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UNIUNILE COOPERATISTE LA LUCRU PLECAREA

Șantier SINGAPOREAL REPUBLICII

ÎNTRE STÎNCI
Paul ANGHEL

(Agerpres) iii

PRIMULUI MINISTRU

Tiflul ar putea să-l surprindă pe 
un neprevenif. Șantier înfre sfînci ? 
E vorba, desigur, despre o hidro
centrală, despre un nou drum fo
restier spre crestele de aur verde 
ale munfilor sau despre o vastă des
chidere minieră. Din toate cîte ce
va, dar cele două repere geografice 
înfre care e așezat șantierul desfid 
dinfr-un început considerațiile grave. 
Ne aflam între Clondirul de Sus și 
între Izvorul Dulce, două puncte care 

■ se vor uni prin corzi de viță, împo
vărate de struguri. Autorii acestei 
isprăvi, cu consecințe afîf de plă
cute, sînt făranii cooperatori din co
muna Șarînga, raionul Mizil.

Consecințele sînt plăcute și în ceea 
ce privește viitorul cîștig al oame
nilor și, în ceea ce ne privește, 
gîndindu-ne la coastele împodobite 
cu vii și la strugurii care vor poposi 
pe piață. Dar munca a fost dură, e 
încă și astăzi încordată și dură, am
ploarea ei luînd și aici proporții 
de adevărat șantier.

In 1961, cînd cei mai îndrăzneți 
dintre cooperatori și-au propus să 
desfunde cu cazmaua coastele stîn- 
coase ale dealului Rigani, nu pufini 
au socotit acfiunea nesăbuită, ba 
chiar absurdă. Pe acolo unde azi 
se răsfață în soare viile, cu corzile 
întinse pe strunele spalierilor, se că- 
țărau doar caprele, culegînd din
tre bolovani fire searbăde de iarbă. 
Trebuia mai întîi să culegi bo

La Rovinari

UZINA
Gigantul de metal înalt cît un 

bloc cu șapte etaje a făcut 
primii pași în cariera sa, pași 
spre... cariera sau exploatarea 
„la zi', cum i se mai zice, de 
ia Cicani, din bazinul Rovinari. 
O adevărată uzină în depla
sare pe... picioare proprii, care 
poartă greutatea „modestă' de 
610 tone. Cele două șenile sînt 
impresionante prin dimensiunile 
lor : trei metri și jumătate lăfime, 
peste doisprezece lungime.

Primul drum a fost scurt. Doar 
cincizeci de metri. A părăsit 
platforma de montaj ca să facă 
ioc fratelui său geamăn, alt ex
cavator cu roată și cupe, al cărui 
montaj a și început. împreuna 
cu al treilea utilaj, așa-numitul 
„absetzer", și cîfiva kilometri de 
transportoare cu benzi vor alcă
tui zestrea tehnică a acestei ex
ploatări carbonifere.

Cîteva date comparative. Lu- 
crînd în două schimburi, un ex
cavator cu cupa de 3 mc poate 
tăia zilnic din strat circa 500 de 
tone. Noul gigant are o produc
tivitate de 5 500 tone cărbune 
pe zi.

Am amintit mai sus de niște 
giganfi gemeni. Unul va lucra 
la excavarea cărbunelui, celă
lalt la descopertare, adică la în
lăturarea sterilului sub care se 
află stratul de cărbuni.

Prin manevre automatizate 
braful rotii cu cupe manipulat de 
un singur operator poate 
să „muște' din sterii . sau 
din cărbune pe un front de ex- 
cavare înalt de 15 m deasupra 
nivelului platformei pe care se 
află instalația și la al)i 3,5 m sub 
nivelul acesteia.

O problemă deosebită ridică 
depozitarea sterilului. Pe cinci 
benzi transportoare sterilul este 
cărat spre zona din care s-a scos 
cărbunele și depozitat acolo cu 
ajutorul absetzerului, o instalație 
pe șine care preia sterilul sosii 
pe benzi și-l depozitează uni
form în haldă pînă la înălțimea 
unui bloc cu cinci-șase etaje. 
După ce într-o astfel de 
zonă se încheie exploatarea, hal
da acoperită cu un strat de pă- 
mînt fertil este pusă la dispoziția 
agriculturii.

Al. MAXIMILIAN

lovanii, să ajungi la pămînful tea
făr, dar răscolindu-l erai silit să scofi 
mereu alfi bolovani ca dinfr-o ca
rieră. Cutezătorii au reușit. Efortul 
începutului a fost din plin răsplătit. 
Plantările de vifă s-au . extins mereu. 
Astăzi cooperativa are peste 400 
ha vifă aleasă, dintre care 394 ha 
pe rod. In 1965, numai din valorifi
carea strugurilor, cooperativa a ob
ținut un venit de 3 675 000 lei. Cîști- 
gurile bune conving întotdeauna, 
mai bine decîf îndemnurile, iar aces
te cîștiguri i-au făcut pe oameni mai 
cutezători, nu pe cî(iva, ci pe fofi.

— Vreji să prindem în planul pe 
anul acesta coastele de la Clondirul 
de Sus ?

întrebarea nu îndemna la o probă 
de alpinism, ci la o muncă grea, 
ostenitoare foarte, la care dacă 
prinzi nu mai poți da înapoi.

Cooperatorii au votat să se 
tindă plantafiile cu încă 30 de 
și au început munca încă din iarnă. 
Dar ce muncă I Am extras cîteva file 
din — hai să spunem — jurnalul de 
bord al acestui șantier original.

Proiectul de amenajare a fost pri
mit la timp. Investifii ? Cooperaiiva 
e puternică și principala investifie pe 
care se bizuie oamenii nu sînt su
mele de bani, împrumuturile solici
tate uneori pufin chibzuit, ci munca 
lor. N-au precupefit-o.

