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PE 0 TREAPTĂ SUPERIOARĂ
Peste cîteva zile se va deschide consfătuirea pe fără a lucrătorilor din industria construcfiilor de mașini. în întîmpinarea ei, în întreprinderi au avut loc consfătuiri de lucru, în cadrul cărora au fost dezbătute problemele principale ale progresului acestei nale. Relatăm mai jos despre una din preocupările importanteputere“-Craiova ramuri de bază a economiei nafio- ale colectivului uzinelor „Electro-

O porțiune a barajului hidrocentralei de pe Argeș
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în uzina subterană se fac lucrări pregătitoare în vederea montării generatorului III
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ȘANTIER 
între sate

Paul ANGHEL

Promovarea progresului tehnic în ritmul prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. pune pe primul plan, în fața constructorilor de mașini din țara noastră, sarcina de a asimila continuu și într-un timp scurt noi mașini, utilaje și instalații care, prin performanțele lor tehnico-econo- mice, să se situeze la nivelul celor mai bune realizări contemporane ale tehnicii. In îndeplinirea acestei sarcini esențiale un rol de cea mai mare însemnătate are perfecționarea activității de concepție din întreprinderi.In privința nivelului concepției constructive, oricine este din capul locului de acord că pentru a reali
za mașini moderne, cu caracteritlici 
superioare, proiecianfii trebuie să cu
noască permanent ceea ce apare nou 
în domeniul lor de specialitate. Este o cerință indispensabilă dacă avem în vedere evoluția rapidă a tehnicii pe plan mondial. Cum poate fi asigurată mai bine decît pînă acum această cerință ? în primul rind, prin judicioasa organizare a documentării proiectanți- lor. în practică s-a dovedit că este necesară o mai strînsă îmbinare a studiului individual al proiectanți- lor cu munca organelor uzinale de documentare. De multe ori. de altfel, separarea acestor două verigi nici nu este posibilă, ele trebuind să se completeze reciproc. Uzina „Electroputere" și, în general, uzinele constructoare de mașini dispun de biblioteci tehnice foarte bogate. Valorificarea imensului material documentar de specialitate existent aici, departe de a fi deplină, s-ar putea îmbunătăți prin perfecționarea sistemului de informare periodică a proiectanților cu privire la ce există și ce apare nou într-un domeniu de specialitate sau altul, să piardă cu căutatul rerea mea, grupelor de proiectare din să se introducă o anumită profilare și specializare în documentarea individuală, urmînd ca prin informare reciprocă întreaga grupă de proiectanți să fie pusă la curent, în mod operativ, cu ultimele realizări tehnice.In informarea proiectanților un rol mai important l-ar putea juca și studierea cataloagelor de produse. In prezent, procurarea acestora nu se face suficient de organizat. Părerea mea este că de obținerea cataloagelor tehnice ale produselor realizate de firmele cu renume mondial, precum și de difuzarea lor în întreprinderi, ar fi indicat să se ocupe centrele de documentare ale organelor tutelare. Pe această cale, s-ar evita proiectarea unor produse cu parametri inferiori celor garantați de diferite firme străine, s-ar urmări mai bine, cu mai multă precizie, tendințele din tehnica mondială în ce privește adoptarea de noi soluții constructive. De mare folos pentru informarea documentară a proiectanților ar fi și larga difuzare a impresiilor și constatărilor făcute de diverși specialiști care au vizitat expoziții industriale și întreprinderi din străinătate.O altă activității 
Încadrarea 
duselor in 
care permite aplicarea de soluții con
structive și tehnologice avantajoase. Efectele acestei orientări în munca de concepție sînt multiple : se asigură atît o folosire

nală a cadrelor de creație tehnică din uzine, cît și realizarea unor serii de produse cu parametri ridicați, de nivel tehnic și calitativ competitiv, în condiții bune de economicitate. Seria de transformatoare de distribuție pentru puteri de 100—1 600 kVA pentru tensiuni de 6—35 kV, seria de transformatoare pentru tensiune nominală de 110 kV pentru puteri de pînă la 80 MVA și seria de motoare asincrone pentru puteri de pînă la 1 600 kW, realizate la uzinele „E- lectroputere", confirmă cu prisosință avantajele muncii de proiectare efectuate în acest spirit.Nu poate fi pierdut din vedere și un alt aspect important al îmbunătățirii muncii de concepție — și anume : elaborarea unor soluții constructive care să permită realizarea produselor după concepții tehnologice moderne. De aceea, 
în prezent apare tot mai pregnant 
necesitatea unei judicioase coordo
nări a concepției constructive și a 
celei tehnologice. Se pretinde, cu alte cuvinte, o legătură mai strînsă între proiectanți și tehnologi, în așa fel încît din capul locului să

fie alese soluțiile constructive care să faciliteze aplicarea tehnologiilor avansate, premiză de bază pentru realizarea de produse la un nivel calitativ și economic ridicat. în a- cest sens, un rol deosebit de important îl joacă consiliile tehnice ale uzinelor. In aceste „state majore" ale întreprinderilor ar trebui atrași cei mai buni constructori, tehnologi și organizatori ai producției, pentru ca astfel acest for tehnic suprem al uzinei să-și poată îndeplini mai bine rolul de judecător competent al soluțiilor elaborate de proiectanți. Consiliilor 
tehnice uzinale li se cere tn prezent 
să vegheze cu atenție ca concepția 
tuturor produselor noi să se situeze 
la nivelul tehnicii mondiale, să tra
seze calea de urmat în înzestrarea 
tehnologică a uzinelor, in organizarea 
tehnologică detailată a fabricației. Nu trebuie admis sub nici un motiv ca nivelul concepției produselor

Ing. Alexandru HEINRICH director tehnic al uzinei „Elecfroputere"-Craiova
(Continuare în pag. a III-a)
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în așa fel încît ei cît mai puțin timp în biblioteci. După pă- ar fi util ca în cadrul uzine

latură a perfecționării de concepție o constituie 
tot mai sistematică a pro- 
serii cu concepție unitară.

mai rațio-
■ ■
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VIAȚA DE PARTID

Ferme și metode ale 
dialogului cu cetățenii
Cronica străzii

Discuție cu fratele 
meu... pietonul

0 scoală cu> bogate tradiții
PITEȘTI (Coresp. „Scînteii"). — 

Liceul „Nicolae Bălcescu" din Pi
tești a împlinit 100 de ani. Cu un 
secol în urmă, cîțiva cărturari ar
geșeni patrioți, pătrunși de o vie 
dragoste pentru popor, au luat ini
țiativa înființării unui gimnaziu 
local, menit să cheme la învățătu
ră mai înaltă pe fiii acestor me
leaguri. Gindind la realizarea pro
iectului lor — îndrăzneț încă, dacă 
îl raportăm la condițiile din acele 
vremuri, — ei năzuiau să reîn- 
noade firul unor vechi tradiții de 
cultură românească, 
aceste meleaguri, 
două secole in 
urmă, de cărtu
rarii, copiștii 
tipografii de 
Rm. Vîlcea, 
la Govora, de 
Curtea de Argeș 
și din alte locuri. 
Greutăți erau 
numeroase, fie de 
ordin 
fie 
din 
tea înapoiată a celor care ar fi 
fost în măsură să sprijine această 
inițiativă. Dirzenia, strădania și 
entuziasmul inițiatorilor au învins 
însă aceste neajunsuri realizind, în 
1866, înființarea unei prime clase 
cuprinzînd 12 elevi. Noua școală 
avea la început un singur profe
sor, pe Nicolae I. Micescu, care 
avea să predea toate discipli
nele. La stăruințele cetățenilor 
orașului, în 1894 începe transfor
marea gimnaziului în liceu, corpul 
profesoral angajîndu-se să predea 
în mod gratuit timp de un an 
cursurile la clasa a V-a. La sfirșitul 
anului școlar 1896—1897 liceul din 
Pitești dă prima serie de absol
venți (în total 11). Timp de 18 ani 
școala este tolerată prin diferite 
încăperi. Abia în 1899 se constru
iește clădirea în care se află și as
tăzi Liceul „N. Bălcescu".

Este cu adevărat emoționant să 
urmărești cu cită sîrguință și dra
goste s-au dăruit primii profesori 
ai școlii pentru a insufla elevilor 
nu numai dragostea de carte, dar 
și sentimentele nobile ale iubirii 
de țară, de popor, pentru progre
sul științei și culturii românești. In 
lucrarea „Monografia liceului „N. 
Bălcescu" din Pitești 1866—1966", 
publicată recent de profesorii Ni
colae Vlad și Tudor Popescu, sînt 
evocate etapele dezvoltării acestei 
școli cu înalt prestigiu în învăță- 
mîntul nostru.

De-a lungul celor 100 de ani li
ceul a dat numeroși absolvenți 
care și-au adus și-și aduc con
tribuția la îmbogățirea tezaurului 
cultural și științific al patriei. Ca
taloagele amintesc numele savan
tului George Vîlsan, geograf 
poet, ales membru al 
la vîrsta de 36 ani;
George Vlieru, autorul cunoscutu
lui jurnal de însemnări triste „Din 
carnetul unui medic de plasă", po
etului Ion Minulescu, numele poe
tului și marelui matematician Dan 
Barbilian, cunoscut sub pseudoni-
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CENTENARUL LICEULUI
„NICOLAE BĂLCESCU"
DIN PITEȘTI sau „Pro- 
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gie. în galeriile de la captările secundare Cernat, Bradu, Baciu, Topolog, Cumpăna se lucrează cu viteze sporite la excavații, betonare și finisări. Constructorii au început zilele acestea lucrările de betonare la barajul de pe rîul Vîlsan, care va bara apele Vîlsanului și Dobroneagului, deversîndu-le.în

Constructorii hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș mențin un ritm intens de lucru pentru darea în exploatare la termenul stabilit a noului'obiectiv energetic al țârii. în centrala subterană s-a terminat montajul la trei turbine, iar la cea de-a 4-a lucrările sini pe sb‘r*ițe Eghipjs: de mentori, execută acum operațiile de legare a camereide comandă de cele 4 generatoare de ener- lacul de acumulare de la Vidraru.

Domnișoara
Cucu"

Am ieșit la cîmp des
chis, pe marele șantier 
dintre orizonturi, unde 
se fabrică recolta. Ver
dele ei covîrșește pri
virea, lanurile se zbat 
sub vîntul moale al di
mineții, presimfind de 
pe acum brațul care va 
slrînge la piept primul 
snop. Fără să faci pro
nosticuri pripite, fără să 
te îmbefi de azi cu a- 
roma griului copt, nu 
poți totuși să nu-ți măr
turisești plăcerea și 
bucuria cîmpului mîn- 
dru. Verdele compact al 
griului nu e atins decît 
de vint, în schimb tar
lalele de porumb în trei 
foi foșnesc de oameni. 
La Bărcănești am vățut 
pe cîmpuri sute de fe
mei și bărbați ieșiți 'a 
prima prașilă, iar la Po- 
figrafu se aliniaseră în 
cîrduri de cocori zeci 
de cosași, l-am urmărit, 
vîslind în lungul braz
delor spre soarele care 
abia se ridică. Aroma 
lucernei tîșnea la fiecare 
zvîcnire a otelului, îm- 
bălsămînd aerul clar. 
Bucuria muncii e vâslă 
cît și această cîmpie în
cărcată de rouă, de oa-
meni,, de cîntec.

în urmă cu cîfeva
zile răsfoisem la Plo-
iești, la Uniunea regio-
nală, un foarte infere-
sânt dosar în care se
aflau nu mai puțin de
3 000 de propuneri pri
vind dezvoltarea coo
perativelor de produc
ție din regiune. Acum, 
infenfionam să urmăresc 
cum se fraduc ele în 
viață. Ne oprim mai 
întîi la cooperativa a- 
gricolă din comuna 
Brazi, ca să apreciem 
promptitudinea cu care 
uniunea raională și re
gională a sărit la ne
voie, înfr-un moment 
în care cîteva coopera
tive au fost lovite de o 
calamitate.

— Cum s-a întîmplat 
cu grindina ?

■— S-a întîmplat că 
din 14 ha de grădină, 
ne răspunde președin

tele Nicolae Costache, 
am rămas cu pămîntul 
gol, în cîteva minute. 
Cei de la Negoiești, ve
cinii noștri, au pățit-o și 
mai rău. Au pierdut, 
dinfr-o lovitură, de două 
ori mai mult decît noi. 
Nu trecuse bine grindi
na, că ne-au și sosit 
oaspefi de la raion. Am 
făcut constatarea pagu
bei spre a stabili măsu
rile de ajutor. Coopera
torii din Șirna, Tătărani 
Balta Doamnei ne-au 
pus la dispoziție răsa
duri. Grădinarii noștri, 
în frunte cu briga
diera Ana Vasile, ră
sădesc de zor.

Ne îndreptăm spre 
comuna Tinosu, unde se 
află un pîrîu numit Pri- 
beagu, care a dat mult 
de furcă oamenilor din 
cîteva sate. (O propu
nere în legătură cu a- 
cest „pribeag" o subli
masem, tocmai, în do
sarul consultat la uniu
nea regională).

— Nu e prima oară 
cînd ne-am plîns din 
pricina lui, ne spune 
președinta cooperativei, 
Eleonora Oprea. Și nu 
numai noi. Necazuri a- 
veau și vecinii noștri 
de la Șirna și chiar 
cooperativele aflate pe 
firul lui, mai la deal.

— Despre ce era 
vorba ?

— Pribeagu, cum îl 
spune și numele, por
nea în fiecare primăva
ră haihui peste pămîn- 
turile noastre. Ne finea 
sub apă islazul, o bună 
parte din pămîntul ara
bil și chiar pădurea 
Clinceanca, din capul 
satului.

— Cînd v-ați hotărît 
să punefi capăt acestei 
surse de necazuri ?

— Planul initial a fost 
trasat încă din 1961, dar 
de la plan la fapte...

Hotărîrea pentru tre
cerea la fapte a fost 
luată la conferința raio-

(Continuare 
în pag. a V-a)

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

■ LUCRĂRILE iNTlLNIRII 
REPREZENTANȚILOR COMITETELOR 
DE COLABORARE BALCANICĂ

mul Ion Barbu și altor personali
tăți remarcabile ale culturii noas
tre contemporane.

In cei 100 de ani de existență 
liceul a dat peste 7 000 absolvenți. 
Azi el are 40 săli de clasă care cu
prind 1 600 elevi (cursuri de zi și 
serale), laboratoare bine utilate, 
internat, o voluminoasă bibliotecă. 
La festivitatea centenarului s-au 
întîlnit într-o emoție comună 
foști și actuali profesori și elevi. 
Tovarășul Constantin Sandu, pre
ședintele Sfatului popular regio
nal Argeș, a relevat în cuvîntul 
său înalta prețuire acordată de 

partid și guvern 
muncii desfășu
rate în acest 
liceu, prețuire 
reflectată de fap
tul că 22 dintre 
cadrele didacti
ce ce predau 
aici au fost dis
tinse cu titlul 
de „Profesor E- 
merit" 
fesor 

cu ordine și medalii.
Cu acest prilej, a fosttelegramă tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, în care se spune : Corpul profesoral și elevii Liceului „Nicolae Bălcescu" din Pitești întruniți în ședința festivă de sărbătorire a acestei instituții de învățământ și cultură își îndreaptă și în aceste momente gîndul către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și către guvernul țării noastre, exprimîndu-și recunoștința fierbinte pentru înțelepciunea cu care conduc poporul nostru pe drumul construirii socialismului, pentru grija deosebită ce o acordă dezvoltării învățămîn- tului, științei, artei și culturii in scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România. Deschiderea largă a porților liceelor toți tinerii țării, capabili și de învățătură, asigurarea țiilor materiale optime studiu, acordarea gratuită a nualelor școlare, orientarea activității didactice și pedagogice spre însușirea celor mai noi cuceriri ale științei, legarea învățămîntului de cultură generală de cerințele dezvoltării impetuoase a economiei și culturii noastre socialiste, constituie expresia grijii permanente pe care o acordă partidul și statul nostru pregătirii temeinice a tineretului pentru viață. Conștienți de rolul pe care liceul nostru îl are în viața socială și culturală a regiunii, de misiunea ce ni s-a încredințat de a pregăti tînăra generație, se arată în telegramă, ne angajăm să fie întotdeauna la înălțimea încrederii ce ni s-a acordat dînd economiei, științei și culturii, tineri cu o temeinică pregătire, cu un larg orizont de cultură, devotați trup și suflet Partidului Comunist Român, patriei socialiste, măreței cauze a socialismului și păcii în lume.

Poate aș fi uifaf-o 
mai ușor pe Domni
șoara Cucu din „Steaua 
fără nume* a lui M. 
Sebastian dacă n-aș fi 
văzuf-o supraviețuind 
în zilele noastre, în 
forme puțin schimba
te, cu altă profesiune, 
sex sau înfățișare, dar 
nu greu de recunos
cut. Aparținînd unei 
tipologii a vechiului, 
Domnișoara Cucu și-a 
adăugaf pe parcurs cî- 
feva nofe ceva mai 
noi și e, cred, util să 
le facem un mic in
ventar, devreme ce ea 
trăiește încă — izolată 
bineînțeles — în mij
locul nostru.

Domnișoara Cucu a 
rămas, așa cum o știm 
cu toții, riguroasă. E 
pedantă, severă cu cei 
dimprejur, în special 

pecu oamenii tineri, 
care-i vede alunecînd 
în fiecare 
spre

Paul EVERAC
brifuri esfe unul din 
marii noștri artiști. 
Pentru Țuculescu ea 
a avut întîi simpatie 
(era o expoziție de 
stat), apoi prevenfiune

pentru dornici condi- pentru ma-

moment 
o damnafie a 

dezmățului. E rușinoa
să, gafa să se indig
neze cînd fînărul o 
sărută pe fînără, chiar 
și pe scenă sau în li
teratură. Cuvîntul pu
țin frust, literatura cît 
de cît acidulată o în
verzesc. S-ar zice că 
în viafa ei soarele nu 
i-a atins niciodată 
pielea, n-a binecuvîn- 
fat-o cu un sărut. S-ar 
zice că tot ce e os
moză. comunicație, se
vă. must, e în același 
timp damnat, că singu
rele sinteze posibile

sînt cele de laborator, 
că singurele legitima
ții ale iubirii sînt chi
mia și contractul ma
trimonial. Pentru ea 
arta este de la înce
put pînă la sfîrșit pe
dagogie, sau dacă nu, 
atunci e descompune
re, neant. Caută tot 
timpul parabola mo
rală, schema didactică 
și cînd nu le găsește, 
protestează, se înver
șunează.

