice dintre țările 
lor.

ffl BLANTYRE. Parlamentul din
Malawi l-a ales pe premie

rul Hastings Banda în funcția de 
președinte al Republicii care va 
fi proclamată la 6 iulie cînd se 
împlinesc doi ani de la dobîn- 
direa independentei.

m BUENOS AIRES. Incidente 
“• violente au avut loc în capi
tala Argentinei după ce politia 
a atacat grupuri de student! și 
cadre didactice universitare care 
au manifestat împotriva credite
lor insuficiente acordate educa
ției.

Tîrgul 
internațional 
din Budapesta

BUDAPESTA 20. — Cores
pondentul Agerpres A. Pop 
transmite : Vineri s-a deschis 
Tîrgul internațional din Bu
dapesta. Pe o suprafață de 51 000 
metri pătrați sînt expuse nu
meroase produse ale țării gazdă 
și ale altor 36 de țări.

Pavilioanele cu produsele in
dustriei ungare oglindesc reali
zările obținute în anii celui de-al 
2-lea plan cincinal și perspecti
vele care stau în fața poporului 
ungar în anii celui de-al 3-lea 
plan cincinal.

Republica Socialistă România 
este prezentă la tîrg cu un birou 
de informații.

La festivitatea de deschidere a 
tîrgului au participat Kallai 
Gyula, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, conducători de partid 
și de stat, delegații guverna
mentale de peste hotare, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Budapesta. A asistat o 
delegație guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice.

Gyula Kallai, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, a vizitat vi
neri la prînz biroul nostru de in
formații, unde a fost întîmpinat » 
de Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice, Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și de Nicolae 
Dolj an, directorul biroului.

în vederea eradicării paludismu- 
lui și asigurarea asistenței medi
cale pentru marinari în porturile 
străine.

Ultimele două rezoluții au fost 
inițiate de delegația română.

Adunarea Mondială a Sănătății 
a mai luat în discuție problema 
creării unei Fundații pentru sănă
tatea mondială, necesitatea con
trolului calității medicamentelor, 
măsuri de prevenire a accidente
lor de circulație, cercetările asu
pra cancerului, a maladiilor car- 
dio-vasculare și a efectelor radia
țiilor atomice.

In 
labirin
tul

Observatorii au consta
tat că Marea Brltanie a- 
bordează diferitele aspec
te ale „dosarului N.A.T.O." 
cu mult tact și precauție. 
Recent, George Thomson, 
unul din membrii guver
nului cu atribuții speciale 
pentru problemele euro
pene, a vizitat cîteva ca
pitale ale aliaților atlan
tici, iar în prezent și-a 
prelungit turneul la Wa
shington și Ottawa. Este 
faza consultărilor discrete 
— spun unii. Poate că în 
același timp se proiectează 
o învăluire a flancurilor 
franceze — afirmă alții. 
Mulțl se simt îndreptățiți 
să afirme că actualele

golurile lăsate de Franța. 
Printre altele, se va lua, 
probabil, o hotărîre în 
problema transferării de 
la Paris a cartierului ge
neral, politic și militar, al 
alianței atlantice.

O anumită agitație este 
semnalată în ultimul timp 
în cercurile vest-germane, 
care, cu toată surdina im
pusă, nu-și pot ascunde 
nerăbdarea de a profita 
cît mai repede de pe urma 
succesiunii franceze, pen
tru a-și mări atît partici
parea, cît și rolul în ca
drul N.A.T.O. Situația Ma
rii Britanii pare ceva mai 
delicată; după cum se 
spune în cercurile politice

ce se numește acum „un 
tragic paradox" al rela
țiilor britano-franceze, si
tuație pe care strînsa ata
șare a Londrei de Wa
shington o complică și 
mai mult.