Coastele de la Clondirul de Sus 
sînt abrupte și bolovănoase, iar 
bolovanii, în plină iarnă, se cimenta
seră în lutul galben, devenind o 
masă compactă de rocă în care caz
maua scapără scîntei. Ici și colo, exis
tau și înainte pe aceste coaste cîteva 
petice de vii — mi se spune că un 
gospodar din Șarînga, pe nume Va- 
sile Cîlf, ar fi muncit toată viata să 
desfunde peticul lui de pămînt, smul- 
gînd bolovan cu bolovan, și încer- 
cînd să-și extindă via măcar cu cîteva 
palme. N-a reușit mare lucru. Isprava 
lui se vedea în cei cîfiva butuci de 
vifă și în movilele de bolovani care 
îi împrejmuiau. Ce n-a izbutit unul 
aveau să izbutească însă cîteva sute.

Brigăzile conduse de Stoica St. 
Radu, Stoica Gh. Radu — cei doi 
Stoica din Șarînga, cunoscufi prin hăr
nicia brigăzilor lor — cum și brigada 
lui Ștefan Rîmniceanu au petrecut pe 
aceste coaste cîteva săptămîni, dm 
zori pînă în noapte. Aici, pe acest 
șantier, oamenilor le e greu să 
denfieze pe cineva anume.

— Tofi au muncit, îi lăuda 
ședințele Eugen Damian. Dacă 
mim unul s-ar supăra, poate, teilalf'. 
Scrieți numai brigăzile, așa e mai 
cinstit.

Ne căfărăm pe coaste, din terasă

Primul ministru al Republicii 
Singapore, Lee Kuan Yew, cu so
ția, care a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit sîmbătă la amia
ză Capitala, îndreptîndu-se spre 
Sofia. înaltul oaspete a fost însoțit 
de S. Rajaratnam, ministrul afa
cerilor externe, Othman Wok, mi
nistrul culturii și afacerilor socia
le, și alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, primul ministru al Republi
cii Singapore a fost salutat de 
Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Au fost de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Du
mitru Bejan, prim adjunct al mi-

nistrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Pe clădirea aeroportului erau 
arborate drapelele Republicii So
cialiste România și Republicii Sin
gapore. Comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul. După 
ce au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări, Lee Kuan 
Yew și Gheorghe Apostol au tre
cut în revistă garda de onoare. 
Apoi oaspeții și-au luat rămas bun 
de Ia persoanele oficiale aflate pe 
aeroport.

La plecare, pe aeroportul Băneasa

la Palatul

între pre-

Sîmbătă dimineață,
Consiliului de Stat au început 
convorbirile oficiale 
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer,

și Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Au participat: din partea română 
— Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Re-

la Te-publicii Socialiste România 
heran.

Din partea iraniană — 
Aram, ministrul afacerilor 
ne, Ahmad Eghbal, 
Iranului la București.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. (Agerpres)

Abbas 
exter- 

ambasadorul

evi-

pre- 
nu-
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al Universității din București
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In cadrul unei solemnități care 
a avut loc sîmbătă la amiază în 
marea aulă a Universității, Maies
tății Sale Imperiale Mohammad 
Reza — • - 
șahul Iranului, 
titlul de „Doctor Honoris Causa“ al 
Universității din Jiucureșii.

La solemnitate au luat parte Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
acad. Mirdn Nicolescu, președintele 
Academiei, academicieni, rectori ai 
instituțiilor de învățămînt superior 
din Capitală, cadre didactice, stu- 
denți, ziariști români și străini.

Au participat, de asemenea, 
membrii suitei suveranului iranian.

Salutînd pe înaltul oaspete, acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Universi
tății, a subliniat că vizita în țara 
noastră a Șahinșahului Iranului 
constituie prilejul de a omagia re
marcabilele sale merite de om de 
stat.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că, acordîndu-i înaltul titlu, Consi
liul științific al Universității a re
levat inițiativele Maiestății Sale 
Imperiale pentru progresul și pro
movarea învățămîntului și culturii 
în Iran, precum și contribuția sa Ia 
dezvoltarea colaborării cu Repu
blica Socialistă România.

Urîndu-vă mulți ani de rodnică 
muncă — a spus vorbitorul — 
profesorii și studenții Universității 
noastre roagă pe Maiestatea Voas
tră Imperială să transmiteți po-

Pahlavi Aryamehr, Șahin- 
i-a fost conferit

porului Iranian calde urări de noi 
succese pe drumul afirmării națio
nale și al progresului economic, 
social, cultural și științific.

Prof. univ. Grigore Rîpeanu, pre
ședintele Consiliului științific al 
Universității, a prezentat apoi ra
portul cu privire la conferirea înal
tului titlu.

In aplauzele călduroase ale asis
tenței, rectorul a înmînat diploma 
Șahinșahului Iranului.

A luat apoi cuvîntul Șahinșahul^ 
care a făcut o expunere urmărită 
cu interes de cei prezenți.

După ce a apreciat ca o mare 
cinste primirea titlului de „Doc
tor Honoris Causa“ al Universită
ții din București în domeniul drep
tului politic, vorbitorul a spus 
printre altele : în lunga sa perioa
dă de evoluție societatea omeneas
că a trecut prin multe etape. Mul
tă vreme, de exemplu, s-a putut 
concepe o democrație politică ne
legată în mod necesar de o demo
crație economică. De asemenea, a 
putut fi concepută o justiție juri
dică fără ca ea să fie neapărat 
completată de o justiție socială. 
Dar toate acestea sînt acum cla-

sate în arhivele trecutului și dacă 
din ele mai există astăzi urme, 
societatea de mîine le va lichida 
în mod sigur și total.