Domnișoara 
vorbește 
just și 
Ea scrie 
vorbește 
îmbrățișează 
locurile comune 
care le-a înfîlnit 
viața ei. Ea scrie 
muzeu : „vizitînd 
cest frumos muzeu 
rămas foarte impresio
nată de obiectele de 
artă care dovedesc...”, 
iar la expoziție : „vi
zitînd această frumoa
să expoziție am rămas 
impresionată de expo
natele care arată că..." 
Domnișoara Cucu se 
orientează. Acum cîfi- 
va ani pentru ea 
Brâncuși era o jignire 
adusă bunului simț, 
dar de cînd a intrat 
în manualele școlare 
și pe cutiile de chi-

(Continuare 
în pag. a V-a)

■ APEL LA VIGILENTĂ9
după instituirea „Comitetului suprem 
pentru apărarea populară” din Siria 
(Comentariu).

j

Cucu 
totdeauna 

convențional, 
frumos și util, 

moralizator, 
toate 

pe 
în 
la 
a- 

am

Înzestrarea rețelei feroviare
CU MIJLOACE MODERNEIn cursul acestui an rețeaua feroviară a fost înzestrată cu 45 locomotive electrice și Diesel electrice, precum și cu peste 1 600 vagoane de marfă acoperite, descoperite, refrigerente și de călători.Dotarea continuă cu mijloace moderne de transport, exploatarea și întreținerea mai judicioasă a întregului parc de locomotive și vagoane au contribuit la obținerea unor importante avantaje tehnico-economice.
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CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

Faptele și imaginea

de ansamblu

te în în

Poporul cehoslovac întîmpi- nă în aceste zile un eveniment de seamă : cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care se va deschide la Praga, la 31 mai. Pe întreg cuprinsul țării — în fabrici, uzine, mine, șantiere de construcții, transporturi și agricultură,institutele de cercetări științifice — domnește o atmosferă însuflețită.Congresul va elabora direcțiile principale ale politicii e- conomice a partidului, care-și vor găsi expresia în cel de-al patrulea plan cincinal (1966— 1970). La baza pregătirilor pentru Congres se află tezele aprobate de C.C. al P.C, din Cehoslovacia și date publicității în decembrie 1965. De a- tunci, în presă, în adunări, Ia radio și televiziune, numeroși muncitori, cadre de conducere din economie, lucrători din domeniul științei și culturii, activiști de partid și de stat și-au spus cuvîntul asupra problemelor abordate de acestea, au făcut propuneri menite să ducă la dezvoltarea în continuare a economiei cehoslovace, la ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al poporului.în cadrul dezbaterilor tezelor un loc important au ocu-

pat problemele legate de traducerea noului sistem planificare și conducere a conomiei naționale. Zilele trecute, Comisia de stat pentru conducere și organizare a dezbătut condițiile generale de gospodărire de către întreprinderi, care vor intra în vigoare în cadrul noului sistem de conducere a economiei naționale, începînd de la 1 ianuarie 1967, Condițiile conțin o serie de principii fundamentale privind stabilirea vărsă- mintelor întreprinderilor în bugetul de stat pe baza unui sistem unic, pornind de la criterii economice unice privind eficienta. Se prevăd, de asemenea, împuternicirile directorilor generali privind rezolvarea unor probleme de ordin financiar, precum și unele recomandări referitoare la finanțarea de către întreprinderi a construcțiilor capitale și a lucrărilor de cercetare etc.în cinstea congresului partidului se manifestă cu vigoare inițiativa creatoare a maselor. A luat o deosebită amploare întrecerea socialistă — fapt concretizat în numeroase inițiative și realizări. Iată cîteva.în regiunea Moravia de nord a fost inițiată o mișcare denumită a „acțiunilor concre-

Înde e- te". în agricultura acestei regiuni mișcarea a cuprins 70 000 de oameni. în industrie, rezultatele ei se reflectă în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Astfel, Ia combinatul siderurgic de la Trinec, numai prin realizarea sarcinilor legate de introducerea tehnicii noi s-a obținut un spor de producție de 20 milioane coroane.La combinatul chimic din Zăluzi, raionul Most, a început orientarea producției și spre prelucrarea petrolului, ceea ce va permite, potrivit aprecierilor făcute, economisirea anuală a 800 000 tone de combustibil convențional. Dintre obiectivele noi ce se construiesc aici rețin atenția o secție de mase plastice și rafinăria de alcool sintetic.Colectivul uzinelor chimice din Lovosice, regiunea Cehia de nord, a realizat în primul trimestru al anului economii la consumul de energie electrică, în valoare de 700 000 de coroane. în general, producția industriei chimice a fost în a- cest trimestru cu 11 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut.
A. LIȚA

(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrări
Un om scrie comitetului raional de partid sau consiliului sindical local, altul cere să fie primit în audiență de primul secretar al comitetului raional sau de președintele sfatului popular orășenesc... Mii de cetățeni se adresează organelor de partid și de stat în cele mai variate probleme ale activității economice și social-culturale. Ei știu că nimic din ce-i frămîntă nu este străin partidului și statului nostru, că orice propunere, orice acțiune tinzînd la înlăturarea unor deficiente sau nedreptăți, la îmbunătățirea activității într-un domeniu sau altul vor găsi sprijin, vor fi urmărite nitivă.Ce ar imprima tuturor instituțiilor și organelor obștești un stil de muncă eficient în această privință ? Ce piedici se cer înlăturate ? Cum se poate asigura peste tot o rezolvare operativă și eficientă a scrisorilor ?De mare folos ar fi să se generalizeze experiența pozitivă a multor organe de partid și de stat care văd în munca cu scrisorile cetățenilor, în evidența soluționării lor și buna organizare a audiențelor nu o treabă administrativă oarecare, ci o activitate de însemnătate politică majoră, reflectînd democratismul consecvent al orînduirii noastre, strînsa legătură a partidului și statului cu masele, una din numeroasele forme de consultare a cetățenilor asupra principalelor probleme legate de perfecționarea activității economice și social-culturale.Este pilduitoare în această privință activitatea organelor de partid și de stat din regiunea Maramureș. Comitetul regional de partid a știut să imprime organelor de partid și de stat spirit de răspundere în analizarea scrisorilor și sesizărilor, perseverență și conti-

nuitate în aplicarea măsurilor stabilite. Rezultatul ? Marea majoritate a sesizărilor sînt soluționate a- tent, oamenii nu revin de nenumărate ori pentru a primi răspuns.în mod firesc, cetățeanul se adresează conducerii întreprinderii unde lucrează, organizației de partid sau sindicatului, sfatului popular, organelor de partid și de stat din regiunea, orașul sau raionul

dine, să fie ajutat în soluționarea problemei ridicate sau să i se arate limpede motivele care împiedică a- ceasta.Lucrurile se petrec însă altfel în unele cazuri. Un muncitor consideră că în secția în care lucrează nu se respectă normele stabilite de protecție a muncii. Conducerea întreprinderii, sindicatul sînt singurii competenți
rm

pînă la soluționarea defi-trebui întreprins spre a
• Un om scrie ia partid*Audiență
la președintele sfatului popular
• Criteriu de apreciere a stilului
de muncă*Ajută rezolvarea „cu
bucata" ? • Practica trimiterii
„pe filieră" și tărăgănarea

respectiv ; el știe că acolo se cunoaște cel mai bine situația semnalată. că aceste organe sînt în măsură să-i dea un răspuns bine cumpănit. Firește, nimeni nu se așteaptă ca toate cererile să fie soluționate pe loc : unele necesită o cercetare mai temeinică, alteori o propunere nu e realizabilă sau contravine dispozițiilor legale. Cetățeanul însă are dreptul și trebuie să fie ascultat cu atenție și solicitu-

Discuție cu
fratele meu...

pi etonul

de îmbunătățire

De bună seamă că 
un ecou care ne-a ră
mas în memorie din 
mucalitul film „Parca
rea interzisă", vizionat 
în seara aceea, ne-a fă
cut să ne oprim pașii 
spre domiciliu, ca să 
contemplăm pe str. „30 
Decembrie” bivuacul 
autoturismelor adormite 
sub cerul înstelat al 
nopfii de mai. Acope
rite cu cearceafuri de 
celofan, sau cu huse de 
pînză, sau unele cu o 
simplă cergă precum 
caii lăsafi afară dar nu 
neglijați de stăpînii lor, 
cele cîteva zeci de ma
șini dormeau radiator 
lîngă radiator, marcă 
lîngă marcă, în spațiul 
liber dintre blocurile 
înalte.

— Noroc că arhitec- 
fii n-au fost sgircifi cu 
terenurile din fata clă
dirilor, frate pietoane. 
Parcă au prevăzut că se 
vor înmulfi automobi
lele...

— Ei na I au prevă
zut I Ca și cum pasiu
nile, cum ar fi de o bu
cată de vreme și aceea 
a bucureștenilor pentru 
mașină proprie, pot fi 
prevăzute 1 Cu ani în 
urmă, cînd s-a pornit 
la întocmirea planurilor 
de construire a noului 
oraș, arhitect» au avut 
în vedere scopuri infi
nit mai imperioase, mai 
indispensabile. Mai în- 
fîi și întîi să-l scoată pe 
bucureștean din har
dughiile în care a să
lășluit odinioară, insta- 
lîndu-l în apartamente 
elegante, asigurîndu-i 
un confort civilizat, o- 
ferindu-i și pe plan ur
banistic general o me
tropolă modernă, ară
toasă, splendidă. Cred 
că nici nu le-a trecut 
prin minte arhitectilor 
că spatiile 
blocurilor 
șiilor de 
mentale, 
flori, fără 
pectul clădirii 
moderne cum 
părea disgratiat, vor fi 
convertite cîndva 
„campinguri" 
autovehicule.

— Locul de 
nare nocturnă 
nil, mai ales 
ceasta e nouă-noufă ca 
și pasiunea încă... „ne
rodată" a posesorului 
ei, (căci și pasiunile se 
mulcomesc și cu vre
mea capătă tempera
tura normală a obișnu
inței), grija de ea, au 
ajuns să-i dea insomnii 
proprietarului respec
tiv.

Colocatarul imobilu
lui unde stau eu, știi că 
e situat înfr-o stradelă 
înfundată unde nu pot

F. Brunea-FOX

infra vehicule, nepu- 
fînd nici s-o lase afară 
în stradă, care e și ea 
îngustă și cu „sens 
unic", își adăpostește 
mașina hăt departe, în 
altă stradă. Mă crezi că 
se trezește noaptea, 
mai cu seamă cînd 
plouă, ca să se ducă în 
halat și papuci să vadă 
ce-i 
bine 
dacă surata lipită de ea 
n-o 
sgîrie.. prin somn ?

— Pînă una alia, 
constat că posesorii de 
autoturisme, ca să sca
pe de aglomerația „bi
vuacurilor” cum le-ai

cu ea ? Dacă-i 
acoperită, sau

deranjează, n-o

din fafa 
destinate fî- 
iarbă orna- 
straturilor de 
de care as- 

lor, așa 
sînt, ar

în 
pentru

slafio- 
a mași- 
cînd a-

intitulat și de grija su- 
pravegherei nocturne, 
pe care (i-am ilustraf-o 
eu cu cîteva exemple, 
umblă, mai precis go
nesc, cît îi fin caii-pu- 
tere și cît le îngăduie 
codul vitezei publice, 
după adresele cu ga
raje oferite de anun
țurile „Micii publicități* 
din „România liberă".

— Lăsînd la o parte 
chestia asta 
jele, frate 
care, așa 
capitalele 
niciodată 
îndeajuns 
urma urmei, nu ne pri
vește direct pe noi 
pietonii, consecvenți cu 
destinul nostru pedes
tru, ci ne interesează, 
ca să zic așa, doar sub 
raport fizic, nu găsești 
că înmulțirea automo
bilelor ridică o proble
mă de vigilentă care 
ne concerne în cel mai 
mare grad ? Această vi
gilentă ne-am deprins 
cu chiu cu vai și cu 
extrem de importantul 
ajutor pe care ni l-au 
dat și ni-'l dau orga
nele de supraveghere 
a circulației publice, 
ne-am deprins, zic să 
ne-o însușim adaptîn- 
d-o la regimul unei lo- 
comofii automecanice, 
anterioare situației ac
tuale. Dacă înainte aș
teptam un minut sau 
două cel mult, trecerea 
(la roșu) pe bulevarde, 
a convoiului zbîrnîitor,

acum, trebuie să aștep
tăm, cum am cronome
trat, un timp _ dublu. 
Dacă înainte eram cu 
ochii în patru, acuma 
trebuie să fim cel pufin 
cu ochii în opt și mai 
încolo, cînd va mai 
crește efectivul mașini
lor, în șaisprezece.

E o delicată perspec
tivă pentru noi pieto
nii, care nu ne-am tră
dai cauza, ca acei care 
au dezertat din rîndu- 
rile noastre inlrînd în 
categoria adversă. Ai 
să-mi spui că în fiece 
pieton doarme, ca flu
turele în crisalidă, un 
automobilist în deve
nire, care mai de vre
me sau mai tîrziu (asta 
depinde cică și de re
gimul de „austeritate’ 
la care e supusă gesfa- 
fia, cum au zeflemisit-o 
pseudo-piefonii, cu 
care nu sînt de acord) 
va părăsi trotuarul pen
tru caldarîmul carosa
bil, mersul pe jos pen
tru mersul automeca- 
nic. Nu contest. Dar 
gîndește-te te rog la 
soarta noastră, de vechi 
și incoruptibili pietoni, 
cînd automobilismul ne 
va contamina cu pasiu- 
nea-i irezistibilă, tag
ma ? Ce ne facem ? 
Vom privi cum ni se 
răresc rîndurile, în vre
me ce se 
mulțimea 
volan I

— Hm I
cîntă perspectiva. Prea 
ar fi sfidătoare, trufașă, 
o atare ipostază I Ne 
facem de rîs. Ne iau 
umoriștii peste picior. 
Ce ar fi să cumpărăm 
un loz de la Loto-Pro- 
nosport, care la trage
rea apropiată atribuie, 
cum glăsuieșfe pros
pectul, „un număr neli
mitat de autoturisme 
„Fiat 1 800", „Flat 
1 300". plus 18 600 lei, 
„Wartburg-Lux 311/1", 
plus 41500 lei, „Re
nault 10 Major", 
„Wartburg Bill”, plus 
13 100 lei. „Flat 830" șl 
„Fiat 600".

Ce zici l Ai 
noștinjă, frate 
ne, că de la 3
rie pînă la 24 aprilie al 
anului curent, Loto-Pro- 
nosport a atribuit 87 
autoturisme ? Nu te lași 
ispitit ?

•— Parcă... Nu de dra
gul autoturismului, fe
rit-a Sfîntul I Eu nu-mi 
abjur calitatea de pie
ton I Dacă o fac, e nu
mai de fantezie, ca să 
pot menjiona lîngă 
nume, pe cartea de vi
zită : „Automobilist.
Fost pieton".

va îngroșa 
celor de la

nu mă în-

cu gara- 
piefoane 

cum o arată 
europene, 

nu vor fi 
și care, la

să cerceteze temeinicia sesizării. Dacă însă directorul întreprinderii, președintele sindicatului nu-și găsesc timp să-i răspundă, omul așteaptă cît așteaptă și apoi se adresează forurilor superioare. Tot așa se întîmplă uneori cînd e vorba de aplicarea unei propuneri de inovații, stabilirea pensiei sau najarea unor centre de servire în noile cartiere, de rarea ceea cîteva gănat nii sînt puși să bată drumurile, un șir de cadre sînt antrenate „pe filieră" să se ocupe de un caz pe care un funcționar comod sau excesiv de prudent l-a trecut mai departe.Asemenea cazuri sînt frecvente de altfel și în activitatea unor organe locale. Numeroase cazuri de tărăgănare a rezolvării sesizărilor și reclamațiilor se semnalează la Ministerul învățămîntului. la sfaturile populare ale regiunilor Brașov, Iași, Oltenia. N-a fost încă lichidată practica potrivit căreia propuneri și sesizări cu caracter deosebit, ce ar trebui cercetate direct de organele locale de stat, sînt date spre rezolvare unităților și cadrelor din subordine, cărora cetățenii li s-au adresat anterior, de- clarîndu-se nemulțumiți de răspunsul primit.A rezolva cu grijă fiecare caz în parte nu înseamnă încă totul. Sînt organe de stat sau economice care primesc 10—20 de sesizări a- semănătoare privind deficiențe din- tr-o anumită unitate subordonată ; fără a se întreba măcar de ce se repetă aceste semnale, ele trimit de fiecare dată celor vizați o notă prin care cer „să se cerceteze cazul și să se ia măsuri de remediere". Este vorba aci de o manifestare tipică de „automatism" — deprinderea de a aborda problemele „cu bucata", în loc de a le cerceta prin prisma frecvenței și a legăturii dintre ele. Rezultate bune obțin acele organe de partid și de stat care nu se limitează să rezolve scrisorile una cîte una, ci, la repetarea semnalelor critice, întreprind o analiză menită să ducă la dezvăluirea și • înlăturarea cauzelor care au generat un șir de reclamații.Un loc important în sistemul legăturilor cu masele îl au audiențele. Primirea în audiență, ascultarea și cercetarea cu simț de răspundere a cuvîntului oamenilor constituie o obligație a cadrelor de conducere din organele de partid și de stat; in același timp, contactul lor direct cu cetățenii constituie un mijloc de a-și îmbogăți experiența și a-și îmbunătăți activitatea. Cîte acțiuni n-au fost inițiate pornind de la semnalări în cadrul orelor de audiență I De cîte ori sesizarea unor neajunsuri cu caracter aparent particular, local, n-a determi-

unor acte etc. Sirezolvat
ame- de- elibe- astfel înce putea fizile ajunge să fie tără- săptămîni și luni ; oame-

nat adoptarea unor măsuri cu caracter general!Bineînțeles, aceasta nu se poate realiza cînd, așa cum se întîmplă la comitetele regionale de partid Brașov, București. Galați, numărul celor primiți în audiență este extrem de redus, nici cînd conducători ai organelor locale de partid, de stat, economice nu respectă zilele fixate pentru audiență sau trimit „înlocuitori". Daunele aduse de această practică sînt evidente : ea lipsește pe cetățean de dreptul de a-și spune păsul celui care-1 poate ajuta efectiv iar, pe de altă parte, împiedică cadrele de conducere să afle nemijlocit problemele ce-i frămîntă pe oameni. Barierele nefirești ridicate în calea accesului petiționarilor la conducerea Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Centrocoop au determinat numeroși cetățeni să se a- dreseze Comitetului Central al partidului, solicitînd să li se înlesnească... obținerea de audiențe la aceste instituții.Recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
a stabilit un ansamblu de măsuri privind îmbunătățirea modului de rezolvare a propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, în mod deosebit s-a subliniat obligația ce revine conducerilor organelor de stat, întreprinderilor, organizațiilor economice de a analiza semestrial activitatea de rezolvare a cererilor și propunerilor, principalele probleme rezultînd din cercetarea lor, cauzele reclamații- lor și să ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate. Toți conducătorii organelor de partid, de stat, economice și obștești trebuie să stabilească zile și ore de primire în audiență. Organele și organizațiile de partid au primit sarcina de a controla și îndruma sistematic activitatea care se desfășoară în legătură cu cererile, sesizările și scrisorile oamenilor muncii....Oamenii scriu organelor de partid și de stat, vin cu încredere la orele de audiență. Competența și operativitatea cu care sînt cercetate propunerile și sesizările lor, atenția tovărășească, tactul și înțelegerea cu care sînt întîmpinați constituie un criteriu de apreciere a stilului de muncă al cadrelor de conducere.

a
cu

aprovizionării
apă

zona industrială a orașu-în
lui Constanța se află într-un 
stadiu înaintat construcția 
unui rezervor de apă cu o ca
pacitate de 20 000 mc și a unei 
stații de pompare. Noile lu
crări sînt menite să comple
teze cerințele sporite de apă 
ale industriei. Conducta de 
aducțiune, însumînd o lungi
me de 7 km, a și fost termi
nată.

In vederea măririi debitului 
de apă pentru stațiunile din 
sudul litoralului, anul acesta 
vor fi forate și echipate alte 
două puțuri de captare la 
sursa Biruința. Rețeaua de 
distribuție a apei crește în a- 
cest an pe litoral cu încă 10 
km.

POPASURI
PE TRASEELE
TURISTICE

In drumul de la un punct 
turistic la altul, călătorii vor 
găsi în acest an mai multe 
locuri <‘ 
ția de 
jat pe 
turistice 
de vară
Multe din acestea, printre care 
cele de la Stîlpeni, regiunea 
Argeș, Pădurea Sarului de lin
gă Balș, Ostrov, Fîntînele, re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, își desfășoară, activita
tea în localuri noi. Numeroase 
alte asemenea puncte de po
pas, cum. sînt cele de la Săf- 
tica, Amara, Izvorul Crișului, 
Pădurea- Malu de lingă Urzi- 
ceni, au fost reamenajate. Aici 
s-au creat și spații pentru 
parcarea autovehiculelor.

Totodată, s-au luat, măsuri 
pentru mai buna aproviziona
re a unităților de alimentație 
publică.

de popas. Coopera- 
consum a amena- 
principalele trasee 

• restaurante și grădini 
bine aprovizionate.
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Există
o JJ tehnică

a vizitei?