Se pare că oamenii po
litici britanici au început 
să acorde mai multă a- 
tenție acestui aspect al 
politicii „cu fața spre Eu
ropa", renunțînd chiar în- 
tr-o anumită măsură la 
vechea părere că totul ar 
depinde numai de persoa
na președintelui Franței. 
Sub forma unui avertis
ment mai realist, săptă- 
mînalul „Observer" scrie 
că poziția Franței „trebuie

Premiile Festivalului
de la Cannes

PARIS 20. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : A XX-a ediție a Festivalu
lui internațional de la Cannes a 
luat sfîrșit vineri seara într-un 
cadru festiv. înainte de prezenta
rea ultimului film cu care s-a în
cheiat festivalul — filmul polonez 
Faraonul — a avut loc solemnita
tea decernării premiilor. Palma
resul general este următorul: Pre
miul ediției jubiliare — în afara 
concursului — a fost atribuit lui 
Orson Welles pentru contribuția 
sa la cinematografia mondială; 
Marele premiu al festivalului a 
fost decernat filmelor: „Un băr

bat, o femeie" (Franța), „Doamne
lor și domnilor" (Italia); premiul 
special — filmului „Alfie" (Marea 
Britanie); premiul pentru inter- 

x pretare feminină — actriței Va
nessa Redgrave (filmul „Morgan" 
— Marea Britanie); premiul pen
tru interpretare masculină lui Per 
Oskarson (filmul „Foamea" — 
Danemarca); mențiunea specială 
— actorului Toto (Italia); pre
miul pentru regie — filmului „Le- 
nin în Polonia" (U.R.S.S.); pre
miul pentru prima operă impor
tantă a unui regizor — filmului 
românesc „Răscoala", realizat de 
Mircea Mureșan.

contra
dicțiilor 
din 
H.A.T.O.

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

sondaje diplomatice brita
nice pregătesc de fapt te
renul pentru întîlnirea 
miniștrilor de externe 
din țările N.A.T.O., la 
Bruxelles, la începutul 
lunii iunie.

Este considerat un mo
ment important, deoarece 
se oferă primul prilej de 
a se examina în comun 
noua situație pe care cu
noscuta atitudine a Fran
ței a creat-o în cadrul 
N.A.T.O. Potrivit unei 
ipoteze cu largă circula
ție, se va pune problema 
de a restructura organi
zația nord-atlantică, astfel 
încît să se poată acoperi

de aici, nu este lucru ușor 
„a prelua papucii Fran
ței". In ultimul timp, s-au 
conturat și mai clar inten
țiile britanice de apropie
re de Piața comună, fără 
a se pierde totodată din 
vedere că Parisul continuă 
a fi deținătorul cheii de 
la intrare. Or, chiar după 
unele păreri britanice, o 
atitudine imprudentă a 
Londrei în actuala situa
ție față de confruntările 
Franței cu partenerii săi 
atlantici nu ar face decît 
să amplifice obstacolele 
în calea cOnsimțămîntului 
francez pentru aderarea 
Angliei la C.E.E. Este ceea

căutată atît în istoria 
franceză cît și în recente
le transformări în situația 
mondială. Ar fi o mare 
greșeală — una pe care 
britanicii și americanii ar 
putea fi în primejdie să o 
comită — de a crede că 
atitudinea franceză este 
legată numai de generalul 
de Gaulle..."

In labirintul contradic
țiilor din N.A.T.O., căile 
de ieșire par din ce în ce 
mai încurcate și mai greu 
de găsit. în acest timp, 
pentru un observator o- 
biectiv este din ce în ce 
mai evident că oamenii 
simpli încetează a se 
mai împăca astăzi cu

ideea existenței unui 
club militar, vădit dău
nător atît pentru pro
priul lor buzunar — 
în calitate de contri
buabili — cît și pentru 
pozițiile internaționale 
britanice, pe care ei le-ar 
dori ușurate de povara 
obligațiilor militare și 
desprinse de sub influența 
dominantă a partenerului 
american. Sînt sentimente 
care deseori îmbracă for
me de limpede exprima
re. Astfel, de exemplu, 
printre sutele de pan
carte agitate la mitingu
rile foștilor combatanți, 
ale organizațiilor pentru 
pace sau pentru dezar
mare nucleară, la tradi
ționalele marșuri de pri
măvară, s-au înmulțit în 
ultimul timp cele pe care 
stă scris: „N.A.T.O. în
seamnă cursa înarmări
lor" sau „Desființați pac
tele militare".

în literatura politică nu 
sînt rare analizele care 
descoperă contraste între 
scopurile N.A.T.O. și re
alitățile lumii contempo
rane. Referindu-se, de 
pildă, la atitudinea Fran
ței, săptămînalul „Sunday 
Times" scria recent des
pre N.A.T.O. ca fiind „o 
formă de organizație mi
litară care este folosită 
mai mult pentru a asigura 
docilitatea și dependența 
Europei occidentale, decît 
securitatea și independen
ța acesteia".
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