Subliniind că independența po1- 
poarelor a devenit 
mentală a societății 
derne, Șahinșahul a 
fost o vreme cînd 
să se bucure în liniște de drepturi 
democratice înaintate, de un grad 
înalt de instrucțiuni, de un nivel 
economic și de viață superior, 
chiar lîngă un vecin care era lip
sit și de una și de alta. Astăzi, 
nu numai că o asemenea vecină
tate este inacceptabilă, dar însăși 
existența acestei stări de lucruri 
în puncte îndepărtate ale globului 
pune în primejdie liniștea tuturor 
celorlalți.

Nu mai putem accepta, de exem
plu, existența unui miliard de 
analfabeți în sînul marii familii 
umane și în consecință se for
mează o strînsă colaborare inter
națională pentru a lupta împotriva 
acestui flagel.

legea funda- 
noastre mo- 
relevat că a 
o tară putea

(Continuare în pag. a V-a)

Spectacol

Un important tezaur

sociologic și etnografic

Interviu cu tov Costin MURGESCU
membru corespondent al Academiei, președintele Comisiei de științe 
economice și cercetări sociologice din Consiliul Național al Cercetării 

Științifice

— Se știe că Mu
zeul Satului atrage 
an de an zeci și sute 
de mii de vizitatori. 
Numai în ultimul de
ceniu a fost vizitat de 
peste un milion două 
sute de mii de per
soane. dintre care 
peste patru sute de 
mii din străinătate. 
El și-a cucerit un bi
nemeritat prestigiu în 
țară și peste hotare. 
V-am ruga să ne a- 
rătați care este sem
nificația sărbătoririi 
a 30 de ani de la în
ființarea acestui im
portant tezaur socio-

logic, etnografic, ar
tistic ?

— Situăm aniver
sarea a trei decenii 
de la înființarea Mu
zeului Satului în ca
drul acțiunilor de 
cinstire a realizărilor 
de seamă ale culturii 
românești și de valo
rificare a tradițiilor 
progresiste ale știin
țelor sociale din țara 
noastră.

In mai 1936, la 
inaugurarea muzeu
lui, profesorul D. 
Guști spunea că „O 
viață de sute și poate 
de mii de ani ne pă-

pe 
sat 

toa- 
Mu- 
în-

trunde. trecînd 
ulițele acestui 
ciudat, făcut din 
te satele țării", 
zeul reprezintă,
tr-adevăr, un docu
ment viu de etnogra
fie și de istorie so
cială : construcțiile cu 
linii armonioase, o- 
biectele de artă 
populară, uneltele de 
lucru și tehnicile fo
losite — în care se o- 
glindesc deopotrivă 
setea de frumos, ima
ginația vie, ca și spi
ritul practic, inven
tiv al țăranului — 
dau o imagine ex-

trem de sugestivă cu 
privire la unitatea în 
varietate a civilizației 
sătești de pe întregul 
teritoriu al patriei, 
ca și cu privire la 
evoluția acesteia de-a 
lungul timpului.

în afară de impor
tanța sa națională. 
Muzeul Satului are 
și o evidentă semni
ficație internațională 
deoarece, prin expo
natele pe care le re
unește potrivit unor 
criterii științifice și 
prin concepția care-i 
stă la bază, repre
zintă una din primele 
și cea mai valoroasă 
piesă muzeistică în 
aer liber existentă pe 
plan mondial în do
meniul sociologiei ru
rale. Specialiștii 
întreaga lume 
l-au vizitat au
unanimi în a recu
noaște această prio-

din 
care 
fost

ritate și valoarea 
științifică a Muzeului 
Satului, unii studiin- 
du-1 chiar spre a se 
inspira pentru reali
zări similare în ță
rile lor.

Aș dori să mențio
nez și un alt aspect. 
Ideea unui muzeu al 
culturii populare ro
mânești, prezentată 
prin gospodării țără
nești complete, a a- 
părut pentru prima 
dată pe la 1867, la A- 
lexandru Odobescu. 
Cîțiva ani mal tîrziu, 
în 1873, P. S. 
lian îl sfătuia 
dobescu să nu 
zume la arta
Iară, preconizînd un 
muzeu al industriei 
române (el înțelegea 
prin „industrii" toate 
activitățile producti
ve. inclusiv 
tura, 
etc.) ; 
acest 
operă
științifică și 
mare interes 
ric...“. Ideile 
doi învățați patrioți
din veacul trecut nu 
s-au realizat. La în
ceputul veacului nos
tru însă „Muzeul et
nografic și de artă 
națională", creat de 
Al. Tzigara-Samur-

Satului,

Aure- 
pe O- 
se re- 
popu-

agricul- 
meșteșugurile 

Aurelian vedea 
muzeu ca o 
„adevărat 

de 
isto- 
celor

caș, iar mai tîrziu, 
imediat după primul 
război mondial, mu
zeul etnografic în aer 
liber, înființat la 
Cluj de Romulus 
Vuia, au marcat ex
periențe care aveau 
să fie reluate, dez
voltate și perfecțio
nate în cadrul activi
tății echipelor de so
ciologi care întoc
meau monografii ru
rale sub conducerea 
profesorului D. Guști.

Muzeul
conceput ca muzeu 
sociologic, a izvorît 
organic din activita
tea de cercetări mo
nografice și este in
disolubil legat de a- 
ceste cercetări, prin 
care „Școala sociolo
gică de la București1* 
a dat prestigiu și no
torietate internațio
nală sociologiei ru
rale din România.