PIATRA NEAMȚ

la cu- 
pietoa- 
februa-

La Piatra Neamț se află în 
plină organizare muzeul Car- 
paților românești. Fiind unicul 
de acest fel din țară, organi
zatorii își propun să înfățișe
ze vizitatorilor geneza mun
ților noștri, istoria lor geolo
gică, bogățiile subsolului, fau
na și flora. La crearea muzeu
lui participă un număr mare 
de specialiști de la diferite 
instituții de învățămînt și cul
tură din țară. In aceste zile 
se desfășoară o activitate in
tensă pentru colectarea, con
servarea și prelucrarea mate
rialului care urmează să fie 
expus, lată ce ne-a relatat to
varășul profesor MIHAI CIO
BANII, directorul muzeului.— Cum va arăta în sta
diul final muzeul Carpați
lor noștri ?— Muzeul va avea 15

Trăim într-un se
col tehnic. In toate 
domeniile socotite 
pînă deunăzi ca fi
nind de intimitatea 
omului — felul 
cum își crește co
piii, cum mănîncă
și chiar cum... respiră — știința se 
interpune, pedagogul vine în casă, 
dă sfaturi, iar medicul, prescripții. 
Pentru toate domeniile de activitate, 
oamenii elaborează reguli, coduri, 
formule, chiar și cînd nu-și dau sea
ma Dar în cazul vizitei, n-ar fi 
vorba de o exagerare dacă am în
cerca să stabilim vreo normă ? Os
pitalitatea are nevoie de... reguli ? 
A ......................
în

apârut ceva nou, în ultimii oni, 
felul de a se vizita al oamenilor ?

Săptămîna trecutâ, peste 400 
de oameni au fost întrebați 
dacă au sau așteaptă musafiri, 
dacă pleacă sau nu in vizită La 
fiecare al 16-lea interlocutor, 
răspunsul a fost afirmativ Dacă 
ne-am apuca s-o raportăm la 
întreaga populație a tării, ci
fra oaspeților s-ar ridica la pes
te un milion.Dacă ținem seama de anotimp, regiune, mediu urban sau rural, zile de lucru și sărbătoare, cifrele se schimbă. Duminică. 50 la sută din locatarii blocului de pe strada Aviator Iliescu nr. 3—5, din Capitală, erau plecați sau aveau oaspeți.

Sosirea: oportuna 
sau nu ?

poți socoti Ino
portună vizita pă
rinților, copiilor ? 
Nu există sem
nul egalității în
tre aceștia și „cro- nofagii" care con
sumă prin întîl-

niri și vizite timpul lor și al altora. Față de cronofagi (cronos — timp, fagis — a mînca) Andră Maurois spunea că răbdarea și bunătatea sînt greșeli grave IArătînd cît de mare este plăcerea făcută de un oaspete neașteptat, o gospodină a adăugat:
— Totuși, măcar cu cinci minu

te înainte, un telefon e binevenit I

Tot sosirea: e „uman" 
să fim punctuali ?Toată lumea simpatizează — cel puțin în principiu — cu punctualitatea în ceea ce privește serviciul. întîlnirea pe care ți-o dai pe stradă, momentul de început al unui spectacol. Ce facem însă cu punctualitatea în vizite ?

— Lasă-mă, dragă — auzim 
adesea — că-i zi de odihnă. Ne-a 
spus 
la 8

pe la 7 — asta înseamnă că 
și jumătate e tocmai bine.
Mi se pare inuman să stabi- 
reguli și etichetă în raport

Tudor OLARU

(Agerpres)
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— Colegi de liceu, cunoscuțî, 
prieteni, toate mătușile, verișorii 
și unchii, dinspre mamă și tată, din 
București sau provincie, mă vizi
tează în fiecare zi. Mereu sur
prize.Tovarășul ALEXANDRU B. (locuiește într-un bloc din Piața Romană) este, deși nu încă filozof, cel puțin proaspăt absolvent în filozofie, și are curajul de a spune cu glas tare o părere pe care, după impresia noastră, mulți o au, dar nu îndrăznesc s-o mărturisească.îi răspundem, mai mult ca să-l obligăm să-și dezvolte ideea, citind cuvintele unui înțelept egiptean : „Dacă un om este vizitat 
des, înseamnă că-i iubit și stimat 
de semenii săi I"

— Egipteanul nu cunoștea ora
șul modern. Dacă o rudă sau un 
prieten vine prea devreme sau 
prea tîrziu după cumpărături și 
magazinele sînt închise, urcă la 
mine. Cînd un prieten este în tre
cere dinspre un cartier spre altul 
al orașului și schimbă, autobuzul, 
vine la mine. Dacă îi lipsesc banii 
pentru cumpărături, dacă i-e sete 
și vrea să bea un pahar cu apă 
rece, suie la mine Intîi, încrederea 
asta m-a bucurat; e frumos să 
vezi că oamenii nu-s formaliști, să 
vezi că au încredere „să pice" la 
tine chiar fără să te anunțe di
nainte. Cu vremea însă, numărul și cauza vizitelor mi-au scăzut din 
elan.La întrebarea „oportună sau nu?“, mulți răspund: depinde dacă vizita a fost anunțată dinainte.Majoritatea argumentează prin nevoia odihnă puține, te faci zită inoportună ? Ospitalitatea tradițională te obligă sau nu ?

— îmi rezerv dreptul să refuz, 
în numele obligațiilor pe care le 
am față de societate. Dacă în timp 
ce eu corectez tezele, pică cineva, 
înseamnă că nu mai am timp su
ficient pentru aprecierea obiectivă 
a muncii elevilor. Voi citi neatent, 
în grabă, voi da poate note ne
meritate. De ce 7 Dacă mi-am re
zervat cîteva ore, să-mi fie res
pectate (prof. VASILE NICA).— Bineînțeles că o vizită inopi
nată te poate găsi nepregătit, este 
de părere ing. N. G. IOAN, din str. Aviator Iliescu nr. 3—5. Dar

Ieșticu prietenii, ne mărturisește GRI- GORE P., economist. Nicăieri n-ai 
voie să întîrzii, de copil : ca elev, 
mă grăbeam, la ședință n-ai voie 
să întîrzii, la meci, iarăși... Măcar 
la o vizită să mă 
sîntem! Gazdele acasă IIată și părerilelitate ale cîtorva din locatarii blocului vizitat duminică :— Dacă a-ți anunța vizita e o 
datorie, declară solemn ELENA BARBULESCU, geolog, a veni la 
ora stabilită este o onoare.

— Vreau să mă înțelegeți. Nu 
sînt tipicar. Dar e prea mare ne
potrivirea : toată săptămîna te bați 
pentru cîteva minute, și deodată, 
duminica, ți se duc aiurea două- 
trei ore, numai așa, că ai așteptat 
pe cineva (arh. ION VOGEL).

relaxez! Oameni și așa tot staudespre punctua-

de a li se respecta orele de și de instruire, și așa prea după părerea lor. Dar ce cînd te pomenești cu o vi-

Cum va arăta muzeul Carpaților?
săli. Primele vor fi rezervate prezentării factorilor interni și externi care au dus la formarea munților Carpați, geologia și bogățiile lor subterane. Totul va fi tratat, în mod științific, pe perioade geologice, ur- mînd să explice vizitatorului evoluția Carpaților din punct de vedere paleogeo- grafic. în celelalte săli vor fi expuse fauna și flora. Pentru prezentarea exponatelor se vor folosi mijloacele muzeistice cele mai moderne — diorame zoo- geografice, ierbare științifice, acvarii etc. deosebit îl numentele frumuseți tr-una din mari, vizitatorul va

Un loc vor ocupa mo- naturii și unele peisagiste. In- sălile cele mai avea

senzația că se află în mijlocul naturii: diorame cu caracter mixt, peisagistic- faunistic, prezintă capra neagră din munții Retezatului, avi-fauna culmilor alpine, Cheile Bicazului, Ceahlăul și alte locuri pitorești. în sala alăturată vor putea fi văzute aspecte din cele mai cunoscute peșteri, viața în văi și ape de munte, precum și diferite animale, păsări și plante caracteristice diferitelor masive muntoase. Aici își vor da întîlnire fluturașul de stîncă cu cerbul carpatin, mierla de piatră cu cocoșul de munte, brumărița alpină cu ursul și multe altele. Ultima sală este destinată turismului. O hartă de mari proporții, lucrată

în relief, va încheia șirul exponatelor, invitînd pe turiști să străbată cu piciorul locurile pitorești din Car- pați văzute în muzeu.Specialiștii lucrează în prezent la sistematizarea și prelucrarea materialului colectat. Am organizat pînă acum mai multe colecții de geologie și paleontologie, de plante, insecte, fluturi în zeci și sute de exemplare. Numai colecția de geologie și paleontologie, bunăoară, numără peste 300 de exemplare de roci și fosile. Dispunem la această dată de o colecție de pești fosili, u- nică în felul ei, culeasă de pe masivele Pietricica, Coz- la și Cernegura din apropierea orașului Piatra Neamț. Ea atestă că pe a-

ceste locuri a existat cînd- va un fund de mare. Se continuă acțiunea de îm- păiere a animalelor și păsărilor care vor fi expuse în muzeu. Anul acesta este rezervat în întregime activității de pregătire și organizare. Primele expoziții vor fi deschise la începutul anului viitor. Profit de a- ceastă ocazie pentru a solicita Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă precum și tuturor celorlalte instituții din țară cu care conlucrăm un sprijin mai mare în realizarea acestui important obiectiv cultural Și

Durata și plecareaCît stăm ?— Depinde, ne răspunde tînărul 
actor SEBASTIAN RADOVICI. 
Una e la părinți și alta la prieteni.E foarte greu să dai norme. Tocmai ca să nu dăm „legi" imuabile am ales calea întrebărilor, a consultării. Un fapt e însă precis : regula, uzanța, este doar forma, trecătoare, a unui sentiment, a unei realități sufletești.

— Cînd vin copiii și nepoții, mi se umple casa, ne destăinuie, nu 
fără, emoție, SMARANDA TOMU- LESCU (str Manuscrisului nr. 
38). Asta se întîmplă aproape în 
fiecare duminică la prînz: luăm 
masa 
seara. Si așa de 
timpul...Am citat aceste că unii proaspăt oameni în floarea datorează cîte o vizită și părinților lor mai bătrîni.La fel cum o trecere de cîteva minute pe la părinți dovedește lipsă de respect, tot același calificativ primesc și vizitele fără sfîr- șit. Portretul unui astfel de vizitator abuziv l-am găsit în schița 
„îngrozitoarea soartă a lui Melpo- 
menus Jones" Personajul scriitorului canadian S. Leacock este invitat în familia unui prieten. O dată cu înserarea el dă să se retragă. Bîiguie cîteva cuvinte protocolare și tot protocolar este invitat să mai stea... Așa a petrecut în casa amicilor zile întregi, negăsind formula și momentul să plece.Dacă vizitatorul s-a invitat special pentru un spectacol televizat, mulți socotesc că nu se cuvine să plece imediat ce s-a terminat programul. Un sfert de oră, pare-se, ar confirma gazdei că nu numai „tehnica" e punctul de atracție In casă. Musafirul, dacă ar fi să dăm crezare pretențiilor gazdei, trebuie să poarte cu el barometrul, să aibă tact, intuiție, simțul măsurii, să nu aștepte semne cum ar fi dregerea glasului, căscatul abundent și picoteala. Cît despre gazdă. îndatoririle ei au fost formulate încă de către Homer : „E deopotrivă 
de rău să-l îndemni să plece pe un 
oaspete ce vrea să mai stea, cît e 
să-l oprești pe unul pregătit să 
plece. E bine să-i ai de grijă cît 
vrea să stea și să-l lași să se ducă 
îndată ce dorește".

împreună și ei stau pînă
repede trececuvinte pentru emancipați sau vîrstei uită că

turistic.
Interviu realizat de
Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

Prefață la „anatomia 
vizitei"N-am apucat să ne referim la conținutul vizitei, la cei doi „piloni" ............................ ....și al 

Ce tație rolul hotărăște dacă urmărim meciul la televizor, ascultăm muzică, sau discutăm ?Avem de la vizită pretenția de a ne destinde numai, sau îi cerem mai mult ? Vom cere părerile cititorilor noștri — deci, dacă cineva vrea să ne iasă în întîmpinare, e binevenit.

ai el. conținutul conversației 
farfuriei.deosebiri există între o invi- la masă și o vizită ? Care-i și locul conversației ? Cine

Valentin HOSSU
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IA LUCRĂRILE
MECANIZAREA

agricolăArgeș, Galați și 
constatate.

Întreținerea culturilor constituie în 
ceste zile una din preocupările principa
le ale oamenilor muncii din agricultură. 
Efectuarea intr-un timp cît mai scurt și 
de calitate a acestei importante lucrări 
depinde în mare măsură de utilizarea 
cu întreaga capacitate a mijloacelor me
canizate. In legătură cu această proble
mă, redacția noastră a etectuat un raid 
anchetă in regiunile 
Iași. Iată pe scurt cele

In discuție, calitatea prașilelor la porumb, la cooperativa 
agricolâ Dragodana, raionul Găești

Foto : A. Cartojan

De ce se mențin 
ritmuri inegaleTerenurile ocupate de culturi prășitoare din regiunea Argeș sînt în aceste zile împînzite de oameni și mașini agricole. Despre felul cum sînt folosite mijloacele mecanizate la întreținerea culturilor tov. ing. 
Constantin IORDACHE, președintele Consiliului agricol raional Slatină, ne-a spus :„în colaborare cu Uniunea raio
nală a cooperativelor agricole de 
producție am stabilit un plan co
mun de măsuri, încît întreaga su
prafață să fie lucrată cu sapa ro
tativă și cultivatoarele. Pină în 
prezent, prima prașilă mecanică s-a 
efectuat pe 30 000 hectare porumb, 
din cele 35 780 hectare existente ; la floarea-soarelui și sfecla de za
hăr această lucrare s-a terminat 
și a început a doua prașilă meca
nică. Față de anii trecuți tractoriș
tii muncesc mult mai bine. Am re
comandat unităților ca imediat 
după încheierea primei prășii e 
mecanice și a celei manuale să fo
losească în continuare sapa rotativă 
pînă cînd porumbul va ajunge la 
20 centimetri înălțime".Vizitînd o pares din unitățile a- cestui raion se constată că în multe există preocuparea ca plantele să fie cît mai bine întreținute. La cooperativa agricolă Priseaca, de exemplu, s-a efectuat prașila mecanică pe întreaga suprafață de 1 000 hectare cu porumb. Zilnic, sute de cooperatori lucrează la prășit pe rînduri și la răritul plantelor. Pe unele suprafețe a început a doua prașilă mecanică. Realizări bune au și cooperativele din Teslui, Oborelu, Scornicești, Optași etc.Slatina se situează printre raioanele avansate la întreținerea culturilor. Totuși, alături de unitățile fruntașe, există altele mult rămase în urmă. La Sinești, de pildă, atît prașila mecanică cît și cea manuală nu s-au făcut decît pe cîteva zeci de hectare, datorită slabei organizări a muncii. Aici, mașinile lucrează cu un randament extrem de scăzut. „Am stat cu sapele rota
tive și cultivatoarele degeaba zile 
în șir, ne spun tractoriștii celor două brigăzi care deservesc cooperativa din Sinești. Cînd ne prezen
tăm dimineața la tov. ing. Filip 
Ciobanu să ne îndrume unde să 
mergem la lucru, ne spune în doi 
peri să-i întrebăm pe brigadierii 
de cîmp". Tractoriștii stau, iar buruienile dijmuiesc recolta.întreținerea culturilor s-a efectuat pe suprafețe mici în cooperativele din raioanele Costești, Găiești și Pitești. In raionul Pitești, prășitul mecanic s-a făcut numai pe circa 2 000 hectare cu porumb din cele peste 5 000 existente, O

I

LA CONSTRUCȚIA NOULUI FURNAL DE LA HUNEDOARA

Cum se poate pierde avansul cîștigat
Cel mai important șantier hune- dorean, unde se construiește noul furnal de 1000 metri cubi, a cunoscut pînă mai deunăzi un ritm intens de lucru. Constructorii și montorii, caracterizați prin vasta lor experiență în ridicarea agregatelor siderurgice, obțineau de lună bune rezultate în ce vește respectarea graficelor de cuție a uriașului furnal. în puțin de 10 luni, ei au înălțat naiul și instalațiile aferente la cotele finale. „Cu toate că am avut de executat un mare volum de lucrări, ne spunea cu cîtva timp în urmă tov. ion Țifrea, inginerul-șef coordonator al șantierului, noi am știut bine tele, spre componența furnalului, asigurînd un ritm viu de muncă și îndeplinirea prevederilor din grafice. Factorii esențiali care au acționat pozitiv sînt : mecanizarea masivă

lună pri- exe- mai fur-
să ne programăm cît mai lucrările, să ne dozăm for- să ne concentrăm eforturile obiectivele principale din

cauză o constituie și aici nefolo- sirea rațională a mijloacelor mecanizate, precum și unele defecțiuni înregistrate la mașini.
Cînd îndrumarea tehnică 
pe teren este amînatăîn regiunea Galați s-a executat pînă acum prașila I pe 89,9 la sută din suprafața cultivată cu porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, adică pe circa 256 900 ha. în numeroase unități agricole din raioanele Făurei, Brăila și Galați, unde lucrările de întreținere sînt mai avansate, a început și prașila a Il-a la floarea-soarelui. Această lucrare s-a executat pe 33 900 ha. O experiență bună în folosirea mijloacelor mecanice există în raionul Galați. Aici, cultivatoarele au fost din timp revizuite și reparate, s-au procurat cuțite de schimb și au fost repartizate pe brigăzile de cîmp. în anul acesta, în cooperativele din regiune se va prăși mecanic aproape 90 la sută din suprafața cultivată cu porumb și floarea-soarelui. în S.M.T.-urile Dudești, raionul Făurei, Vameș și Nănești, raionul Galați, și altele, mecanizatorii care lucrează la prășit au fost instruiți de către specialiști, au luat parte la demonstrații practice.Lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară bine și în raionul Tecuci. Au prășit întreaga suprafață cultivată cu porumb și floarea-soarelui cooperativele agricole din Cudalbi rele nu site rațional, brigăzile de cooperativele ponești se află cîte un defect. Aici nu existau nici cutite de schimb. în regiunea Galați sînt 1 650 cultivatoare. Numărul lor este insuficient ; tocmai de aceea, ele trebuie folosite în această perioadă cu maximum de eficiență. în multe cooperative agricole nu se acordă atenția cuvenită calității lucrărilor. Specialiștii lipseau din numeroase unități. Mai bine de 100 ingineri agronomi se aflau la un instructaj la Brăila. Instructajul putea fi făcut mai de mult, astfel ca acum, cînd în cîmp sînt ătîtea lucrări de făcut, specialiștii să fie Ia fața locului.

rumbului lucrează zilnic cîte 600—800 de cooperatori. La cooperativa Ruginoasa, în unele zile au ieșit la prășit pînă la 1 000 de oameni. Aici au lucrat din plin și cele 8 cultivatoare, încît în această unitate s-au încheiat prașila I și rări- tul pe întreaga suprafață cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și porumb.într-o serie de cooperative mijloacele mecanice nu sînt bine folosite la întreținerea culturilor. Cei mai buni mecanizatori din brigada care lucrează la Valea Seacă au fost chemați la sediul S.M.T. Pașcani pentru repararea utilajelor necesare în campania de recoltare. De altfel, tendința de retragere în stațiune a tractoriștilor pentru a lucra la reparații există și la S.M.T.- urile din Iugani și Tirgu Frumos. Din această cauză în ziua de 24 mai s-a lucrat doar cu 64 cultivatoare din cele 107 existente și cu numai 29 sape rotative din 118 aflate la brigăzile de tractoare.Nici în raionul Iași mijloacele mecanizate nu sînt folosite din plin. Pe lîngă chemarea tractoriștilor în stațiuni, sau reținerea la brigăzi

pentru a repara cu prioritate utilajele necesare campaniei de vară, se fac simțite și defecțiunile ivite la unele cultivatoare.In loc să se Ia măsuri operative pentru a se lucra cu toate forțele mecanizate la întreținerea culturilor în unitățile unde acestea se găsesc, Consiliul agricol raional Vaslui a dat dispoziție ca sapele rotative și cultivatoarele care vor fi găsite în inactivitate să fie transferate altor brigăzi. Plimbarea utilajelor începută în acest raion este păgubitoare. Poate fi considerată aceasta o soluție care să țină loc unei îndrumări temeinice, eficiente ?
★

amintite arată că este 
peste tot să fie luate 

care să asigure folosirea

Situațiile 
necesar ca 
măsuri 
mai intensă a mijloacelor mecani
zate la întreținerea culturilor. Con
siliile agricole, în colaborare cu 
uniunile cooperatiste, trebuie să-și 
îndrepte eforturile spre îndruma
rea și sprijinirea unităților rămase 
în urmă la această importantă lu
crare, în scopul obținerii unor pro
ducții mari de pe toate suprafețele.

a operațiilor de construcții și montaj, adoptarea de soluții constructive moderne, lucrul în două și trei schimburi al echipelor de muncitori, maiștri și ingineri. Cu cîteva luni în urmă, se executase aproape 80 la sută din totalul atunci eram în avans fice".Care este situațiaCercetînd graficele de execuție, se constată că ritmul de construcții și montaj la noul furnal a încetinit, iar întregul avans de timp cîștigat este pus acum sub semnul întrebării. Discutăm cu mai mulți constructori pentru a depista cauzele acestei stări de lucruri. Maistrul Florin Niculescu, secretarul organizației de partid de la șantierul montaj II, ne-a spus : „De mai multă vreme, montorii stau în așteptarea utilajelor. Abia montăm ici-colo cîte o piesă. Sîn- tem complet nemulțumiți de ritmul livrărilor de utilaje tehnologice și aparate. După părerea mea, este inadmisibil să se întîrzie lucrările la un asemenea obiectiv important pentru economia națională, de vreme ce noi, constructorii și montorii, putem asigura punerea în funcțiune a furnalului cu mult înainte de termenul stabilit".Completîndu-1, ing. Gheorghe 
Moldt, directorul tehnic al întreprinderii de construcții siderurgice, ne-a precizat : „Furnizorii de utilaje, în special uzinele „23 August" și „Vulcan" din București, „Progresul" Brăila, nu-și respectă obligațiile contractuale. în așteptarea utilajelor se pierd zile în șir, iar spre minister sînt expediate numeroase telegrame. într-o asemenea situație nu mai poate fi vorba de respectarea graficelor de execuție. Avansul cîștigat pînă acum începe să fie consumat de întîrzie- rile în livrarea utilajelor".Faptele confirmă aceste precizări. Atît constructorul, cît mai ales combinatul siderurgic, ca beneficiar, nu pot soluționa singuri problema procurării utilajelor tehnologice. Cine trebuie atunci să dezlege încurcăturile ? „încă la sfîrșitul lui ’64 și începutul lui 1965 — ne-a spus tov. Costache 
Zapis, inginer-șef cu investițiile de la combinat — noi am lansat co-

lucrărilor și față de gra-în prezent ?

menzile cu toate specificațiile și documentațiile tehnice necesare, solicitînd Ministerului Industriei Metalurgice termene de livrare care să garanteze punerea în funcțiune cît mai repede a furnalului. Am făcut aceasta, pornind de la indicațiile partidului privind scurtarea duratei de execuție a obiectivelor, de la condițiile și posibilitățile reale ale întreprinderii. Nu știm însă din ce motive ministerul nostru tutelar a convenit cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să ne trimită utilajele în ritm de melc, cu încetinitorul. Este absolut necesar să se depășească acest impas, să se accelereze trimiterea de utilaje tehnologice către șantier. Nimeni nu are dreptul, nici chiar cele două ministere, să consume avansul cîștigat în ridicarea furnalului".Intr-adevăr, faptele confirmă că cele două ministere manifestă tendința de a tărăgăna aprovizionarea cît mai urgentă a șantierului cu utilajele tehnologice necesare. Numeroși delegați ai combinatului s-au deplasat la minister și întreprinderile furnizoare, s-au scris multe scrisori și adrese, s-au încheiat diferite minute. Totul a fost însă zadarnic. O minută încheiată la 6 aprilie, la Hunedoara, între reprezentanți ai ministerelor respective și uzinelor furnizoare cons-

tituie o adevărată mostră de lipsă de răspundere : multe termene au fost modificate — pentru a cîta oară ? — unele fiind fixate iresponsabil, cu cîteva zile înaintea datei planificate de intrare în funcțiune a furnalului. Altele au fost fixate de ochii lumii, cu convingerea clară că nu vor fi nici de data aceasta respectate. Un astfel de exemplu este termenul de livrare a cazanului de 50 de tone pentru turbosuflantă. Uzina „Vulcan" are ca ultim termen 20 august, dar, după garanțiile date de conducerea uzinei, el va fi gata abia în octombrie. Dar cum va putea oare funcționa furnalul fără turbosuflantă ?Dacă cele două ministere consideră rezolvată problema punerii în funcțiune a furnalului prin simpla semnare și multiplicare a „minutei" amintite și a altor numeroase procese verbale, părerea constructorilor și siderurgiștilor Hunedoarei este cu totul alta. Ei doresc mai puține discuții și formalități birocratice și mai multe măsuri hotărîte pentru urgentarea livrării utilajelor tehnologice. Numai în acest, fel noul furnal — obiectiv important al planului cincinal — va putea să producă înainte de termenul planificat.
Laurenfiu VISKI 
coresp. „Scînteii

MUNCA DE CONCEPȚIE
PE 0 TREAPTĂ SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. I)să fie coborît la posibilitățile de moment ale producției, la nivelul, organizatoric și de dotare tehnologică existent. Dimpotrivă, fabricația trebuie să se ridice la nivelul cerut de duselor < structiv această 1 concepția modernă a pro- din punct de vedere con- și tehnologic. Firește, în privință mai avem multe

și sînt Matca Negrilești, altele. Cultivatoa- însă peste tot folo- La fiecare din tractoare de la Condrea și Pri- cultivator

Plimbarea utilajelor 
nu e o solujieîn regiunea Iași, datorită timpului prielnic, plantele cultivate s-au dezvoltat bine, dar în același timp s-au zent, șitul.vele agricole Codăești și din raionul Vaslui, la prășitul po-

ivit și .buruienile. In pre- cooperatorii execută pră- De pildă, la cooperati- Albești

Valoarea unei 
de exploatare

BAIA MARE (coresp. „Scînteii") — între exploatările miniere maramureșene, mina Săsar s-a situat cu regularitate în frunte. în 1963 a fost distinsă cu Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe țară ; în 1964 — evidențiată pe țară, iar în 1965 i s-a decernat, din nou, Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe țară în ramura minereurilor neferoase. Tot aici s-a realizat un record al vitezei de înaintări în galerii, neegalat încă : 355,10 metri liniari într-o lună pe un singur front de lucru. De curînd, la mina Să- sar a prins viață o nouă inițiativă. în ce constă9Printre metodele de mare productivitate aplicate în ultimii ani la Să- sar s-a numărat și metoda de exploatare cu în- magazinarea minereului. Randamentele obținute prin aplicarea ei s-au ri

dicat la pește 25 tone pe post perforator. Concomitent, s-au creat condiții de deplină securitate a muncii, prețul de cost a fost considerabil redus, iar calitatea minereului îmbunătățită. Aceste efecte favorabile au impus metoda cu înmagazi- narea minereului drept cea mai valoroasă dintre toate celelalte tehnologii aplicate. Ca urmare — n- colo unde condițiile de zăcămînt au permis — ea a fost preluată și a- plicată în toate unitățile miniere din bazinul ma- ramureșan. Dar, deși prezenta avantaje incontestabile, superioare celorlalte metode, noul procedeu avea și o latură negativă : pierderile erau mari, cantități masive de minereu rămîneau neexploatate în subteran. Aceasta deoarece în jurul suitoarelor de delimitare a panourilor din filoanele cu grosimi de peste 2 metri, precum și sub galeriile de cap sl
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o „naștere"
mai ușoară pieselor de
După cum se știe, în unele din noile unități de industrializare a lemnului, alături de multe utilaje moderne, fabricate în țară, funcționează numeroase mașini procurate din import. Dacă achiziționarea pieselor de schimb pentru mașinile autohtone nu ridică probleme deosebite, lucrurile stau cu totul altfel în cazul celor procurate din import. Principalul inconvenient îl constituie durata mare de timp — peste un an de zile — necesară pentru aprovizionarea cu piese de schimb. Evident, noi nu puteam să așteptăm atîta vreme. Am fost nevoiti să trecem la asimilarea fabricației celor mai multe din repere. în 1.3 unități de industrializare a lemnului, unde funcționează asemenea mașini și utilaje importate, au fost înființate birouri de proiectare pentru piese de schimb. La întreprinderile de reparații ale Ministerului Economiei Forestiere (I.R.U.M.) sînt amenajate sectoare specializate în producția pieselor de schimb pentru utilaje din import. De asemenea, a fost mult lărgită colaborarea cu

• Consecințele negative ale 
lelisme • Loturile mici de piese 
să ducă la imobilizarea mașinilor • Soluții

unor para- 
nu trebuie

se pot găsi

schimb

noi
a

metode 
minereurilorbază, se impunea lăsarea unor pilieri verticali de siguranță, necesari protejărilor de extracție. Un singur pilier de acest fel conține circa 3 000 tone minereu. Cum într-o mină există sute de asemenea pilieri, iar conținutul lor în metal este cu 50 la sută mai mare decît conținutul mediu al actualelor zăcăminte aflate în exploatare, pierderile erau considerabile. Dat fiind faptul că, în decursul anilor, exploatarea pilierilor smintiți a fost considerată practic imposibilă, este lesne de înțeles ce comori au rămas imobilizate.Firește, nimeni nu se putea împăca cu abandonarea în subteran a u- nor asemenea comori. Pentru recuperarea pilierilor verticali s-au făcut zeci de încercări. Evident, căutările nu au fost ușoare. Pînă la urmă inginerii Ștefan Crăciu- nică și Vasile Popa, împreună cu maiștrii Anton

Habia și Petru Hărănguș au găsit o nouă soluție : exploatarea pilierilor în- tr-o succesiune de cicluri. De menționat, metoda se aplică pentru prima oară în bazinul minier mara- mureșan, permițînd mecanizarea tuturor lucrărilor, asigurînd un preț de cost scăzut și exploatarea integrală a zăcămîntului.De bună seamă la început au existat rețineri. Mulți au considerat hazardată metoda și nu i-au acordat nici o șansă. Faptele au infirmat însă temerile. Prin recupera
rea unui singur pilier si
tuat pe filonul 25 Nord 
s-a obținut o cantitate de 
minereu în valoare de 
peste 3 milioane lei. De atunci, alți pilieri au văzut lumina zilei transformați în minereu, metoda fiind extinsă în toate galeriile. Eforturile oamenilor au fost încununate de succes, iar comorile subterane recupe
rate.

unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Dar, în pofida acestor eforturi, situația e- xistentă în unele întreprinderi ale ministerului nostru dovedește că sîntem departe de rezolvarea satisfăcătoare a problemei pieselor de schimb.Cum se procedează ? Așa cum am amintit, fiecare întreprindere își proiectează singură reperele care îi sînt necesare. Din această pricină, paralelismele în ce privește execuția unor repere și sub- ansamble sînt inevitabile. Importante forțe de concepție și proiectare sînt puse în situația să se disperseze pe lucruri mărunte, înre- gistrîndu-se pierderi mari de timp și o productivitate a muncii scăzută. De pildă, duza de pulverizare a cleiului pentru fabricile de plăci aglomerate din lemn a fost concepută de 3 birouri de proiectare, fără a ști unul ce face celălalt. Desigur, nu s-au putut proiecta două exemplare care să semene perfect în ce privește parametrii tehnici. Mai mult chiar, la unele duze au fost indicate toleranțe mai rnici decît era necesar pentru buna funcționare. De asemenea, faptul că s-au ales materiale de calitate superioară, deși condițiile de exploatare nu cereau acest lucru, a scumpit exagerat de mult prețul de cost al respectivelor piese. Toate aceste neajunsuri mă fac să cred că este absolut necesară 
coordonarea activității de proiec
tare a pieselor de schimb pentru 
mașinile de tipodimensiuni iden
tice.Cel mai adesea însă, dificultățile de asimilare a pieselor de schimb izvorăsc din caracterul fabricației acestora : marea majoritate a loturilor conțin piese unicate. Ca urmare, întreprinderile producătoare de piese de schimb — în cazul nostru I.R.U.M.-urile, care au indicatori de plan stabiliți în funcție de condițiile normale de execuție — se eschivează de la contractarea acestor comenzi.Pentru a evita asemenea situații, combinatele de industrializare a lemnului recurg, în ultimă instanță, tot la import. Această practică are însă multiple implicații econo-

de făcut, dar consider că în aceasta constă una dintre resursele principale de care dispun întreprinderile constructoare de mașini pentru a da concepției rolul de „vioara întîia" în promovarea progresului tehnic.Neîndoielnic, concepția, proiecta
rea sînt mult influențate de cercetare. Cercetările fundamentale și. în mod deosebit, cele cu caracter a- plicativ furnizează date deosebit de importante constructorilor de mașini. Dar folosirea acestui izvor bogat de perfecționare a muncii de concepție este posibilă numai în ipoteza existenței unei strînse colaborări intre proiectanții și cercetătorii din fiecare uzină. Este 
necesară o cunoaștere reciprocă, cit 
mai detaliată, a oroblemelor pe care 
le ridică concepția oroduselor, pe de 
o parte, și a posibilităților efective 
de cercetare, pe de altă parte. Se pune însă întrebarea : în ce măsură exista o asemenea colaborare în întreprinderile constructoare de mașini ? în ce privește uzina noastră, nu pot da decît un singur răspuns : într-o măsură destul de mică. Noi ne-am convins de utilitatea conlucrării strînse a proiec- tanților și cercetătorilor din uzină în cazul realizării seriei noi de transformatoare cu rezistență ridicată la solicitări de scurtcircuit. De aceea va trebui să mergem mai perseverent pe această cale.De multe ori. nivelul de concepție al unor mașini este influențat în sens negativ din cauză că pro- iectanții sînt nevoiți să prescrie folosirea unor materiale care fie că sînt depășite, fie că nu permit ridicarea performanțelor produselor. în industria electrotehnică de curenți tari, de exemplu, concepția produselor s-ar putea îmbunătăți dacă industria materialelor elec- troizolante ar face pași mai rapizi în asimilarea de noi materiale electroizolante, cu caracteristici superioare, dacă producția oțelurilor antimagnetice s-ar extinde, dacă s-ar produce, prin laminare la rece, tablă de oțel cu conținut de siliciu cu pierderi specifice reduse și altele. Propun însă ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice să mun posibilitățile de a se produce asemenea materiale care condiționează într-o măsură importantă realizarea de noi progrese în concepția mașinilor. Aș extinde a- ceastă idee și asupra unor produse care constituie părți componente ale mașinilor și instalațiilor mai complexe.în încheiere, aș vrea să mă refer la un aspect al perfecționării activității de concepție. Mulți cred că de îmbunătățirea concepției produselor trebuie să se ocupe în exclusivitate proiectanții. într-ade- văr, rolul principal ei îl au. Numărul lor este însă redus dacă-1 comparăm cu cel al tuturor acelora care, într-un fel sau altul, participă la realizarea diferitelor mașini. Analiza critică pe care o poate face concepției constructive un tehnolog, cînd elaborează tehnologia ; un muncitor cu experiență, cînd execută produsul ; un bun controlor tehnic, cînd urmărește corectitudinea execuției ; toți inginerii și tehnicienii ocupați în producție, care conduc fabricația; cercetătorii din laboratoare, pre- zenți la încercarea produselor la probe și mulți alții, are o deosebită importanță. Sugestiile lor s-au dovedit, de regulă, deosebit de valoroase. Dacă aceste sugestii și observații vor fi strînse, prelucrate și valorificate în mod organizat, ele vor deveni un mijloc foarte important în acțiunea de perfecționare continuă a activității de concepție în uzinele constructoare de mașinL

fi soluționată prin gruparea loturilor neeconomice ale fiecărui sector, pe categorii de piese înrudite tehnologic, pentru a fi repartizată unui atelier specializat. Extinderea 
tipizării diferitelor repere și sub- 
ansamble și centralizarea fabrica
ției lor ar reduce simțitor efortul 
de asimilare a acestora, ar îmbu
nătăți calitatea și ritmicitatea a- 
provizionării cu piese de schimb.Poate că ar trebui mers cu ideea chiar și mai departe. Mă gîndesc că ar fi bine ca avizarea unor mașini și utilaje — mai ales cînd e vorba de loturi mari — să se facă numai după ce în prealabil specialiștii din serviciile de asimilare a pieselor de schimb au analizat exemplarele de referință, pentru a se convinge că există condiții optime de fabricație a pieselor de schimb. în prezent, avem multe mașini și utilaje la care nu se pot executa piesele de schimb din diversemateriale fabricație condiții Poate că nu oferă cea mai bună soluție. Oricum, socotesc necesar ca problema aprovizionării cu piese de schimb pentru utilaje din import să fie a- nalizată nisterul dustriei

mice: se Iută, care achiziționarea altor utilaje și șini mai perfecționate ; multe treprinderi, din necunoașterea xactă a necesarului de piese schimb sau dintr-un exagerat rit de prevedere, solicită, o dată cu piesele de schimb, întregul ansamblu. De exemplu, s-au comandat din import cuple hidraulice, deși, practic, erau necesare doar cîteva piese din cadrul subansamble- lor. Din aceleași motive s-au adus din import cantități însemnate de variatoare de viteză, electroventi- le, reductoare, de la care s-au scos diverse repere, restul zăcînd prin magaziile diferitelor întreprinderi.Pentru piesele de schimb care necesită un proces complet de asimilare consider că ar fi indica
tă amenajarea unor ateliere de 
prototipuri, dotate cu mașini spe
ciale, unde să fie executate și lotu
rile de piese unicate. Nu ar fi deloc economicoasă înființarea acestor ateliere la fiecare întreprindere posesoare de utilaje. Problema poate

cheltuiește din nou va- ar putea fi utilizată la main- e- de spi-
PUNCTE DE VEDERE

motive tehnico-economice : deficitare, tehnologii de insuficient cunoscute, specifice de producție, punctul meu de vedere
neîntîrziat de către mi- nostru și Ministerul In- Construcțiilor de Mașini.
ing. Alexandru NIȚESCU 
din Ministerul Economiei 
Forestiere

de 2 200 CP
Șantierul naval Oltenița : se construiește al doilea spârgâtor de gheafâ 
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Ministerul Industrieiexamineze în co
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rin definiție, școala generală și apoi liceul sînt menite să asigure pregătirea de bază a tuturor oamenilor, inclusiv a intelectualilor, suportul tuturor cunoștințelor acumulate în decursul vieții. La figurat vorbind, învățămîntul este o poliță ce se scontează peste zeci de ani. Ca atare, măsura și nevoile lui pot fi stabilite numai în funcție viitor, de necesarul de cunoștințe obligatorii mîine. Or, după părerea mea, acest „necesar" este deseori arbitrar stabilit de autorii planurilor și programelor de învăță- mînt, care încearcă să vîre intr-un număr de ore dat tot ce cred ei că ar mai putea din ce apare nou să încapă în memoria elevilor.Cred că merită un studiu atent raportul dintre cantitatea de cunoștințe din domeniul științelor exacte și umanistice. în ultimii ani, acestora din urmă nu li se acordă întotdeauna atenția cuvenită, timpul afectat predării lor fiind din cînd în cînd scurtat în favoarea matematicii, fizicii, chimiei. Cu toată considerația pe care o am față de aceste discipline și cu toată convingerea mea că instrumentul matematic trebuie să devină armă de lucru în orice domeniu al cercetării, inclusiv în biologie, îmi pun întrebarea dacă nu este prea mare cantitatea de cunoștințe din domeniile amintite care se cere absolvenților de liceu.Am fost președinte de comisie de examen de maturitate și am constatat cu uimire ce uriaș volum de matematică trebuie să știe un candidat, ca să rezolve probleme ce se întind pe table întregi de formule, și cit de puțin știau o parte dintre candidați despre unele din marile probleme ale altor științe. Ca să fiu mai concret, mă voi referi la biologie, unde cred că elevilor li se dau cunoștințe prea sporadice. Învățămîntul de biologie din liceu are o programă „construită" inițial cu zgîrcenie și

de

apoi „consolidată" prin îmbunătățiri de suprafață. Ca urmare, zoologia, botanica și anatomia se predau — din anumite puncte de vedere — ca și la începutul secolului actual, deci într-o formulă care nu corespunde pe deplin azi. Consider că este absolut indispensabilă reintroducerea Igienei în liceu, deoarece regulile de igienă și înțelegerea măsurilor de igienă luate de stat sînt necesare oricărui cetățean

din deficiențele lor capitale sînt datorate programei după care sînt alcătuite, dar altele se referă și la modalitatea autorilor de a expune materia static, descriptiv, neatractiv.Acest fel de a concepe predarea biologiei pe primele trepte ale școlii se repercutează și asupra studiului universitar de specialitate, în ultimii zeci de ani au apărut discipline noi în arena