Iată cîteva aspecte 
care ne fac să vedem 
în aniversarea Mu
zeului Satului cinsti
rea unei contribuții 
pe care poporul ro
mân o aduce la te
zaurul creației mate- 

ariale și spirituale 
omenirii.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Seara, la Teatrul de Operă și 
Balet a avut Ioc un spectacol de 
gală în onoarea Maiestății Sale 
Imperiale Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui.

Au luat parte Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, Petre Blajovici, Roman 
Moldovan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Constanța Cră
ciun, Mihai Gere și Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
terne, vicepreședinți ai Marii 
dunări Naționale, membri ai 
vernului, conducători ai unor 
stituții centrale și organizații
ștești, oameni de știință și cultu
ră, generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

ex- 
A- 

gu- 
in- 
ob-

Au participat membrii suitei Șa
hinșahului în frunte cu ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Abbas Aram, și ambasadorul Ira
nului la București, Ahmad Eghbal.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

înaintea spectacolului au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Spectacolul, care a cuprins pie
se simfonice și coregrafice inter
pretate de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii și ansamblul de 
balet și orchestra Teatrului de Ope
ră și Balet, și la care și-au 
concursul artiști de valoare, 
bucurat de un frumos succes.

Artiștilor le-au fost oferite
șuri cu flori din partea Șahinșahu- 

președintelui 
al Republicii

dat
s-a

co-

lui Iranului și a 
Consiliului de Stat 
Socialiste România.

(Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT

Șahinșahului Iranului, 
Reza Pahlavi Arya-

parte Ion Gheorghe 
Rădulescu, Pe- 

Moldovan, 
Mihai Gere,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a oferit sîmbătă sea
ra o recepție cu prilejul vizitei 
oficiale a 
Mohammad 
mehr.

Au luat
Maurer, Gheorghe 
tre Blajovici, Roman 
Constanța Crăciun,
Ilie Murgulescu, Grigore Geamănu, 
Corneliu Mănescu, membri ai 
Consiliului de Stat și guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, conducători de institu
ții centrale, oameni de știință și

cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și străini.

Au participat Abbas Aram, mi
nistrul afacerilor externe, Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București, dr. Hossein Aii Loghman 
Adham, dr. Abdol Karim Ayadi, 
Abbas Massoudi, vicepreședinte al 
Senatului, Fathollah Min Bachiyan, 
primul aghiotant al Maiestății Sale 
Imperiale, Mostafa Mesbahzadeh și 
dr. Mostafa Alamouti, membri ai 
parlamentului, și alte persoane din 
suita suveranului Iranului.

La începerea recepției au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția ș-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

(Agerpres)
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Poartă RITUALUL
Șl REMODELAREA

Problemele 
ne constituie 
crescîndă în 
ale lumii, îndeosebi în acelea cu un 
ritm accelerat de industrializare și 
în care se desfășoară și un impli
cit proces de urbanizare rapidă. 
Odată cu aceasta apar o serie de 
probleme dificile, ce reies în spe
cial din contradicțiile ce se nasc 
între structurile moștenite, cu toa
te particularitățile lor, pe de o 
parte, și între cerințele noi de via
ță ale populației, în continuă creș
tere numerică, pe de altă parte. în 
rezolvarea judicioasă a acestor 
probleme, de multilaterală comple
xitate, sînt 
specialiștii, 
publică în 
efectiv.

Ca urmare a activității practice 
și teoretice ce se desfășoară pre
tutindeni în acest domeniu de acti
vitate a luat naștere și s-a dezvol
tat o disciplină distinctă cu carac
ter de amplă coordonare, sinteză și 
de preliminare a organizării teri
toriale în perspectivă — urbanis
mul. respectiv sistematizarea așe
zărilor omenești.

— Care este situația la noi 
în domeniul remodelării ur
bane ?

— Trăsăturile specifice ale ora
șelor din țara noastră, precum și. 
particularitățile dezvoltării noastre 
sociale și economice implică me
todologii proprii de rezolvare a 
problemelor remodelării urbane, 
în ultimii 20 
rea economică 
industrializării 
repartizări tot 
forțelor de producție și ale coo
perativizării agriculturii, 
modificări substanțiale 
cesul de 
orășenească 
circa 3,7 
în 1948 la circa 6,5 milioane în 1965, 
trecînd — în acest interval — de 
la un procent de 23,4 la sută la un 
procent de 33,5 la sută față de 
populația globală a țării. în ace
eași perioadă, numărul orașelor a 
crescut de la 138 la 183. Au fost 
construite mari ansambluri, însu- 
mînd un număr impresionant de a- 
partamente.

După cum se știe, acțiunea de 
construire a noi locuințe va lua în 
continuare o amploare tot mai mare. 
Au fost aprobate proiectele și 
au început lucrările de execuție în

remodelării urba- 
astăzi o preocupare 

cele mai multe țări

interesați nu numai 
ci și întreaga opinie 
calitate de beneficiar

i urbane, 
de ani, dezvolta- 

a (ării în condițiile 
socialiste, ale unei 
mai armonioase a

urbanizare. 
a sporit 
milioane

a adus 
în pro- 

Populația 
de la 

locuitori

Șantier
intre stinci

■

(Urmare din pag. I)

în terasă. Platformele acestea largi, 
pe care se vor planta șiruri de viță, 
arată ca incinta unei cetă)i cu zidu
rile abia dezgropate din pămînf. Bo
lovanii scoși, cioplit' cu dalta, au fost 
clădiți în ziduri de consolidare.

— S-au scos de aici sute de va
goane de piatră. Bolovanii mai mari 
i-am tras la margine.

Geometria frumoasă a muncii a 
prins să capete chip. Coastele a- 
cestea aride, cu relief dezordonat, 
s-au supus treptat intenfiilor omului. 
N-am putea spune că totul arată azi 
așa cum visează consfrucforii. Tera
sele au încă aspect de șantier, gră
mezile de bolovani n-au fost încă 
eliminate, butucii de vită n-au împo
dobit încă pămînful cu exploziile lor 
verzi. Dar acestea toate vor veni.