-
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de acad. Eugen PORA, profesor emeritțării, indiferent de profe-al siunea sa.Cred, de asemenea, că un semestru acordat biologiei generale, care este materia de sinteză a tuturor cunoștințelor de zoologie, de botanică, de anatomie și fiziologie, este cu totul insuficient. La disciplina biologiei se tratează problemele eredității, ale ecologiei, ale biologiei moleculare etc., care se dezbat pe scară largă în toată lumea. A „băga" toate cunoștințele acestea într-un semestru comportă riscul ca elevul — intelectualul de mîine — să nu poată reține clar acest „concentrat". Acestei discipline, care contribuie și la crearea concepției materialiste asupra vieții, i-ar trebui minimum două semestre, cu cite două ore săptămînal.După părerea mea, la lipsurile din programe se mai adaugă și o serie de deficiențe ale manualelor de biologie din liceu. Unele

înainte Ele adîncă erau ca in- denotă un frămintare in

biologiei: biochimia, biofizica, ecologia, genetica, fiziologia evoluționistă, fiziologia activității nervoase superioare etc. în marea lor majoritate, aceste discipline au ieșit din întretăierea domeniilor a două discipline ce dependente, moment debiologie și datorită lor cunoștințele noastre actuale asupra problemelor de viață sînt mult mai complexe, mai adînci, iar intervenția omului mult mai eficace în aplicarea în practică a biologiei.învățămîntul biologic din universități a căutat să facă față a- cestei frămîntări din biologie, in- troducînd fie materiile respective ca discipline noi în planul de în- vățămînt, fie creînd capitole speciale în cadrul unor discipline vechi și bine consolidate. Dar s-a ajuns uneori numai la o lipire a cu-

noștințelor noi la cele vechi. Noi am uitat că acest „nou" aduce nu numai o cantitate de cunoștințe noi în biologie, ci că el schimbă întregul nostru concept asupra biologiei actuale. în secolul trecut, baza invățămîntului de biologie era metoda descriptivă : morfologia externă și internă, clasificațiile se făceau pe considerațiuni morfologice și întregul sistem linean, pe care îl mai folosim și astăzi cu anumite schimbări, se ba
ți zează numai pe modificări de forme. Acest sistem se oglindește și în structura învăță- mîntului nostru biologic universitar. Mai mult de jumătate din timpul studentului este ocupat cu învățarea disciplinelor morfologice, celor explicative, experimentale re- | zervîndu-li-se doar o cotă|: foarte mică, deși secolul nos-I tru este acela al experienței, al cauzalității, al interdependenței fenomenelor, al ex
il plicării intime a manifestărilor de viață. Ca urmare, cred că și în universități este necesar să se aducă îmbunătățiri temeinice în alcătuirea planului de învățămînt, în funcție de preocupările viitoare ale absolvenților. Noi pregătim studenții cinci ani, îi specializăm în anumite direcții ale biologiei. Dar, aproape exclusiv, ei sînt încadrați ca profesori de școală generală sau de liceu. Această direcționare unilaterală nu mi se pare fericită. Există o sumedenie de posturi de biologi Ia Institutele agronomice, la Sane- pid-uri, în laboratoarele Institutelor de medicină etc., care numai în rare cazuri sînt ocupate de acești absolvenți, biologi cu bună pregătire. O măsură așa cum a fost cea referitoare la necesitatea ca medicii veterinari să ocupe posturi de medici veterinari și nu altele, ar fi salutară și în acest domeniu.Am adus argumente din domeniul biologiei. Am vrut însă să susțin ideea atît de generoasă, pe care ne place s-o exprimăm adeseori, că școala și cultura generală sînt sinonime.

se

MARIUS BUNESCU LA 85 DE ANI

EXPOZIȚIA UNUI 97 CARTEA DE VIZITAu

EXPOZIȚIA
CĂRȚII
FRANCEZE

Începînd de miercuri, sala mică 
a Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia găzduiește timp de două 
săptămîni Expozifia cărții franceze, 
organizată sub auspiciile Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
și aie Comitetului permanent al ex
pozițiilor de carte franceză, în ca
drul acordurilor culturale dintre 
cele două țări. La festivitatea de 
deschidere au fost prezenți Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Arfă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, directori 
ai marilor edituri și biblioteci bucu- 
reștene, oameni de știință, artă și 
cultură, precum și un numeros pu
blic. Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la Bucu-

Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, ambasadorul Jean Louis Pons 
și Henri Flammarion, vicepreședinte 
•I Sindicatului editorilor francezi.

rești, șefi ai unor misiuni diploma
tice și alfi reprezentanți ai corpului 
diplomatic acreditafi în România.

Au rostit scurte cuvîntări Dumitru 
Trancă, director general al Centra
lei editurilor și difuzării cărfii din Foto : M. Cioc

MAESTRU
din ve- 

este 
mai

de Petru 
COMARNESCU

Mesajul internațional

Memorabilă și 
multe puncte de 
dere pilduitoare 
expoziția celui 
virstnic dintre maeș
trii picturii noastre — 
Marius Bunescu. La 
virsta de optzeci și 
cinci de ani, maestrul 
se prezintă In sala 
Galeriilor de artă din 
Bulevardul N. Bălces- 
cu cu operele realiza
te In ultimii douăzeci 
de ani, multe purtind 
date recente. Cele 
cincizeci de tablouri 
expuse reamintesc in- 
sușirile de totdeauna 
ale pictorului, iar u- 
nele dintre ele consti
tuie depășiri și înnoiri 
Intr-o creație cu un 
autentic mesaj uman, 
cu o căldură și o stră
lucire ce i-au asigu
rat un ioc de frunte in 
istoria artei noastre.

Expoziția aceasta 
definește deplin omul 
și opera lui ; este ro
dul lirismului echili
brat, tăriei sufletești 
și al exemplarei disci
pline, dovedite de-a 
lungul unei Întregi 
vieți. Marius Bunes
cu poate fi dat ca 
pildă pentru modul In 
care s-a format și și-a 
organizat creația, căci 
și creația artistică se 
organizează și am 
spune că îndeobște 
creația călăuzită de 
glnduri inalte, de o 
conștiință riguroasă și 
înfăptuită printr-o 
muncă fără preget dă 
cele mai fericite re
zultate.

Născut la 15 mai 
1881, la Caracal, Bu
nescu nu a putut să-și 
înceapă studiile de 
artă decît la virsta de 
douăzeci și cinci de 
aini. adică in 1905, 
cind a plecat la Miin- 
chen. Prețuit, in ve
chiul oraș al artei, 
putea rămine acolo 
profesor tn atelierul 
pictorului Groeber, 
care l-a prețuit Îndeo
sebi.

tncepind din 1919 
a avut 
expoziții,
impus In fața iubito
rilor de artă și a unor 
artiști-critici ca Sirato 
și Tonitza, cu care a 
colaborat in sinul a- 
sociației „Aria Româ
nă" pentru a înnoi at
mosfera noastră artis
tică. Paralel cu crea
ția. Bunescu a activat 
la conducerea sindi
catului artiștilor plas
tici, înființat in 1921. 
la conducerea Mu
zeului Simu (1920-- 
1949) și a funcțional 
ca director al Galeriei 
Naționale din cuprin
sul Muzeului de Artă 
al Republicii Socia
liste România.

tn recenta sa carie însemnările unui pictor. Bunescu aduce prețioase evocări ale 
vieții noastre artisti
ce, caracterizind o

colaborat, 
Caragiale și 
la Paciurea, 

Ressu, To- 
Șirato sau

numeroase 
care l-au

seamă de oameni pe 
care i-a cunoscut sau 
cu care a 
de la V laicu 
Pallady, 
nitza,
marele grafician Las- 
căr Vorel, decedat 
timpuriu, in 1917, la 
Miinchen. Fire dreap
tă, sinceră, stăpinită, 
Bunescu iși arată și 
in scrisul său noble
țea sentimentelor, bu
nătatea, duioșia, dar 
cu acea discreție și 
modestie ce ii sint 
caracteristice. Om 
de o mare onestitate 
sufletească și de o re
marcabilă tărie mo
rală, artistul întruchi
pează virtuțile omului 
din popor și ale artis
tului devotat ina/telor 
cauze sociale și este
tice.

In bogata pleiadă a 
maeștrilor picturii 
noastre, Marius Bu
nescu s-a impus prin- 
tr-o creație de un a- 
dinc lirism, la el echi
librat de rațiune, prin- 
tr-o operă solid și ri
guros realizată. Este 
un colorist cu suflet 
cald, iubitor de oa
meni și de frumuse
țile naturii și ale ar
hitecturii noastre, tn 
compozițiile, peisaje
le și naturile moarte 
el se vădește un poet 
viu, discret, puternic, 
un pictor stăpin pe 
desen, dar construind, 
asemeni tuturor colo- 
riștilor, cu tonuri vii 
și strălucitoare, cu to
nalități calde și reci.

tn peisagistica ro
manească, atît de stră
lucită și variată, Bu
nescu a adus contri
buții noi -și importan
te. El este pictorul 
peisaielor urbane, cu 
monumente vechi și 
clădiri noi, cu cartie
re și colțuri de un 
măreț pitoresc, valori- 
ficalorul măreției ar
hitecturale de la Bucu
rești. lași, Suceava, 
Constanta. Poate nici 
un peisagisl al nostru 
nu a redat mai măreț 
Îmbinarea arhitecturii 
cu elementele naturii 
și cu întreaga atmos
feră

tn anii puterii popu
lare. Bunescu s-a de
pășit printr-o serie de 
peisaje-compoziții. tn 
care înfățișează con
strucțiile socialismu
lui Cea mai elaborată 
și splendidă compozi
ție a sa este aceea de 
mari dimensiuni Bucureștii în construcție (1959), Aici, maestrul 
povestește cum s-a 
construit Sala Pala
tului Republicii Socia
liste România. Acest

măreț și viu poem al 
construcției socialiste 
este splendid pictat, 
in luminile scăzute, 
dar nuanțate ale unei 
zile de iarnă.

In expoziția de la 
Galeriile de artă gă
sim, de asemenea, 
numeroase priveliști 
vechi și noi, surprin
se în ceea ce au ca
racteristic : Vechi și nou în București, Cum era în Calea Victoriei, Iarnă timpurie în parcul Palatului, în parcul Herăstrău, ca și 
peisaje din Deltă, de 
la Constanta, Galați, 
sau scene cu năvodari 
și splendide naturi 
moarte cu flori.

Reprezentativ pen
tru însușirile școlii 
noastre naționale de 
artă — Marius Bunes
cu a simțit șl redat 
caracterul locurilor, 
cu natura și fapta u- 
mană, trăind cu adine 
lirism acel spirit al 
locului, care dă valoa
re peisajului, 
du-1 de 
ralitate. 
expresii 
pornind 
specifică 
timpului 
tindu-le ca un poet al 
culorilor și un con
structor al formelor 
reale. Este un artist 
iubitor al măreției fap
tei umane și al pito
rescului semnificativ, 
un pictor profund le
gat de frumusețile pă- 
mintului nostru și de 
virtuțile oamenilor ce 
făuresc pe el o lume 
nouă.

ferin- 
vag și gene- 
E1 a ajuns la 

universale, 
de la nota 
a locului și 
și Interpre-

Ca în fiecare primăvară, o nouă 
promoție de actori se află, la capătul 
anilor de studii, în fața examenului 
de stat. Ce ne spun spectacolele de 
la sala „Casandra' despre cea mai 
fînără generație pe care Institutul 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" o trimite în teatre ?

Aproape cincizeci de studenți, pa
tru clase (dintre care, pentru prima 
dată, o clasă de limba germană, des
tinată să întărească echipele teatrelor 
din Sibiu și Timișoara), zece specta
cole — iată un material bogat de dis
cuție. „Slugă la doi stăpîni" (clasa 
prof. Radu Beligan ; regia Elena Ne- 
greanu) este, cred, unul dintre spec
tacolele cele mai vii, inspirate ale 
stagiunii. Nu numai dinamic, cursiv, 
plin de haz și de idei năstrușnice, 
dar și de o eleganță spontană, inte
ligent, de o fermecătoare dezinvol
tură tinerească. Din miezul său, 
Truffaldino al lui Florian Pitiș țîșnește 
ca o minunată jucărie colorată, scîn- 
feind de inventivitate, gîndind rapid, 
improvizînd cu bucurie, suplu în miș
cări. Calitatea deosebită a acestui ta
lent se simte și în scurta sa apariție 
în „Ondine" : îndată, el aduce în 
spectacol o undă de mister înfiorat, 
o clipă de poezie. în această clasă, 
profesorii au obținut rezultate din 
cele mai limpezi și mai sigure ; chiar 
în spectacole mai puțin strălucitoare, 
un anumit nivel de omogenitate și de 
profesionalism se realizează prinfr-un 
joc colectiv, atent la logica sensuri
lor și raporturilor dintre personaje. 
Așa se întîmplă în „Rădăcini", unde 
Maria Andreea Raicu, Horia Georges
cu, Mihai Balaș izbutesc să constru
iască 
tipurj 
cescu 
rol al

Un 
veșfe 
Eugenia Popovici), vădind efortul că
tre un joc de echipă, construit pe o 
justă relație dramatică, energic rit
mat. Distribuirea studenților actori în 
roluri complexe le-a solicitat la ma
ximum posibilitățile. Sensibilitatea 
nuanțată a Ioanei Ene (Alison), umo
rul discret, dublat de fine sugestii li
rice, al lui Gheorghe Tudor (Cliff), 
aliajul de agresivitate și copilăroasă 
vulnerabilitate pe care îl creează Flo-

a unei noi
promoții

actori

o atmosferă prin sinteza unor 
și unde Marina Maican Vel- 
susfine cu reale merite dificilul 
lui Beatie.
bun specfacol-sfudiu este „Pri- 
înapoi cu mînie” (clasa conf.

rin Crăciunescu (Jimmy Porter) dau 
spectacolului o atmosferă 
dureroasă, adevărată.

Totuși, bilanțul este, în 
mai degrabă modest, alte 
ții fiind mai puțin unitare. Unele din
tre ele oferă unuia sau altuia dintre 
studenți posibilitatea de a-și evi
denția însușirile. „Vară și fum" 
(clasa prof. George Carabin) prile
juiește, astfel, o creație cu totul re
marcabilă — cea a Adrianei Marina 
Popovici (Alma). Interpretarea ei pare 
a unei actrtie mature : echilibrată, a- 
tent gradată; fără șovăiri, și, în același 
timp, vibrantă, patetică, de o mare 
puritate și profunzime. Dar și în acest 
spectacol, ca și în „Ondine", în „Mie
lul turbat", în „Jocul de-a vacanța’ 
vedem deseori daruri naturale în sta
re pură, sau, dimpotrivă, cusururi la 
fel de „neatinse". Destui absolvenți 
nu știu să reacționeze, să pună în va
loare o idee de text sau de specta
col, se fac simțite uneori defecte de 
dicție, o lipsă de mobilitate și de 
suplețe care ar fi trebuit să atragă 
din timp atentia pedagogilor asupra 
unor aspecte esenfiale ale pregătirii 
în profesie, greu de remediat mai 
fîrziu. Sub raportul calităților profe
sionale și al formației actorului, mi se 
pare, de aceea, pilduitor, studiul pe 
care îl realizează clasa de limbă ger
mană, pe fragmente din opera lui 
Bertolt Brecht (lector, Ion Olteanu). 
Aici, protagoniștii (se disting Nico
laus Wolcz și Siegrid Renate Zacha-

de emofie

continuare, 
reprezenfa-

de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA0 Teatrul
— 19,30. 
0 Teatrul
EURIDICE
RATĂ _  19 30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET PEN- 
TRU O PĂPUȘĂ — 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului evreiesc 
de stat) : BĂIAT BUN... DAR CU LIPSURI — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
0 Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" ■ ONDINE — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GU- 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : AMNARUI. — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) ; PROFESO
RUL DE FRANCEZĂ — 20.
0 Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
— 19,30, (sala Studio) : NUNTA ÎNSÎNGE-

B CINEMA |
• SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8; 10, 12,15: 14,30( 
16,45; 19- 21,15.
• NOAPTEA IGUANEI : Luceafărul — 9; 11,15: 14;
16,15; 18,30; 21, Grădina „Doina" — 20, Flamura — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SOȚIE FIDELĂ : Sala Palatului — seria de bilete 1 606
— orele 19,30, Republica — 9,30; 11,30; 14; 16,45; 19;’ 
21,15. București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — orele 20.15 
(la. toate completarea Pescari amatori), Grivița, — 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Grădina „Expoziția' (Piața Scîn-

Napoleon FRANDIN

rias) împart cu colegii lor sarcinile 
artistice ale spectacolului cu o per
fectă disciplină și seriozitate.

Nevoia de a echilibra astfel distri
buțiile încît fiecare sfudenf să-și 
poată desfășura aptitudinile într-un 
rol generos i-a determinat, probabil, 
pe profesorii-conducători ai claselor 
să alcătuiască repertoriul aproape în 
întregime din lucrări moderne — în 
general mai bogate în tipuri și ca
ractere definite decît teatrul clasic 
sau romantic, unde conflictul se des
fășoară adesea între protagoniști. Pe 
astfel de partituri, actorii (bunăoară 
Valeriu Sîndulescu — în rolul Stan 
Mann, Mihai Velcescu — în rolul Ro
ger Doremus, Vasile Menizel — în 
rolul Bontaș) au putut realiza în- 
tr-adevăr studii dintre cele mai utile, 
învățînd să construiască pe rol, uti- 
lizîndu-și puterea de observație, fan
tezia.