— Ca să știfi cum va arăta această 
coastă peste doi-trei ani, poftiți să 
vede(i plantafiile noastre mai vechi.

Intrăm în viile pe rod. Cîteva zeci 
de hectare îmbracă o altă coastă, 
deschizînd o largă priveliște.

— Și aici avem un fel de șantier, 
îmi spune președintele, una din 
marile probleme la vie, în zona de 
deal, este — după cum știfi — ali
mentarea cu apă. Și la noi aici, te 
scotea din nevoie tot carul cu boi, 
butoaiele trase la deal cu cîte patru- 
opt perechi de plăvani. Asta mergea 
la o vie mică. Ce te faci însă cu 
sute de hectare, unde necesarul de 
apă pentru pregătit soluția 
stropii se ridică la zeci de vagoane ?

Gospodarii din Șarînga au proce
dat și în acest caz la fel de înjelept, 
fără să-și scutească fantezia și mun
ca. Ei au descoperit cîteva izvoare, 
le-au captat, au construit astă iarnă 
un mare bazin subteran, iar de aici 
vor dirija prin conducte apa spre 
toate cofele principale din plantații.

— Vom construi încă două bazine 
aeriene, iar surplusul de apă îl vom 
dirija către sat. Iarna îl vom folosi 
la sectorul 
vom putea 
munei și 
blice.

Coborîm 
du-ne la 
că rodul 
ședințele îmi destăinuiește planurile 
de viitor, întemeiate nu pe visuri, 
ci pe . realitatea acestei bogății fău
rite prin munca oamenilor.

— Podgoreanul, îmi spune el, se 
bizuie pe viitor prin însuși felul 
muncii lui. Plantezi acum, ca să recol
tezi peste patru ani. Nu e bine să fii 
zgîrcif cu viitorul. Peste patru ani 
gîndești altfel, ai pretenții mai mari, 
păcat să regreți că n-ai chibzuit bine 
de pe acum.

Se poate spune că podgorenii de 
aici știu să scoată via și din piatră 
seacă...

de

zootehnic. în perspectivă 
organiza canalizarea co- 
construirea unei băi pu

la vale, prin vii, oprin- 
fiecare parcelă, apreciind 
se anunjă bogat. Pre-

ORAȘELOR
Convorbire 

cu arh. Gustav GUȘTI 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, 
Arhitectura și Sistematizare

ansamblul din Bulevardul Armata 
Poporului din București, cuprin- 
zînd 6 900 apartamente, în cartie
rul Tomis-Nord din Constanța, 
unde se construiesc 3 200 aparta
mente, în cartierul Gheorghieni din 
Cluj, cu 5100 apartamente. Alte 
mii de 
dica în 
cartierul 
Craiova, 
Bistriței 
din ansamblurile amintite s-au și 
dat în folosință primele blocuri. 
Totodată, au fost elaborate și de
finitivate proiectele unor ansam
bluri mari de locuințe, care au și 
fost supuse aprobării forurilor în 
drept, precum și cele ce se vor con
strui la Galați, Turnu Severin, 
Tîrgu Mureș.

Marea majoritate a localităților 
ce constituie mediul urban (orașe 
și comune asimilate acestora) cu
prind o populație sub 20 000 lo
cuitori. Mărimea redusă determi
nă greutăți în asigurarea unei în
zestrări corespunzătoare și, tot
odată, de înaltă eficiență econo
mică a acestei categorii de locali
tăți, a căror creștere trebuie pro
movată. Pe de altă parte, în re
țeaua așezărilor urbane lipsesc 
practic orașele mijlocii, 
50 000 — 100 000 locuitori, ce ar pu
tea constitui o categorie optimă de 
mărime urbană. In sfîrșit, .se men
ține încă o diferență prea accen
tuată ca mărime între cele mai 
mari orașe ale țării și orașul Bucu
rești.

Din punctul de vedere al orga
nizării lor, majoritatea așezărilor 
urbane ocupă un teritoriu întins și 
cu densități medii (de locuitori la 
hectar) reduse, avînd perimetre 
destrămate și alungite de-a lungul 
arterelor de penetrație. Zonele lor 
de producție și cele de locuire 
sînt în multe cazuri nejudicios a- 
șezate și se stînjenesc reciproc în 
dezvoltarea lor. Din punct de ve
dere al înfățișării, o serie de as
pecte negative se manifestă chiar 
și în zonele centrale ale orașelor, 
sub forma unor rețele prea lungi 
și dese de străzi înguste și cu tra
seu neregulat, cu prea puține clă
diri publice și reprezentative.

■— Ținînd seama de această 
stare de lucruri, ce soluții se 
impun ?

— Dificultatea principală în re
zolvarea acestor probleme constă 
în faptul că, urmărind introdu
cerea treptată a trăsăturilor noi, 
specifice orașului contemporanei
tății noastre socialiste, trebuie să 
ne străduim a menține cît mai 
mult fondul construit existent ce 
mai poate fi încă folosit. In condi
țiile concrete ale țării noastre, 
este necesar ca procentul demolă
rilor de locuințe să fie cît mai 
coborît posibil, spre a nu frîna re
zolvarea problemei locuinței pen
tru întreaga populație — problemă 
principală a urbanismului zilelor 
noastre. Atunci cînd apar totuși 
necesități stringente de demolare, 
ne revine sarcina de a împleti a- 
ceastă acțiune cu cea de asanare 
urbană, dînd precădere demolării 
fondului construit degradat, ce nu 
mai poate face față funcțiunii de 
locuire.

— Cum se realizează aceasta 
în practică ?