Dincolo însă de acest prim crite
riu al unor distribuții „cu multe va
lențe", cantonarea într-o zonă limi
tată a repertoriului a adus însemnate 
deservicii ; nu pentru că Studioul ar 
avea obligația formală de a prezen
ta, asemenea altor scene, un reper
toriu care să satisfacă pretenții de 
universalitate, ci pentru că absolven
ții părăsesc școala fără a fi străbătut 
îndeajuns experiența unor stiluri și 
epoci de teatru. E lesne de imaginat 
că distribuirea în trei discrete com
poziții de vîrstă destul de asemănă
toare creează un handicap chiar unui 
tînăr dotat cum este Const. Babii ; el 
face parte dintr-o clasă care a mon
tat anul acesta „Ondine", „Vară și 
fum", „Jocul de-a vacanța". în acest 
repertoriu lipsește tensiunea unor 
conflicte intens dramatice, tinerii ac
tori n-au fost puși în situația de a 
juca sentimente șl idei mari, auten
tice ; în interpretarea unora dintre ei 
se simte de pe acum un anumit con
venționalism amabil, o înclinație spre

teii) — orele 20,15 (la ambele completarea Culori în pic
tură), Arenele Libertății — 20,15, Modern — 10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21 (la ultimele două cinematografe comple
tarea Orizont științific nr. 2).
0 FÎUL ȘEICULUI : Cinemateca — 10; 12: 14.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Capitol — 
9,45; 12,30; 15,15; 18: 20,45 ; la grădină — 20, Patinoarul 
23 August (Bd. Muncii) — 20,15, Bucegi — 9; 11,15: 
13,30: 16: 18,30; 21 , la grădină — 20, Arta — 8,45; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21, Gloria — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Festi
val — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 ; la grădină
— 20, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Excelsior — 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la toate completarea 
Vizita în Republica Socialistă România a președintelui 
Iosip Broz Tito), Stadionul Dinamo — 20,15, Tomis — 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15 ; la grădină — 
20, Melodia (la ultimele completarea 1 Mal 1966).
0 SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop : 
Victoria (completare Al VIII-lea Congres al U.T.C.) — 
10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30. Aurora (completare Cînd 
lama triumîă) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; la gră
dină — 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Central — 9,30; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, Giulești — 16; 18,15; 20,30.
0 HAIDUCII — cinemascop : Lumina — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Floreasca — 9,30: 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Grădina „Buzești" — 20.
0 PARCAREA INTERZISĂ : Doina (completare Două 
săptămîni în Yemen) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Unirea (completare Katiușa) — 16; 18,15 ; la grădină
— 20.
0 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Timpuri Noi 
— 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Dacia (completare Ener
gia) — 9,15—13,30 în continuare; 16; 18,15; 20,45.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Buzești (comple
tare Verificați-vă ceasul) — 14; 16,15; 18,30.
0 TOM JONES : Crîngași — 15,30; 18; 20,30.
0 FINALA BUCLUCAȘĂ : Cosmos (completare Cu acul 
și ața) — 14; 16; 18; 20.

al fotografiei
românești

Convorbire 
cu ing. Sylviu 

COMÂNESCU

„IONICA"
(Diploma de onoare la Charleroi — 1966)

secretar general 
al Asociației artiștilor 

fotografi

— Dacă în catalogul Expoziției fotografice internaționale de la Vie- na (1956), unde apare, pentru prima dată după eliberarea țării, o participare românească, găsim numai doi fotografi cu cite o lucrare, în catalogul Salonului național de artă fotografică din Franța, care a avut loc în aprilie 1966 la Sau- mur, pe prima pagină este trecută asociația noastră cu 31 de fotografi, care expun 51 de lucrări în alb-negru și color, cu mențiunea „invitați de onoare". în acești 10 ani am luat parte la 467 de saloane și expoziții internaționale, la care artiști fotografi din țară, membri ai asociației noastre, și-au trimis lucrările lor, transmițînd mesajul artei fotografice românești în peste 70 de țări ale lumii.
— clasa 
problema 
întreaga 

ce rămîne

— Anul acesta la ce saloane 
ați trimis lucrări ?

discursivitate. Pregătirea unul 
clasic ar fi adus aici suflul de adevăr 
și vitalitate de care era nevoie. De 
altfel, acolo unde această încercare 
n-a fost ocolită („Cidul" 
conf. Eugenia Popovici), 
și-a semnalat încă o dată 
acuitate. Dincolo de ceea
regretabil într-un insucces, nereușita 
flagrantă pe un text parcă menit unor 
interpreți atît de tineri semnalează o 
serioasă lacună în procesul de învă- 
fămînt. Jocul tern, mărunt, lipsit de 
nobleje și de elan, neputința tineri
lor actori de a se ridica la înălțimea 
„sentimentelor integrale” ale Xime- 
nei și ale lui Rodrig nu este o simplă 
neadecvare la rol. De ani de zile, 
sosesc în teatre actori care se po
ticnesc în fața partiturilor clasice. 
Sînt aci probleme complexe de pe
dagogie, care privesc nu numai ca
tedra de actorie, dar șl pe acelea 
de vorbire și mișcare scenică — și 
uneori poate chiar aspecte ale pro
gramei analitice. O discufie mai am
plă pe această temă ar fi extrem de 
necesară.

O altă observație se leagă de cer
cetarea fișelor de roluri. Cu cîfeva 
fericite excepții, principiul care i-a 
călăuzit pe profesori pare să fi fosf 
cel care prezidează de obicei alcă
tuirea unei distribuții optime într-un 
teatru profesionist : corespondența 
dintre actor și personaj. Aceasta a 
favorizat premisele unora dintre 
spectacole, dar personalitatea acto- 
rului-studenf n-a avut prea mult de 
cîștigaf. Poate că și din această pri
cină seria spectacolelor vizionate 
creează, stăruitor, impresia că-i cu
noaștem prea pufin pe viitorii actori, 
că n-a fost scoasă la lumina rampei 
și dezvăluită — atît lor, cîf și nouă 
— întreaga zestre de daruri și posi
bilități pe care le au.

— Numai pînă acum am trimis fotografii la 42 de saloane internaționale. Dintre cele mai importante menționăm : bienala în alb- negru a Federației Internaționale de Artă Fotografică (F.I.A.P.), cu ocazia celui de-al IX-lea Congres F.I.A.P. ce se va ține în Norvegia ; expoziția cu tema „Bucuria vieții" tot a F.I.A.P., la tradiționala manifestare fotografică „Fotokina" din Koln (R.F.G.) ; a 10-a Expoziție internațională din Melbourne (Australia) cu ocazia aniversării celor 75 de ani de activitate ai „Melbourne Camera Club" ; a 3-a Expoziție de la Varșovia ; Expoziția organizată în cadrul Festivalului internațional (Marea Britanie) de la Edinburgh și altele.
— După 

grafii noștri au obținut 
va succese remarcabile.

cite știm fot.o-
cite-

Ileana POPOVICI

• OPERAȚIUNEA „I" : Flacăra (completare Vreau să 
știu tot nr. 41) — 15,30: 18; 20,30, Pacea (completare
1 Mai 1966) — 16; 18,15; 20,30.
0 HAI, FRANȚA 1 : Miorița (completare Orizont știin
țific nr. 2) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Munca (completare Mic 
roman) — 16; 18,15; 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop: Popular (com
pletare Rășinari) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) ; Moșilor 
(completare 1 Mal 1966) — 11; 15,30; 17,45; 20; la gră
dină — 20,30.
e VISCOLUL — cinemascop : Viitorul (completare Cu
lori tn pictură) — 15,30; 18; 20,30.
0 DESENE SECRETE : Colentina (completare Geologii) 
— 16; 18,15: 20,30.
0 AVENTURA : Volga — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, 
Lira — 15,30; 18,15; la grădină — 20.
® ATENTATUL — cinemascop : Rahova — 16; 18,15; la 
grădină — 20,30.
e LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Progresul 
(completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.

• La 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,10 — Pentru 
copii : PRIMA VACANȚĂ MARE A CELOR MICI. Trans
misie de la Liceul nr. 39 din București • 19,30 — Debu
turi 0 20,30 - Pentru noi, femeile • 21,00 
blourl pe săptămlnă „ÎNTOARCEREA DE 
„FATA ÎN ALBASTRU" și „PEISAJ" de F. 
mentează criticul Ion Frunzetti • 21,15 —
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI - producție
rilor franceze, după romanul „Ore de lucru" de Francisc 
Ryck 0 22,45 — Telelurnalul de noapte 0 22,55 — Bu
letinul meteorologic 0 23.00 — Mic concert de televi
ziune. Transmisie de la Praga.

— Trei ta- 
LA TÎRG", 
Șira to. Co
Film : UN 
a studiou-

I
I
I
I B 
I
I 
I 
I

— E adevărat, dar pînă în zent nu am primit decît tele incomplete, numai de la saloane din 10 țări. Statistic, acestea sînt : 117 fotografii admise, a- parținînd a 38 autori, și 4 distincții de la Expoziția europeană „Photeurop", din Bruxelles, Versailles, Lausanne. în cataloagele primite pînă acum au fost reproduse numeroase fotografii românești. De asemenea, în presa de specialitate, ca și în presa cotidiană din Franța, au apărut fotografii românești și însemnări elogioase referitoare la arta noastră fotografică.

pre- rezulta- 13

— La ce manifestări 
importante va participa 
ciația in continuare ?

mai
aso-

— Vom fi prezenți la încă de saloane internaționale. Ne gătim în mod special pentru de-a 4-a expoziție fotografică terpress Foto" de la Moscova din octombrie 1966, sub deviza „Pentru pace și prietenie, pentru umanitate și progres". Am fost, de a- semenea, invitați să expunem și colecții reprezentative de fotografii ; astfel, Societatea franceză de fotografie ne pune la dispoziție. în perioada 1—31 decembrie 1966, galeria sa de artă fotografică din Paris. Asemenea invitații am mai primit din U.R.S.S., R.D.G.,R.P. Bulgaria. S.U.A. etc.Către sfîrșitui lunii iunie va avea loc în Norvegia al IX-lea Congres al Federației Internaționale de Artă ~ unde va fi noastră de o

50 pre- cea „In-

Fotografică (F.I.A.P.), reprezentată și țara delegație.
Interviu realizat de
Dumitru M1NDROIU
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VIZITA ADJUNCTULUI SECRETARULUI
DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE

Al 0. S. f. IUGOSLAVIA
în zilele de 22—24 mai Boșko Vidakovici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a făcut o vizită la București, la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România.Tn timpul vizitei, oaspetele iugoslav, însoțit de ambasadorul R.S.F.

Iugoslavia la București, Jaksa Pe- trici, a fost primit de Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, și a avut un schimb de păreri asupra unor probleme de interes comun cu Mircea Malița și Mihai Marin, adjuncți ai ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
ADUNARI CONSACRATE
ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

Sub auspiciile Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și ale Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, miercuri a avut loc la Lectoratul central din Capitală o adunare consacrată Zilei eliberării Africii. A luat parte un numeros public, printre care diplomați din țări africane.

Despre importanța acestei zile a vorbit Stanciu Stoian. secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. în încheiere, a fost prezentat filmul artistic românesc „Haiducii".Adunări asemănătoare au avut loc și în orașele Iași și Cluj.(Agerpres) i

Vizita subsecretarului
de stat din Ministerul
de Externe al Italiei

în cursul zilei de miercuri, subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Mario Zagari. împreună cu ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, a făcut o vizită pe litoral. însoțiți de Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Ni- colae Petre, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța, oaspeții au vizitat noile construcții din stațiunile Mamaia, Eforie-Nord și Eforie-Sud, Muzeul regional de arheologie și Acvariul din Constanța, precum și alte așezăminte social-culturale.După-amiază, la înapoierea în Capitală, subsecretarul de stat Mario Zagari a ținut o conferință despre „Activitatea Italiei în domeniul dezvoltării", organizată sub egida Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România.în conferința sa, vorbitorul a arătat că actuala situație, cînd se

mărește continuu decalajul dintre țările în curs de dezvoltare și țările avansate din punct de vedere economic, nu se mai poate prelungi, deoarece aceasta are consecințe serioase pentru colaborarea internațională.Mario Zagari a subliniat că trebuie căutate liniile unei politici în măsură să realizeze aspirațiile sociale și umane ale tuturor popoarelor. Vorbitorul a arătat printre altele necesitatea ca țările industrializate să nu se limiteze la a- cordarea de ajutoare, ci să se orienteze spre promovarea unor noi forme de cooperare, pe plan de egalitate, cu țările în curs de dezvoltare. De asemenea, el s-a pronunțat pentru îmbinarea formelor bilaterale cu forme multilaterale de asistentă și colaborare.Subliniind că eforturile pentru lichidarea înapoierii economice a țărilor în curs de dezvoltare reprezintă un factor în plus pentru promovarea coexistenței și cooperării între est și vest, Mario Zagari a subliniat contribuția pozitivă a României la activitatea in-

Cronico zilei
SOSIREA COLECTIVULUI 

OPEREI NAȚIONALE

î TELEGRAME EXTERNE

DIN SOFIAMiercuri după-amiază a sosit în Capitală colectivul Operei națio- I nale din Sofia, condus de Emil | Boșnacov, director adjunct al Ope- rei, care va întreprinde un turneu I în țara noastră. Ansamblul cu- prinde peste 300 de artiști, mulțl dintre ei cunoscuți publicului nos- I tru din spectacolele la care și-au ■ dat concursul pe scenele romă- a nești.
* ■Ansamblul artistic al Casei | Armatei Populare Iugoslave din I Belgrad, care se află în tur- - neu în țara noastră, a prezentat I miercuri seara un spectacol pe I scena Teatrului de stat din Brașov. ■Spectacolul, la care au participat | reprezentanți ai organelor locale de _ partid și de stat, numeroși oameni I de cultură și artă, ca și militari din ■ garnizoana Brașov, s-a bucurat de ■ un frumos succes.în cinstea oaspeților a fost oferit ’ un dineu. (Agerpres) |

katowice: Dezbateri în problema 

extinderii producției pentru export

IERI, PE STADIONUL „REPUBLICII"

„Cursa Păcii"
— ediția 1966 

s-a încheiat
A 19-a ediție a tradiționalei com

petiții cicliste „Cursa Păcii" Praga— 
Varșovia—Berlin s-a încheiat cu vic
toria sportivului francez Bernard 
Guyot, care a îmbrăcat tricoul gal
ben după etapa a 4-a, reușind să-l 
păstreze pînă la sfîrșif. Guyot, în 
vîrsfă de 20 de ani, este primul ci
clist francez care își înscrie numele 
în palmaresul cîșfigătorilor „Cursei 
Păcii". Pe echipe, locul I a revenit 
selecționatei U.R.S.S., urmată ia 6 se
cunde de cea a Poloniei.

Ultima etapă (a 15-a) s-a disputat 
„contra-cronometrului individual" pe 
traseul Strausberg—Berlin. Cel mai 
bun timp l-a realizat polonezul Jan 
Magiera, care a străbătut 44 kilome
tri în 56' 54" (medie orară 46 km). 
Pe locul doi s-a clasat finlandezul 
Wackstroem — 57' 32", iar pe lo
cul trei italianul Lonardi — 57' 50". 
I. Ardeleanu a obfinut timpul de 1 h 
51’ 57", Gh. Suciu — 1 h 51' 47”, 
Ziegler — 1 h 03' 03".

Clasamentul general Individual : 
1. Guyot (Fran(a) ; 2. Dohliakov
(U.R.S.S.) — la 1' 39"; 3. Peschel 
(R.D.G.) — la 2’ 45" ; 4. Van Neste 
(Belgia) — la 2' 47" ; 5. Guerra (Ita
lia) _ |a 4' 48” ; 6. Petrov (U.R.S.S.)
— la 6’ 19" ; 7. Kudra (Polonia) — 
la 6’ 24" etc. Cicliștii români au o- 
cupat următoarele locuri : I. Arde
leanu (30) — la 18' 19" ; Ziegler 
(46) ; Ciumeti (53) ; Ciocan (58) ; Su
ciu (60). Pe echipe, formația română 
s-a clasat pe locul 12. Premiul sprin
terilor a fost cîștigat de Peschel 
(R.D.G.), urmat de Petrov (U.R.S.S.).

Un meci atractivîn vederea partidei pe care o va disputa la 1 iunie cu reprezentativa R.F. Germane (la Ludwigshafen), selecționata divizionară a țării noastre a susținut aseară, pe stadionul „Republicii" din Capitală, un meci de verificare în compania formației Valenciennes, una dintre fruntașele campionatului francez. Scor : 2—1 (1—1) în favoarea fotbaliștilor români. Autorii golurilor; Dridea (minutele 9 și 53), pentru
Pe scurt 
de peste hotare

• în cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de la Paris, Ion Tiriac l-a 
învins pe englezul Robert Wilson cu 
6—3, 6—4. 6—4. Petre Mărmureanu a 
fost întrecut cu 6—2, 6—3, 6—4 de cu
noscutul jucător american Clarke Graeb- 
ner. Alte rezultate : Ken Fletcher (Aus
tralia)—Gasiorek (Polonia) 6—8, 6—0, 
6—3, 6—4 i Pinto Bravo (Chile)—Rabi 
Venkatesan (India) 6—4, 6—1, 6—4 ; 
Juan Gisbert (Spania)—Keishiro Yanagi 
(Japonia) 8—6, 6—4, 5—7, 6—2.

• In prima zi a Concursului Interna
țional de atletism de la Atena, sportivul 
român Constantin Blotiu a cîștigat pro
ba de 1 500 m cu timpul de 3’58” 1/10.

• Din cauza îmbolnăvirii Iui Tigran 
Petrosian, partida a 19-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah a fost amî- 
nată. Scorul, după 18 partide, este de 
9,5—8,5 în favoarea lui Petrosian.

• „Cupa Portugaliei* la fotbal a re
venit echipei Braga, care în finală a 
întrecut formația Setubal cu scorul de 
1—0.

• A 8-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei, Rocca di Cambio—Neapole (238 
km), a revenit italianului Marino Basso 
în 6h 31’03". în clasamentul general con
duce spaniolul Jimenez, urmat de italia
nul Guido de Rosso, la 43".

• La Varșovia s-a desfășurat meciul 
international de atletism Polonia—R.S.S. 
Lituaniană. în ambele întîlniri* victoria 
a revenit gazdelor : 110—82 puncte la 
masculin și 60—56 la feminin. Cea mai 
bună performantă a fost realizată de po
lonezul Komar în proba de aruncare a 
greutății : 19,20 m.

ȘANTIER INTRE SATE
(Urinare din pag. I)

nală de constituire a 
uniunii, cînd președinta 
de la Tinosu a adus din 
nou plîngeri împotriva 
„Pribeagului", cerînd cu 
insistență ca problema 
să fie înscrisă în primul 
plan de acțiuni comu
ne. Activiștii uniunii ra
ionale au și sosit pe te
ren. Vechiul proiect a 
fost scos de la dosar, 
confruntat cu situația 
la zi, s-a trecut imediat 
la elaborarea planului 
de bătaie. Intre Șirna și 
Tinosu, între cele două 
sate a apărut un mare 
șantier, primul șantier 
al unei colaborări de 
anvergură între coope
rative.

— Au ieșit pe șantier 
sute de oameni, ne po
vestește llie Gheorghe, 
secretarul comitetului 
de partid al cooperati
vei. Lucrarea era grea, 
de mari proporții, tre
buia să săpăm și să de
plasăm circa 4 000 m c 
de pămînt, tăind un ca
nal adînc. Și noi și cei 
de la Șirna, care au 
participat cu forțe ega
le, munceam din răspu
teri, dar ne presau lu
crările de primăvară și

erau clipe cînd nu știam 
dacă vom mai răzbi...

Cooperatorii ne po
vestesc dificultatea ace
lor clipe, îndîrjirea dar 
și îndoiala în rostui 
imediat al unei aseme
nea acțiuni care depă
șea puterile celor două 
unități angajate în luptă.

— Dar colaborarea 
s-a lărgit, ne spune în 
continuare llie Gheor
ghe. La chemarea co
mitetului raional de 
partid, ne-au venit în 
ajutor și alte sate. Nu 
erau direct interesate în 
acțiunea noastră, dar 
prietenul la nevoie se 
cunoaște... Au venit în 
sprijin sute de oameni 
de la Burchi-Poenari, 
Poenari-Apostoli, Poe- 
nari-Rali, de la Hăbudu, 
Puchenii Mari și Cor- 
nești. Fără ei n-am fi 
isprăvit treaba. Ne-am 
angajat, la rîndu-ne, să 
le sărim în ajutor ori- 
cînd o fi nevoie.

Mergem pe locul ma
relui șantier, de fapt 
un canal adînc ca 
străbate perpendicular 
cîmpia dintre sate. Ma
lurile sînt bine taluzate, 
plantate cu iarbă si cu 
puieți de salcie. Pribea- 
gu a fost adunat de pe 
drumuri si trecut cu sila 
în această albie nouă

din care niciodată nu 
va mai ieși.

— Am salvat peste 
100 ha de pășune, și 
aproape 100 ha pămînt 
arabil. Iar aceasta este 
numai partea noastră...

— Dar s-a mai cuce
rit ceva, ține să adauge 
Eleonora Oprea, această 
vrednică femeie a cărei 
mînă de gospodină se 
simte peste tot. Prin 
această acțiune coope
rativa noastră a luat ur> 
start bun. De ce n-am 
recunoaște-o, eram o 
unitate slabă, fără cheag 
și fără curajul faptelor 
mari. Incepînd din a- 
ceasfă primăvară, am 
rupt-o din loc, din iner
ție, cu toate puterile.

Nu este numai cazul 
acestei cooperative. Ac
țiunile inițiate de uniu
nile cooperatiste, cadrul 
nou de muncă pe care 
l-au creat hotărîrile 
Congresului cooperato
rilor. au stimulat iniția
tiva țărănimii, hotărîrea 
ei de a ridica și mai 
sus agricultura noastră, 
viața înnoită a satelor.