— Pentru a putea asigura un in
strument de îndrumare chibzuită 
a activității de reconstrucție a ora
șelor de care să dispună organele 
locale ale puterii de stat, în toate 
institutele centrale și regionale de 
proiectare se desfășoară o activi
tate intensă de studii și proiectare, 
de sistematizare orășenească, ba
zată pe cunoașterea amănunțită a 
specificului local. în general, noi 
urmărim restrîngerea la strictul 
necesar a suprafeței orașului, asi- 
gurînd o creștere a densității popu
lației în limite acceptabile, evitîn- 
du-se pe cît posibil ocuparea tere
nurilor agricole atunci cînd se im
pune extinderea reconstrucției pe 
terenuri libere.

Prin schițele de sistematizare se 
urmărește, de asemenea, realizarea 
unei rezonificări a orașelor, cău- 
tînd să separăm sau să reampla- 
săm în așa fel aceste teritorii cu 
funcții specializate, încît să nu se 
stînjenească reciproc, dar totoda
tă să poată coopera cît mai mult 
între ele, folosind în comun ace
leași surse de deservire — apă, 
canalizare, energie, comunicații și 
mijloace de transport. Pentru a se 
asigura o cît mai deplină satisfa
cere a necesităților multilaterale și 
totodată de utilizare cu eficiență 
maximă a investițiilor, se tinde 
spre gruparea întreprinderilor de 
producție în zone industriale în
chegate, iar în zonele de locuit se 
urmărește realizarea unor mari 
unități urbanistice complexe — pe 
care le denumim microraioane și 
cartiere. Dat fiind volumul tot 
mai mare de construcții, sîntem 
preocupați — și ultimele indicații 
de partid au subliniat-o în mod 
deosebit — să asigurăm densități 
corespunzătoare funcțiunilor res
pective, pentru a nu irosi terenu
rile și echipările scumpe ale aces
tora. Pe baza schiței de sistemati
zare se stabilesc amplasamentul și 
particularitățile fiecărei clădiri, se 
pot totodată eșalona judicios lu
crările și organiza în mod cores
punzător procesul de execuție.

apartamente se vor ri- 
zona Gării Brașov, 
Brazda lui Novac din 

Tătărași din Iași, Cornișa 
din Bacău. în multe

în

între

— Noile ansambluri urba
nistice au fost realizate deo
camdată, în special pe unele 
terenuri libere. Ce se are în 
vedere în continuare?

— Pînă în prezent, am construit 
cu precădere la marginea orașelor, 
urmărind limitarea strictă a de
molării de locuințe, precum și li
chidarea contrastului dintre peri
ferie și centru. In anumită mă
sură a fost întîrziată abordarea 
problemelor nucleului central. Am 
ajuns astfel în situația că la mar
ginea orașelor s-au realizat an
sambluri mari, noi și moderne, în 
timp ce structura vechiului oraș 
a rămas prea puțin ameliorată. 
Avînd în vedere că dotările de im
portanță și de mare interes pentru 
deservirea populației — instituții 
publice, teatre și cinematografe, li
cee și institute de învățămînt su
perior, complexe mari comerciale 
sau sportive, existente sau planifi
cate a se construi — se găsesc sau 
urmează a se amplasa cu precă
dere în zonele centrale, sîntem pre
ocupați să creăm și aici un cadru 
urban corespunzător. In acest sens 
s-au început studii și unele lu
crări privind construcția centrului 
orașelor, degajarea unor teritorii 
necesare pentru crearea de magis
trale noi, care să faciliteze rezol
varea problemelor de 
acum încă îngreunată 
unei necorespunzătoare 
a rețelei de străzi și de 
reciprocă a zonelor și obiectivelor 
de polarizare a populației. Aseme
nea studii și lucrări se elaborează 
în București, în orașele Iași, Pi
tești, Bacău, Timișoara, Ploiești și 
altele. Totodată, s-au elaborat sau 
sînt în curs de întocmire proiecte 
pentru diferite dotări centrale — 
sedii ale organelor și instituțiilor 
locale, institute de învățămînt su
perior, teatre, cinematografe, com
plexe comerciale de tip nou și 
altele.

circulație, 
din cauza 
organizări 
amplasare

Am părăsit sediul C.S.C.A.S. 
cu sentimentul participării la 
desfășurarea unui profund „șt 
vertiginos proces, la fenome
nul amplu și semnificativ al 
prefacerilor înnoitoare care 
vor definitiva chipul de mîine 
al orașelor noastre.

Interviu realizat de 
Al. PLAIEȘU

aeriana 
a litoralului

Poarta aeriană a litoralului, 
aeroportul „Mihail Kogălni- 
ceanu", aflată la circa 25 km 
de Constanța, cunoaște în aces
te zile freamătul obișnuit al 
sezonului estival. Avioane de 
mare capacitate au întins o 
punte între străvechiul Tomis 
și un mare număr de orașe 
europene. Iată și cîteva amă
nunte în legătură cu trans
portul pe calea aerului al vi
zitatorilor litoralului, relatate 
de tovarășul Gheorghe Cons
tantin, comandantul aeropor
tului internațional „Mihail 
Kogălniceanu" :

— Așa cum arată acum, se 
poate spune pe drept cuvînt 
că este un aeroport modern, 
întrunind condiții excelente de 
decolare, aterizare și dirijare 
a avioanelor. El a fost dotat 
cu noi stații de radioemisie și 
mijloăde ' de asigurare a pro
tecției aeronavelor în timpul 
zborului. S-a introdus un 
sistem de automatizare pen
tru punerea 
a mijloacelor radio de 
distanță. Lm stațiile aflate 
la 7 km de aeroport — 
în centrul de emisie — comen
zile pentru emisie și detecție 
se dau automatizat de pe ae
roport. Au fost pregătiți spe
cialiști care să lucreze la ra- 
dio-locatoarele de suprave
ghere și dirijare a aeronavelor 
în condiții meteorologice deo
sebite de zbor, 
pentru asigurarea unei asis
tențe tehnice a 
înainte și după zbor.