Vom urmări același 
fenomen, continuîn- 
du-ne drumul spre sa
tele din zona de livezi 
și vii, unde s-au des
chis alte șantiere, de 
un fel deosebit.

de fotbal
gazde șl Guinot (minutul 8), pentru oaspeți.întîlnirea s-a caracterizat prin- tr-un joc rapid, cu numeroase faze de poartă, încheiate prin șuturi din diferite poziții ; cu toate a- cestea scorul final nu reflectă numărul ocaziilor de gol, în special ale fotbaliștilor noștri. Pe de altă parte, primul lor gol a rezultat dintr-o fază în care Pîrcălab a primit mingea în poziție clară de ofsaid, nesemnalizată de arbitri. E drept că unele lovituri puternice, ca cele ale lui Pîrcălab (minutul 68), Ghergheli (minutul 72) și altele, fie că au fost apărate bine de portarul Magiera, fie că au greșit de puțin ținta, însă înaintașii au și irosit o serie de ocazii foarte clare. E de remarcat și faptul că Dridea, deși a „semnat" — împreună cu Pîrcălab și, respectiv, Badea, cele două goluri, evoluția lui în ansamblu a fost slabă, nemulțumitoare.Dintre jucătorii noștri, alături de Pîrcălab, Mocanu, și Ghergheli, o bună impresie a lăsat mijlocașul Dobrin, prin tehnicitate și clarviziune în acțiuni. De la oaspeți s-au remarcat înaintașii Guinot și Bonnel.

A. CONSTANTIN

ternațională în acest domeniu.tn acest cadru, vorbitorul a a- mintit și de activitatea Organizației Națiunilor Unite și a altor organizații internaționale în problemele dezvoltării.După ce a prezentat aportul Italiei în acest domeniu, Mario Zagari a scos în evidență în încheierea expunerii sale semnificația politică a soluționării problemei dezvoltării — contribuție importantă la pacea întregii lumi.La conferință au asistat Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., George Ma- covescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, profesori universitari, juriști și alți oameni de cultură.Au fost prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, alți șefi de misiuni și membri ai corpului diolomatic acreditați în țara noastră.Seara, ambasadorul Italiei a oferit un dineu cu prilejul vizitei în tara noastră a subsecretarului de stat Mario Zagari. Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ion Pas. președintele I.R.R.C.S., Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior. (Agerpres)
PRONOEXPRESLa concursul Pronoexpres nr. 21 din 25 mai 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere: 28 16 48 11 24 7. Numere de rezervă : 4 9.Fond de premii: 738 731 lei.

„Domnișoara Cucu"
(Urmare din pag. I)

și în cele din urmă s-a plasat pe o 
expectativă prudentă, așteptînd să 
vadă ce scriu ziarele centrale.

Domnișoara Cucu se teme de 
scandal, dar în secret iubește scan
dalul (care îi mai rupe monotonia 
viefii) și face cît poate să-l alimen
teze. Ca în piesa lui Mihail Sebastian 
ea e bucuroasă să afle că în oraș 
s-a întîmplat un lucru neobișnuit, 
că cineva a fost „compromis”, că o 
să „sufere consecințe". Ea e tot
deauna alături de un șef local, 
ba chiar se grăbește să-i atragă 
atenfia, să-i mărească vigilența.

Ea are mereu sentimentul că ceva 
nu e în ordine. Ea știe mai bine ca 
oricine ce e greșit și ce nu, ce este 
„ratificat de viafă", ce este „primit de 
opinia publică", ce este neveridic și 
nerealisf în opera literară. Ea are tot
deauna o experienfă mai completă 
despre toate lucrurile vieții decîf mine 
sau dumneata. în plus, ea știe și ce e 
bine să spun eu sau dumneata și ce 
nu e bine. Cum pune cineva pu(ină 
culoare în verb, cum iese dintr-un șa
blon al ei, domnișoara Cucu se spe
rie, strigă la scandal. Mica greșeală a 
altuia e lotul ei, ea se hrănește de aci 
multă vreme, trimite scrisori de pro
test — nu cedează decîf cu regret.

Domnișoara Cucu, venind de peste 
două sau trei generații, nu ține sea
ma că tipologia vremii noastre s-a 
schimbat, s-a nuanțat, a devenit mai 
complexă. Ea caută peste tot pozitivul 
optimist care zimbește și dușmanul 
încruntat și pidosnic care sapă temelia 
sociefăfii. Pentru ea fata care dan
sează twist, eleva Zamfirescu, e un 
monstru scelerat și cea mai cumplită 
zi a ei a fost cînd a aflat că iwistul se 
învață totuși la Casa raională de cul
tură. Acum domnișoara Cucu suspec
tează puțin și Casa raională de cul
tură. Dacă eu i-aș spune că am vă
zut tinere arhitecte sau tineri agro
nomi pefrecînd seara cu brio și mer- 
gînd a doua zi cu brio să conducă 
șantiere sau loturi experimentale, nu 
m-ar crede. Pentru ea există de la în
ceput incompatibilități. Omul pozitiv 
e omul cumpătat, care se culcă la a- 
ceeași oră, stă opt ceasuri cu rigla în 
mînă, după masă merge pe lime cul
turală la un spectacol organizat, iar 
seara bea ceai și citește c.ărți împru
mutate de la biblioteca de sector. Un 
om care nu împrumută cărți de la bi
bliotecă (fie chiar și fiindcă își cum
pără carfi de la librărie) e pentru 
domnișoara Cucu un culpabil și nu va 
întîrzia să-l discute în ședință, a«a 
cum l-a amenințat acum 30 de ani pe

Mirolu care și-a cumpărat extravagant 
o carte scuipă.

Această domnișoară, care nu e nea
părat nevoie să fie femeie și se poate 
numi oricum (dimpotrivă, cunosc per
sonal o domnișoară Cucu admirabilă 
care n-are nici o legătură cu portre
tul de aici) este pusă uneori în situa
ția să determine, la nivele mai mici, 
firește, procese de educație sau cul
tură. Responsabil cultural, instructor 
artistic, referent literar ori chiar publi
cist, ea apare în procesul complicat 
și delicat al distilării unei noi men
talități. Ce se întîmplă atunci ?

Domnișoara Cucu se rebifează în 
fața noului. Nu din rea voință. Pentru 
că n-a ieșit din tîrg. Pentru că nu vrea 
să greșească. Pentru că nu vrea să-i 
spună inspectorul școlar că a dormit. 
Pentru că nu consimte să-și rediscute 
cîteva fixații, să dizolve cîteva locuri 
comune. Ea vinde mai departe elevu
lui aceste locuri comune, aceste cîteva 
clișee pe care și-a întemeiat onorabi
litatea în oraș, prestigiul cultural și so
cial. Ea știe de pildă, a învățat-o dra
maturgia sau proza de acum zece- 
cincisprezece ani, că eroul pozitiv nu 
poate să greșească. Literatura face de 
atunci un efort de cuprindere a vie
ții, de nuanțare a ei, viața însăși de
venind mai subtilă și mai bogată pen
tru toată lumea, eroul devenind mai 
uman, mai dramatic în sensul conștiin
ței. Toți s-au transformat, toți s-au îm
bogățit caracterologic, numai d-șoara 
Cucu nu dă nici azi voie eroului să 
aibă un aspect uman, îi opune cano
nul. Face scandal. Se zbate să apere 
onorabilitatea tîrgului, cu umbrela. 
Plesnește cîte un copil pen
tru morală. Pune la punct cîte un pă
rinte pentru intransigență. Se simte 
ultragiată în convingerile ei de acum, 
pînă citește negru pe alb că alții, că 
toată lumea este de acord cu ceea ce 
ea refuză. Atunci (iezuită, dar nu 
proastă) d-șoara Cucu se orientează 
din nou, păstrînd în fundul sufletului 
gîndul secret că toți pot greși, că 
toată opinia publică, toată vremea 
noastră poate greși, dacă nu I s-a dat 
ei ascultare.

Nu știu unde a crescut Sebastian, 
dar intuiția lui a fost corectă. Cu dom
nișoara Cucu, adio Stele fără nume I 
Adio și stele cu nume, adio stele în 
general I

Mă gîndesc (ca în piesă) că ar fi 
putut în tinerețea ei să fie frumoasă 
această domnișoară. Mă gîndesc că ar 
putea încă să fie frumoasă. Că putem 
fi cu toții mai frumoși, dacă ne de- 
crispăm puțin în atingere cu cultura 
și cu viața, dacă mai des-cucizăm pe 
unul sau pe altul. Fiindcă în definitiv 
viata noastră nouă trebuie să rămînă 
amplă și proteică, plină de stele.

ALEXANDRU 
CAZABAN

A încetat din viață, în vîrstă de 94 de ani, prozatorul Alexandru Cazaban, decanul de vîrstă al scriitorilor din țara noastră.Născut la Iași, la 23 septembrie 1872, Alexandru Cazaban și-a petrecut copilăria și tinerețea în orașul natal, unde a urmat cursurile „Liceului Național". Venit la București în căutarea unui mijloc de existență, el va cunoaște din plin vicisitudinile acelor timpuri, lu- crînd ca învățător, desenator tehnic, agent veterinar și ziarist.Alexandru Cazaban și-a început activitatea literară colaborînd la diferite ziare și reviste : „Moftul Român", „Revista Literară", „Rampa", „Viața Românească", „Luceafărul", „Adevărul", „Dimineața", „Viitorul" și altele. Desfășurînd o activitate literară intensă, Alexandru Cazaban a publicat de-a lungul anilor numeroase volume : „Bolta rece" (1899), „încurcă lume" (1903), „Deștept băiat !“ (1904), „Cutreie- rînd" (1905), „Oameni cumsecade" (1911), „Ce nu se poate spune" (1915), „De sufletul nemților" (1916), „Dureri neînțelese" (1917), romanele „Un om supărăcios, Pasărea rătăcită" (1929) ș.a., dintre care cele mai valoroase au fost reeditate în ultimii ani: „Din vremea aceea" (1951), „Grija stăpînului" (1955), „Văzute și auzite" (1958) și „Deștept băiat !“ (1961).în 1937 obține Premiul Național pentru literatură.întreaga sa creație, pătrunsă de umor și robustețe, a avut ca izvor de inspirație viața oamenilor simpli, frumusețile naturii patriei. Realismul narațiunilor sale, măiestria lor artistică îl înscriu pe A- lexandru Cazaban în rîndurile celor mai reprezentativi prozatori români contemporani. în lunga sa viață a cunoscut pe marii noștri scriitori Caragiale, Delavrancea, Vlahuță, Macedonski, despre care a scris frumoase și valoroase pagini cțe amintiri.Pentru merituoasa sa activitate literară, Alexandru Cazaban a fost distins cu „Ordinul Muncii" cl. I și a Il-a.Amintirea lui Alexandru Cazaban va rămîne înscrisă printre numele de seamă ale literelor române.
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN 

REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIAAdunarea de doliu va avea loc joi, 26 mai, ora 13, la Cimitirul Belu, unde se va face înhumarea.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 mai a.c. în țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, însoțite 
de descărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară ; mi
nimele vor fi cuprinse între 5—15 
grade, iar maximele între 16—26 
grade, local mai ridicată. în București : 
Vreme relativ frumoasă, cu cerul tem
porar noros, favorabil averselor în 
cursul după-amiezelor. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura în creștere 
ușoară.
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VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La Katowice a avut loc o plenară a Comitetului voievodal al P.M.U.P., consacrată problemelor legate de extinderea producției din Silezia destinate exportului. în cursul dezbaterilor au fost abordate, în mod deosebit, problemele creșterii eficacității exportului și îmbunătățirii calității produselor.Luînd cuvîntul la plenară, J. Cy- rankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a subliniat că problemele comerțului exterior preocupă în prezent întreaga economie poloneză, deoarece aceasta trebuie să acopere prin mărfurile exportate costul utilajelor și mașinilor moderne achiziționate din străinătate. Partidul și guvernul, a arătat vorbitorul, au adoptat hotărîri în vederea schimbării treptate a structurii exportului polonez în direcția creșterii ponderii utilajului industrial complex. Polonia va folosi experiența îndelungată a altor țări dezvoltate din punct de vedere

industrial, astfel ca proiectanții polonezi să poată porni de la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în realizarea produselor pentru export.
CONGRESUL P.C. 
DIN CANADATORONTO 25 (Agerpres). — La Toronto au luat sfîrșit lucrările celui de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Canada. Congresul a reales în funcția de președinte al partidului pe Tim Buck, iar în funcția de secretar general pe William Kashtan. în cuvîntul de închidere, William Kashtan a subliniat că lucrările Congresului au demonstrat unitatea și sprijinul unanim ale tuturor membrilor partidului față de linia generală a P.C. din Canada.

SINGAPORE
Construcfii cu arhi

tectură europeană al- 
ternînd cu monumente 
în stil victorian, vile 
ultramoderne și căsu|e 
în stil chinezesc, vechi 
pagode indiene și edi
ficii municipale mo
derne alcătuiesc pano
rama unui oraș în care 
și-au dat întîlnire epoci 
și popoare diferite ; 
Singapore.

Varietăfii de stiluri 
arhitecturale îi cores
punde varietatea de 
ordin demografic, Sin
gapore fiind un con
glomerat de naționali
tăți de origină chine
ză, malayeză, indiană, 
pakistaneză. In total 
pe această insulă-o- 
raș trăiesc 1,8 mili
oane de locuitori. De 
aici și acea uimitoare 
îmbinare de contraste 
pe care fiecare dintre 
nationalităfi o imprimă 
insulei. Lîngă zgîrie- 
norii marilor întreprin
deri financiare și co
merciale se aliniază 
nenumărate cafenele 
populare. Contraste 
dintre cele mai izbi
toare oferă străzile 
comerciale înțesate de 
magazine, chioșcuri, 
negustori ambulanți ce 
desfac o gamă nesfîr- 
șită de produse din 
toate țările. Pretu
tindeni se simte a- 
nimafia specifică o- 
rașului de tranzit 
căci Singapore este loc 
de popas între lungile 
drumuri de apă ale o- 
ceanelor Indian și Pa
cific. Situată la extre
mitatea meridională a 
peninsulei Malacca și 
despărfită de ea prin-

fr-o strîmtoare de 3,5 
km, insula întinde o 
punte artificială spre 
continentul Asiei prin- 
tr-un viaduct rutier și 
feroviar. încă în seco
lul al Xll-lea, malayezii 
pun aici bazele orașu
lui Singapore. Insula 
este apoi rînd pe 
rînd obiect de dispu
tă între colonialiștii 
portughezi, olandezi, 
englezi, japonezi.

treprinderi proprii, pu
ternic dezvoltate. Este 
vorba de cele de cau
ciuc, fumătorii de cosi
tor, rafinării de petrol, 
întreprinderi construc
toare de mașini, na
vale, textile, conserve.

In 1963 insula Singa
pore a fost inclusă a- 
lături de Malaya, Sara
wak și Sabah în Fe
derația Malayezia. In 
august 1965, Singa-

DOCUMENTAR

Poziția geografică 
a contribuit la dezvol
tarea și transformarea 
sa în principal centru 
economic și comercial 
din acest coif de lume. 
In afara exploatării ză
cămintelor de bauxită, 
cositor, argint, petrol, 
insularii din Singapore 
practică agricultura pe 
îngustele plantații de 
cocofieri, cauciuc, a- 
nanas, cultivă tutun 
și zarzavaturi. Locul 
principal în econo
mia tării îl ocupă 
însă portul, al cincilea 
ca mărime din lume în 
privinfa tonajului va
poarelor care fac escală 
aici. Cîteva docuri 
mari asigură accesul a 
zeci de mii de nave 
transoceanice. Portul 
îndeplinește nu numai 
funcfiuni de tranzit, ci 
și de desfacere a pro
duselor indigene și 
străine. Parte din ele 
sînt prelucrate în în-

pore s-a retras din 
federație declarîn- 
du-se stat suve
ran și independent. 
Premierul noului stat, 
Lee Kuan Yew, a pre
cizat că (ara sa adoptă 
o politică de neutrali
tate, neaderînd la nici 
un bloc militar. Proble
ma cea mai urgentă a 
țărilor din Asia de 
sud-est este dezvolta
rea economiei și mo
dernizarea societății 
lor — a declarat d-sa 
recent.

în practică, acest 
deziderat se traduce, 
în Singapore, prin a- 
doptarea unor măsuri 
vizînd dezvoltarea e- 
conomică și socială. 
Guvernul Singaporelui 
militează totodată pen
tru stabilirea de relafii 
reciproc avantajoase 
cu diversă fări ale 
lumii, indiferent de sis
temul politico-social.

Gabriela BONDOC

FAPTELE Si IMAGINEA
«I

DE ANSAMBLU

(Urmare din pag. I)

Importante realizări în dezvolta
rea industriei și agriculturii se 
anunță din diferite părți ale Slova
ciei. In perioada dintre cele două 
congrese, în această parte a țării 
au fost construite 250 de noi obiec
tive industriale, între care rafină
ria „Slovnaft", combinatul siderur
gic de la Kosice, au fost create noi 
capacități energetice — termocen
tralele Novaky și Vojany, s-a ridi
cat o nouă hidrocentrală pe Vah. 
Iar știrile provenite acum de la di
feritele întreprinderi slovace rela
tează despre rezultate substanțiale 
dobîndite în sporirea producției, 
introducerea tehnicii noi, creșterea 
productivității muncii etc.

In același timp, așa-numita ac
țiune „Z" — de gospodărire și în
frumusețare a orașelor și satelor — 
se dezvoltă continuu. Valoarea lu
crărilor realizate în primul trimes
tru al acestui an, ca urmare a 
angajamentelor luate de cetățeni 
în cinstea Congresului, este de 328 
milioane coroane. Locuitorii raio
nului Prerov, regiunea Moravia de 
nord, și-au luat angajamentul de a 
construi în acest an, prin muncă 
patriotică, obiective social-culiurale 
în valoare de 22 milioane coroane.

Sînt doar cîteva fapte despre 
realizări obținute în diferite dome
nii ; dar ele redau o Imagine de 
ansamblu a elanului creator d.e 
care dau dovadă constructorii so
cialismului din R. S. Cehoslovacă.

Furnalele Combinatului siderurgic de la Trine#



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ______ * ’ ’ ’
După convorbirile 
anglo -

în Marea Britanie. în se arată că „cele două fost de acord cu ne- menținerii precum și trebuie să integrității cu „princi- guverneze

a

SOFIA

COLABORAREA BALCANICA

Plenara C. C. 
al P.C.U.S. 
în probleme 
ale agriculturii

Spitalul din Bethesda (S.U.A.) (fotografia din stingă). Aici sînt internați mulji soldați americani răniți 
Pentru a nu ajunge în această situație, pe străzile New-Yorkului pichete de demon '

...... _____ _____ ,i în Vietnam.
... „ . ;---- • —----- --— Yorkului pichete de demonstranți protestează zilnic îm

potriva politicii americane în Vietnam, cerînd încetarea agresiunii și reîntoarcerea soților, fiilor și fraților lor 
acasă

VIETNAMUL DE SUD

LONDRA 25 (Agerpres). — Miercuri a fost dat publicității la Londra comunicatul comun cu privire la vizita pe care cancelarul R. F. Germane, Ludwig Erhard, a efectuat-o comunicat părți au cesitatea N.A.T.O.", piile careAlianța atlantică".Cancelarul R. F. Germane, Erhard, și primul ministru britanic, Wilson, au fost de acord ca cele două guverne să continue eforturile lor în vederea îmbunătățirii relațiilor cu U.R.S.S. și cu celelalte țări %le Europei răsăritene.

SOFIA 25. — CorespondentulAgerpres, C. Linte, transmite : La Sofia au continuat miercuri lucrările celei de-a Vl-a întîlniri a reprezentanților Comitetelor de colaborare balcanică.Delegatul român Titus Cristu- reanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, după ce a trecut în revistă acordurile bilaterale încheiate de țara noastră în perioada care a trecut de la întîlnirea de anul trecut pînă la cea actuală, a arătat, pe bază de date statistice, că schimburile comerciale ale țării noastre cu țările

balcanice au crescut în anii 1959— 1965 de peste 2,7 ori. Aceste rezultate pozitive, a subliniat vorbitorul, se datoresc politicii consecvente duse de guvernul Republicii Socialiste România în vederea promovării schimburilor comerciale cu toate popoarele.A fost exprimată în unanimitate părerea că există multe posibilități nefolosite pentru lărgirea colaborării și relațiilor de bună vecinătate, care pot constitui încă o contribuție importantă la întărirea păcii în Balcani și în întreaga lume.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 25 mai, la Kremlin, au încăput lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S., în cadrul căreia se discută problema „Cu privire la dezvoltarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare a terenurilor, în vederea obținerii unor recolte superioare și constante la culturile cerealiere și la alte culturi agricole". Raportul a fost prezentat de Evgheni Alexeevski, ministrul îmbunătățirilor funciare și gospodăriei apelor al U.R.S.S. Au urmat apoi dezbaterile pe marginea raportului prezentat.Lucrările plenarei continuă.
ZIUA TINERETULUI

Vizita ministrului comerțului VARȘOVIA

• Demonstrații pe străzile Saigonului • Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi • Un comunicat al agenției de presă „Eliberarea”
• Rusk justifică politica S. U. A.

IUGOSLAV
exterior al României in R.F. G.

SAIGON 25 (Agerpres). autoritățile de la Saigon un ordin privind interzicerea manifestațiilor budiste anunțate pentru miercuri după-amiază, un mare număr de budiști au ieșit totuși pe străzile orașului, scandînd lozinci antiguvernamentale și chemînd la grevă generală. Liderul budist Thien Minh a declarat în legătură cu acest ordin că „budiștii nu au cerut permisiunea guvernului să organizeze manifestația întrucît nu recunosc actualul guvern, el fiind ilegal". Soldații și poliția au intervenit cu gaze Mai multe persoane sau arestate.Puternice lupte miercuri dimineațaguvernamentale și patrioți în apropierea localității Tam Ky, din provincia Quang Tin, situată între bazele militare de la Da Nang și Chu Lai. Comunicatele semnalează pierderi de părți. Două batalioane de au lansat, de asemenea,împotriva forțelor guvernamentale din loealitățile Tuy Hoa și Tuy An.Miercuri dimineața, transmite agenția U.P.I., la baza americană moto-mecanizată din apropierea aeroportului Tan Son Nhut, de lingă Saigon s-a produs o explozie, a cărei cauză nu a fost încă stabilită. Un purtător de cuvînt mili-

— Deși au dat

lacrimogene, au fost rănites-au produs între trupele
militare ambele patrioți un atac

tar american a declarat că aia fost provocate pagube.
★într-un comunicat al agenției sud-vietnameze de presă „Eliberarea" se precizează că aviația americană continuă să împrăștie cantități însemnate de substanțe chimice asupra satelor și orașelor pașnice. în ultimele trei luni, se precizează în comunicat, aceste acțiuni au devenit din ce în ce mai intense, și cu consecințe deosebit de grave pentru populația pașnică.
★WASHINGTON 25 (Agerpres). — Secretarul de stat, Dean Rusk, a rostit marți o cuvîntare în fața membrilor organizației „Consiliul pentru relațiile externe" din S.U.A., în cursul căreia s-a ocupat din nou de problema vietnameză. Rusk s-a străduit să apere politica dusă de S.U.A. în Asia de sud-est în fața criticilor care s-au înmulțit în ultima vreme, atît în țară cît și în străinătate. El a reafirmat cu acest prilej că Statele Unite intenționează „să rămînă in Vietnam atîta timp cît sud-vietna- mezii vor solicita ajutorul lor". El a trecut însă sub tăcere faptul că nici unul din guvernele saigoneze care au cerut acest „ajutor" nu au reprezentat voința poporului vietnamez, lucru demonstrat și de recentele demonstrații și tulburări politice din Vietnamul de sud.

HANOI 25 (Agerpres).— La 24 mai, 
mai multe formații de avioane de luptă 
americane, decolînd de pe port-avioane- 
le flotei a 7-a și de la bazele din Viet
namul de sud și Tailanda au pătruns in 
repetate rînduri în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam bombardînd și mitraliind 
centre economice și puncte populate.

BELGRAD 25 (Agerpres). — Pe stadionul Armatei Populare Iugoslave din Belgrad au avut loc miercuri o serie de manifestări cultural-sportive în cinstea Zilei tineretului din această țară. Au participat aproximativ 55 000 de locuitori ai Belgradului și ai altor orașe din festivități ședințele de partid goslavia.
R.S.F. Iugoslavia. La au fost de față pre- Tito și alți conducători și de stat ai R.S.F. Iu-

BONN 25. — Trimisul special A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Miercuri dimineața, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a făcut o vizită ministrului agriculturii al R. F. Germane, Hermann Hdcherl. Cu acest prilej a avut loc o discuție amicală despre dezvoltarea economică a Republicii Socialiste România și a R. F. Germane, precum și cu privire la posibilitatea de creștere a exportului de

INTÎLNIREA
AMBASADORILOR
R.P. CHINEZE SI S.U.A

produse românești în R. F. Germană.La amiază, un grup de deputați ai partidelor coaliției guvernamentale, printre care Erich Mende, vicecancelar al R.F.G., lider al Partidului liber-democrat, Dehler Thomas, vicepreședinte al Bundes- tagului (partidul liber-democrat), Siegfried Zogelmann (partidul liber-democrat), Berthold Martin, președintele Comisiei pentru problemele culturale a Bundes- tagulul (U.C.D.), Friedrich Zimmermann (U.C.S.) au oferit o masă în cinstea oaspeților români. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.După-amiază ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a avut la Ministerul de Externe al R.F.G. o întrevedere cu secretarul de stat Karl Carstens. A avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor între Republica Socialistă România și Republica Federală Germană.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Agenția P.A.P. transmite că la 25 mai, la Varșovia a avut loc înțîî- nirea ordinară dintre ambasadoriiR. P. Chineze în Polonia, Wang Kuo-chuan, și ambasadorul S.U.A., J. Gronouski. Intîlnirea a durat trei ore. După încheierea întrevederii, ambasadorul S.U.A. a declarat ziariștilor că aceste întîlniri asigură contactul necesar cu R. P. Chineză și contribuie „la studierea căilor care duc spre reducerea încordării în Extremul Orient".Ambasadorul R. P. Chineze a declarat ziariștilor că R. P. Chineză apreciază că actuala încordare din Vietnam și din Extremul Orient nu poate slăbi atîta timp cît guvernulS. U.A. nu-și va modifica actuala sa politică agresivă în Asia de sud-est. Următoarea întîlnire a fost fixată pentru 7 septembrie a.c.

juma obținută de S.U.A. 
din exploatarea canalului, 
în 50 de ani de exploatare, 
S.U.A. au obținut beneficii 
în valoare de peste trei 
miliarde dolari (după cifra 
oficiale), iar panamezii de- 
abia cu ceva peste 25 mi
lioane dolari.

Panamezii nu au încetat 
niciodată lupta pentru re- 
dobîndirea suveranității a- 
supra zonei canalului. Este 
suficient să amintim puter
nicele manifestații anti- 
americane din 1964 desfă
șurate în zona canalului, 
cînd au fost uciși și răniți 
zeci de panamezi.

Comentatorii care mani
festă rezerve față de conți
nutul 
atrag 
asupra 
bazei 
din zona canalului nu este 
inclus în agenda negocie
rilor, urmînd ca el să facă 
obiectul unei înțelegeri 
aparte.

Deocamdată tot arsenalul 
de război american va con
tinua să rămînă pe terito
riul panamez și nimeni nu 
se îndoiește că S.U.A. sînt 
interesate să-l mențină aici 
cît mai mult timp. Or, pre
zența unor trupe străine pe 
teritoriul țării, fie că e 
vorba de un „spațiu con
tractat” cum este canalul, 
fie sub orice altă formă, 
este incompatibilă cu su
veranitatea și independența 
sfatului Panama.

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

Printre subiectele abor
date în aceste zile de zia
rele lafino-americane 
află negocierile dintre Sta
tele Unite și Panama pri
vitoare la construirea unui 
nou canal pe teritoriul mi
cii republici din America 
Centrală. Se vor încheia 
ele prinfr-un tratat cores
punzător, care, așa cum a 
declarat cu cîtva timp în 
urmă președintele Johnson, 
va însemna recunoașterea 
suveranității depline a sta
tului Panama asupra zonei 
canalului și implicit 
anula vechiul acord 
1903 ? Surse oficiale 
cele două țări lansează 
riodic în presă informații 
destinate să sugereze un 
răspuns afirmativ la aceas
tă întrebare.

Există și observatori ce 
nu împărtășesc însă opti
mismul oficial nici în pri-

se

va 
din 
din 
pe-

unor negocieri

APEL LA

reuniunii ConsiliuluiLa sfîrșitul
de Miniștri sirian, ținută zilele tre
cute, în cadrul căreia — după cum 
transmite agenția Reuter — s-au 
dezbătut unele aspecte ale situa
ției interne și externe a Siriei, 
premierul Youssef Zeayyen a anun
țat instituirea „Comitetului suprem 
pentru apărarea populară". Noul 
organism care se sprijină pe mase 
largi ale populației, pe organizațiile 
sindicale și pe armată este însărci
nat să întreprindă toate măsurile ne
cesare în vederea preîntîmpinării 
uneltirilor puse la cale de cercurile 
imperialiste împotriva acestei țări.

Care sînt motivele ce au inspirat 
apelurile conducătorilor sirieni la 
întărirea vigilenței și la sfrîngerea 
rîndurilor populației într-un front

COMENTARIU

schimbări în actualul curs at poli
ticii interne și externe a țării.

Noua conducere siriană, instaura
tă la 23 februarie, preconizează un 
program de transformări importante 
în viața economică și socială a 
țării, tinzînd — cum declara pre
ședintele Noureddin-EI-Afassi — să 
îmbunătățească condițiile de viață 
și de muncă ale poporului. Pînă în 
prezent au fost împărțite aproape 
jumătate din pămînfurile expropria
te. Sectorul naționalizat al indus
triei se prevede a fi modernizat 
prin introducerea tehnicii avansate 
și extins prin crearea unor noi 
ramuri (petrol, construcții de mașini, 
chimie), pentru a căpăta rol con
ducător în economia națională. Din 
programul elaborat de ultimul con

gres al partidului Baas reiese 
intenția actualilor conducători 
de a angaja Siria pe o cale 
de dezvoltare necapitalistă, 
care să permită o accelerare 
a mersului țării spre progres 
social.

politica sa externă, Siria, con-unit de autoapărare ? Surse de 
presă relevă că, în ultimele luni, 
mica țară arabă a redevenit obiect 
al afenfiei și „studiului* diploma
t's! americane. Cu vădită insistentă 
secretarul Departamentului de Stat, 
Dean Rusk, a încercat la recenta 
sesiune ministerială a pactului 
C.E.N.T.O. să semene neîncredere 
în legătură cu evolufia actuală a 
Siriei. Diplomații S.U.A. acreditați 
în statele din Orientul Apropiat și 
AAijlociu au fost convocați de ur
gentă la o consfătuire avînd un 

' singur punct la ordinea de zi : Si
ria. în jurul acestei fări se urzesc 
intrigi și provocări, se afîfă spiri
tele antisiriene prin campanii de 
presă, concentrări de trupe izrae- 
liene și iordaniene la granițele cu 
Siria. Sînt reactivizate forjele reac
ționare interne, foști proprietari ai 
întreprinderilor naționalizate, mo
șieri expropriafi de stat, ca și poli
ticieni de dreapta refugiafi în fări 
străine. Din rîndul acestora, servi
ciile secrete americane recrutează 
— potrivit observatorilor politici — 
adepti în scopul determinării unor

în .
damnînd coaliția forțelor retrogra
de din proiectata „alianță islamică’, 
și-a manifestat dorința de a merge 
alături de 
o politică 
naționale, 
uneltirilor
Documente oficiale exprimă solida
ritatea Siriei cu lupta mișcărilor de 
eliberare, pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului. Dintr-o serie 
de acțiuni din ultimul timp și de
clarații ale unor personalități sirie
ne rezultă că guvernul Zeayyen 
promovează o politică de colabora
re cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială. Tocmai a- 
cesfe acțiuni ale Siriei au sfîrnif 
nemulțumirea cercurilor reacțiunii. 
Apelul la vigilență adresat po
porului de către conducătorii si
rieni vădește hotărîrea forțelor 
progresiste de a nu ceda presiu
nilor, de a continua o politică de 
afirmare a personalității Siriei și 
care să corespundă intereselor și 
năzuințelor țării.

Nicoloe POPOVICI

statele care promovează 
de apărare a intereselor 

se pronunță împotriva 
cercurilor imperialiste.

vinja termenelor și nici 
(mai ales) a confinutului 
tratatului promis. Aceșli 
observatori invocă în spri
jinul lor faptul că Departa
mentul de Stat difuzează 
de un timp în spajiul lati- 
no-american „teorii* insis
tente în jurul conceptelor 
de suveranitate și indepen
dență, susjinînd că ele, 
adică suveranitatea și in
dependenta, nu ar mai pu
tea fi chipurile, conservate 
în condifiile de azi și că, 
din pricina unor pericole 
imaginare, trebuie înlocuite 
prin „interdependentă”. 
Dacă astfel de „teorii* ar 
reuși să fie impuse, într-un 
fel sau altul, statului. Pa
nama, atunci viitorul tjafat 
asupra canalului ar însem
na doar modificări de ter
minologie fafă de situafia 
existentă.

Din totdeauna, prezenfa 
nord-americană în zona ca
nalului a constituit un izvor

de tensiune. Mai întîi, pen
tru panamezi zona înseam
nă o parte ruptă și înstrăi
nată din trupul țării lor, 
unde funcționează legi 
nord-americane și conduce 
un guvernator numit de 
Casa Albă. Clauzele prin 
care s-a „legalizat* domi
nația S.U.A. și modul cum 
ea este exercitată, în afa
ră de faptul că ofensează 
sentimentul de mîndrie na
țională al panamezilor, re
liefează contrastul strident 
între mizeria îndurată de 
majoritatea populației pa
nameze și nivelul de frai 
ridicat al străinilor din 
zona canalului. Funcționarii 
și lucrătorii nord-americani 
din această zonă primesc, 
pentru aceeași muncă, sala
rii de două, trei sau chiar 
cinci ori mai ridicate decîf 
corespunzătorii lor pana
mezi. Toată lumea știe că 
nici unul din capitolele de 
venituri ale statului Panama 
nu se poate măsura

actualelor tratative 
atenția îndeosebi 

faptului că statutul 
militare americane

noile clădiri ale Teheranului, construitâ în stilul secolului al Xlll-lea
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V. OROS

doilea

Maraton al păcii, cea 
zanilor

Greciei au participat duminică la cel de-al patrulea 
mai mare acțiune anuală a 
păcii din Grecia

Zeci de mu de oameni veniți din toate orașele și insulele 
marș- 
parti-

TEHERAN 25 (Agerpres). — în planurile guvernului de la Teheran în vederea transformării Iranului într-o țară modernă se a- cordă o mare atenție dezvoltării învățămîntului de toate gradele, punîndu-se accentul în special pe dezvoltarea rețelei de școli în regiunile rurale. într-un almanah statistic publicat în capitala iraniană se arată că numărul elevilor din școlile secundare, tehnice, precum și al studenților din anul școlar 1965—1966 a ajuns la

2 420 000. Considerîndu-se că la 30 de cursanți ai școlilor de diferite grade există un profesor, în cursul aceluiași an școlar, numărul cadrelor didactice este de peste 87 000. în vederea îndeplinirii planurilor guvernamentale în niul învățămîntului statul importante sume. Potrivit iași surse, pentru perioada1970 s-au prevăzut alocări din buget în valoare de 447 740 000 dolari.
dome- alocă acele- 1965—

La 25 mai, întregul continent african 
a sărbătorit „Ziua eliberării Africii". 
Cu acest prilej, numeroși șefi de sta
te și guverne din Africa și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta pentru li
bertate a popoarelor din țările afla
te încă sub dominația colonială. 
Printre aceste țări se află și Ango
la, unde mișcarea de eliberare na
țională a luat în ultima vreme o 
mare amploare. în clișeu: un parti

zan radist din Cabinda

■■ SOFIA. Miercuri după-amiază 
“ Alexandru Sencovici, ministrul 
Industriei ușoare al Republicii Socia
liste România, împreună cu ceilalți 
membri ai delegației, au fost primiți 
de Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.
n BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
™ nunță că la invitația Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, o delegație de partid 
și guvernamentală din R. P. Ungară, 
în frunte cu Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., va face 
o vizită oficială în luna iunie în 
Republica Democrată Germană.

de inaugurare a celui de-al 
Congres international al eticii medi
cale. La lucrările congresului parti
cipă 1 400 de medici șl personalități 
științifice din 45 de țări. Din Repu
blica Socialistă România participă dr. 
Z. Ander, de la Institutul medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș, și dr. I. 
Dangu, secretar al Uniunii societăți
lor de științe medicale din Republica 
Socialistă România.

KSE LONDRA. Cu prilejul aniversă- 
rii a 50 de ani de la înființarea 

Camerei de Comerț ruso-engleze, 
la Londra a avut loc o recepție ju
biliară la care a asistat primul mi
nistru al 
ministrul 
merțului, 
englezi,
Londra, M. Smlrnovski, M. Kuzmin, 
prim-locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S., și alte 
persoane oficiale.

■ BUDAPESTA. Agen(ia M.T.I. 
anunță că la 25 mai, Ia Tribu

nalul militar din Budapesta a 
început procesul intentat unui grup 
de cetățeni unguri care s-au făcut 
vinovați de activitate antistatală în 
folosul agenției centrale de investi
gații a S.U.A.

Angliei, Harold Wilson, 
de stat la Ministerul co- 
R. Mason, și alți demnitari 
ambasadorul sovietic la

M PARIS. La Palatul de la Ver- 
™ sallies a avut loc sub președinția 
generalului de Gaulle, ședința festivă

HS VARȘOVIA. S-a închis cel de-al
11-lea Tîrg Internațional al căr

ții la care au participat 25 de țări. 
In cadrul tirgului, întreprinderea 
română de comerț exterior „Carti- 
mex” a semnat un protocol de co
laborare cu întreprinderea „Ars 
Polona" în care se prevede tipări
rea în cele două țări a unor cărți 
în limba polonă și română. Expona
tele prezentate de țara noastră au 
fost achiziționate de iirma „Saar- 
bach" din R. F. Germană pentru vii
torul Tîrg internațional al cărții de 
la Frankfurt pe Main.
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LINIA
ICelebra linie forti

ficată Maginot, care 
a inspirat romancieri și cineaști, a fost 
pusă de curînd în 
vînzare! Un decret 
publicat zilele acestea 
anunță că armata 
vinde 400 de instala
ții ale acestei linii 
fortificate, constru
ită între anii 1929 
— 1934 în scopul 
de a bara drumul in
vaziei trupelor ger
mane. Dar în ultimul 
război mondial linia 
Maginot s-a dove
dit inutilă deoarece 
tancurile hitleriștilor 
au ocolit-o, ocupîn- 
d-o din spate. Forti
ficațiile ei erau totuși 
inexpugnabile. Astfel, 
după război, ameri
canii, voind să în-

MAGINOT 
VlNZARE!

cerce soliditatea ca
zematelor, au bom
bardat una dintre ele 
timp de 4 ore nereu
șind însă să provoace 
decît ușoare zgîrie- 
turi in beton! Se vor 
vinde așadar forturi, 
cazemate, adăposturi, 
depozite, posturi de 
observație...

Astfel se încheie ul
timul capitol al isto
riei celui mai impre
sionant sistem de a- 
părare conceput și 
realizat vreodată : un 
adevărat oraș subte
ran, ce 
de lingă 
germană, 
ta.nță de 430 km, în
tre Sedan și Longu- 
yon, precum și lingă 
frontiera italiană, pe 
lîngă mai multe de-

se întin- 
frontiera 

pe o dis-
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filee din Alpi, cit și 
în împrejurimile ora
șului Nisa. Un oraș 
străbătut de 150 km 
de galerii, adinei de 
40 pînă la 100 de me
tri, între care circula 
un mic tren electric, 
apoi infirmerii, spi
tale, zeci de bucătă
rii, gigantice camere- 
reci pentru depozite, 
instalații electrice in
dependente care pu
teau alimenta uzine 
siderurgice.

Ziarele pariziene se 
întreabă însă cine va 
fi oare interesat să 
cumpere cazematele 
sau fortărețele liniei 
Maginot ?

AL. GHEORGHIUParis.