Primele aeronave cu turiști 
de peste hotare au sosit la 22 
mai. De atunci s-au deschis 14 
linii aeriene 
care asigură 
Dusseldorf, 
Main, Viena, 
holm, Paris, 
zilele ce urmează se vor des
chide și liniile Istanbul, Praga. 
în acest sezon aici vor ateriza 
sau decola zilnic de pe aero
port circa 60 aeronave, cu pes
te 4 000 turiști, oaspeți ai sta
țiunilor de pe litoral. Totoda- 

organizează zilnic 
de agrement dea- 

avioane 
scop, pe tra-

în funcțiune
■o la

precum și

aeronavelor

internaționale 
legăturile cu 

Frankfurt pe 
Zurich, Stock- 

Londra ș.a. In

tă, se 
zboruri 
supra litoralului, cu
IL-14. în acest 
seul Constanța — aeroportul 
Kogălniceanu circulă un nu
măr suficient de autocare puse 
la dispoziția celor care vor să 
vadă de la înălțime panorama 
litoralului.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteîi

HÎRTIILOR

cercetări 
deschi- 

noi, sînt 
schimb

Sînt salariat la în
treprinderea de explo
rări miniere-Crișana. 
Lucrînd în cadrul sec
torului de 
geologice și 
deri de mine 
nevoit să-mi
mereu domiciliul. în 
prezent locuiesc în ra
ionul Aleșd.

Anul trecut, în luna 
iunie, avînd nevoie de 
o adeverință de stare 
materială 
dresat în 
Sfatului 
comunei

m-am a- 
acest sens 

popular al 
Șamșud

*

NOTA REDACȚIEI: 
Pentru clarificarea aces
tui caz, ne-am adresat 
Sfatului popular al raio
nului Zalău care ne-a răs
puns : „...acest cetățean 
este angajat permanent la 
I.E.M.-Crișana, fiind ple
cat definitiv din localita
tea Șamșud din anul 1956. 
în prezent nu mai figu
rează în registrul agricol 
al acestei comune și nici 
nu este impus cu nici un 
fel de impozit. Sfatul 
poptțiar al comunei Șam
șud în mod legal nu i-a 
eliberat adeverința solici
tată". (sublinierea noas
tră).

Ne-am adresat și Sfa
tului popular al raionului 
Aleșd. Iată răspunsul: 
„Scrisoarea... vizează pro
bleme ce cad în compe
tența Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al 
raionului Zalău. Sus-nu- 
mitul trebuie să primeas
că adeverința de stare 
materială și venitul im
pozabil de la domiciliul 
stabil. El în comuna Da- 
miș domiciliază provizo
riu".

Răspunsurile nu infirmă 
faptul că omul nu are, in 
afara salariului, nici o al-

tă

2—

din raionul Zalău, 
unde se află și pă
rinții mei. Mai pre
cis, era vorba de o hîr- 
tie în care să se arate 
un lucru foarte sim
plu : că nu am nici un 
fel de avere. Mi s-a 
răspuns că nu mi se 
poate elibera nici o a- 
deverință deoarece eu 
nu mai domiciliez în 
comuna respectivă! 
Am plecat atunci per
sonal după acest act. 
Deoarece la Șamșud 
n-am putut rezolva ni
mic, am pornit 
departe
popular al raionului 
Zalău. I-am explicat 
toată povestea pre
ședintelui sfatului, în
să nici de data aceasta 
nu s-a găsit o modali
tate „legală" pentru 
obținerea adeverinței.

★

mai 
la Sfatul

Mihai BANTO

sursă de venituri, ci, 
dimpotrivă, îl confirmă. 
Si totuși adeverința nu se 
poate elibera pentru că 
fiecare din cele două sfa
turi populare invocă „ar
gumentele sale". Cine va 
lămuri această dilemă bi
rocratică ? într-o altă 
scrisoare ni se semnalează 
că Ioan I. Pop, șef de bri
gadă pe șantierul de mon
taj Oradea al între
prinderii energo-montaj 
București, nu poate obți
ne o adeverință asemănă
toare nici de ia Sfatul 
popular al orașului Cod- 
lea, unde el are mutația 
definitivă, nici de la Sfa- 
tul popular al orașului O- 
radea, unde locuiește tem
porar, ca flotant.

Și de data aceasta, în 
calea rezolvării problemei 
apar aceleași baraje clă
dite pe rutină și indi
ferență. Cum pot fi dis
truse ele, cum se poate 
ajunge la cea mai simplă 
rezolvare a lucrurilor ?

O logică elementară a- 
rată clar că nu e nevoie 
de altceva decît de cea 
mai simplă... logică : hîr- 
tiile trebuie puse în acord 
cu realitatea și nu realita- 

cu hîrtiile !

Noua cabană de pe dealul Făget Foto : A. Cartojan

BDupă mutarea fostului locatar, în
calitate de coproprietar și uzinei 1 

de dreptul legal de opțiune, am ocupat 
spațiul rămas liber. Au trecut de a- 
tunci 9 luni de zile, am iăcut reveniri 
în scris, am stat de vorbă cu organele 
competente de la spațiul locativ al ra
ionului „16 Februarie", am predat to
varășului vicepreședinte al comitetu
lui executiv, Petre Dăescu, o recla- 
mațle — și nici pînă în prezent nu 
s-au emis ordinele de repartiție. La 
nici una din sesizări nu am primit 
răspuns scris. Amintesc că la spațiul 
locativ am întilnit cetățeni care bat 
drumurile 
repartiție, 
rență față

de un an după un ordin de 
Cum e posibilă atîta indife- 
de interesele cetățenilor î

Ing. Dan BURILEANU
Str. Nuferilor nr. 95
Raionul „16 Februarie’

m GABOR GERGELI, militar în ter- 
men, ne semnalează că din 1 iulie 

1965 nu a primit alocația de stat pen
tru copil. Deși a depus toate actele ce
rute, ori de cîte ori soția lui se prezin
tă la Sfatul popular al orașului Crlstur, 
raionul Odorhei, i se răspunde invaria
bil : „Mal așteptați, tovarășă...".

Și, peste o lună, e anul de cînd 
așteaptă.

ESS In blocul nostru locuiesc opt famf- 
™ 111. Deși este dotat cu instalațiile 
necesare, deși rețeaua de canalizare 
trece chiar prin curte, totuși, orlcît ar 
părea de straniu, nu avem apă 
în apartamente. De cinci ani de zile 
am iăcut nenumărate demersuri 
Sfatul popular raional Marghlta, 
Sfatul popular regional Crișana, 
I.R.G.C.L.-Marghtta. Ni s-a răspuns
nu sînt fonduri. Cum se poate accepta 
un astfel de răspuns, de vreme ce 
toate celelalte blocuri, construite mai 
tîrziu, au apă din belșug ? In 5 ani de 
zile, cu putină bunăvoință și simt de 
răspundere, nu s-ar fi putut rezolva a- 
ceastă problemă ?

ia 
la 
la 
că

Locatarii din Piafa 
Eroilor 8 Marghita

|SI De la magazinul O.C.L. Produse 
Industriale nr. 83-Lupenl am cum

părat în septembrie 1965 o gar
nitură de mobilă tip Maramureș
ean'!. Furnirul eră de proastă ca
litate, au apărut crăpături, lustrul 
s-a luat. Am reclamat peste tot șl, în 
cele din urmă, mi s-a schimbat garni
tura. M-am bucurat însă prea devre
me. După patru luni, mobila nouă a 
început să arate la tel : crăpată și cu 
lustrul pierdut. A tost și ea confec
ționată tot la fabrica de mobilă a în
treprinderii raionale de industrie lo
cală din Cărei, 
calitate să iasă 
menea mobilă ?

Cum lasă controlul de 
pe poarta fabricii ase-

Const. MANEA
Lupeni

VASILE CHELARU și-a anunțat 
telegrafic o rudă din comuna Plo- 

pu, raionul Tulcea, că sosește in 
această localitate în ziua de 1 
mai. Telegrama cu nr. 225 a fost ex
pediată din Brașov, de Ia Oficiul poștal 
al fostei gări de călători. N-a ajuns 
însă nici ptnă-n 5 mai cînd cetățeanul, 
după o vizită de cîteva zile, s-a îna
poiat acasă.

La tel s-a întîmplat cu ION SUCIU, 
din Lugoj. A expediat telegrafic fiicei 
sale, elevă la Școala tehnică de con
tabilitate agricolă din Timișoara, un 
mandat de 400 de lei. Deși trimis din 
25 aprilie, nici după cinci zile manda
tul nu ajunsese la destinație.

O anchetă a P.T.T. se impune. Și 
măsuri. Dar nu cu rapiditatea telegra
melor...

/

ATRIBUTELE FEMINITĂȚII
Pentru cineva nefamilia

rizat cu mulțimea domenii
lor științei care au în cen
trul atenției diferitele as
pecte particulare ale vieții 
și activității omului (de la 
etnografie la psihologie) 
poate părea o ciudățenie 
afirmația că feminitatea este 
analizabilă științific. Cum se 
spune adesea, 
e ceva inefabil, ceva 
respiră din trăsăturile 
racteristice femeii, ceva 
care se potrivesc mai 
grabă metaforele decît i 
fiunile și definițiile. Și 
tuși, acest inefabil, afît 
natural și totodată afît 
„mărunt" dacă îl privim 
perspectiva fenomenelor 
mari ale vieții sociale, nu 
este mai puțin obiect al 
cercetării. Date consemnate 
cu grijă de diverși obser
vatori, ca și investigații anu
me concepute, referitor la 
obiceiuri, îmbrăcăminte, o- 
cupații în diferite mo
mente istorice și în diferite 
regiuni ale pămîntului aduc 
informații valoroase și în 
problema feminității, con
tribuind la înțelegerea fe
nomenului ca origine, ca 
mod de manifestare, cît și 
ca rol în existența speci
fic umană.

Datorită tuturor acestor

feminitatea
ce 

ca- 
i la 
de 

no- 
to- 
de 
de 
din

surse sîntem în măsură azi 
să desprindem cel pu)in 
două elemente esențiale 
pentru caracterizarea femi
nității : e „ceva” înnăscut, 
dar se și învață. înnăscut, 
fiind în funcție de sex. în 
acest sens, indiferent de 
continentul sau coiful de 
pămînt pe care trăiește, in
diferent de cultura căreia 
îi aparfine și la făurirea că
reia participă, orice femeie 
exprimă una sau alta din 
variantele posibile ale fe
minității.

înainte 
acest
cîteva persoane — te
și bărbafi — ce înfe- 
prin feminitate.

Valentina RADU 
cercetător principal 

la Institutul de psihologie

unor opinii șl 
extrem de amă- 
subfile, totuși, 

care 
subliniat

de a scrie des- 
subiect am între-

Deși

pre 
bat 
mei 
leg
destul de diferite, după 
profesie, experiență de via
ță, răspunsurile primite, ară- 
tînd și cît de diferit este 
înțeleasă feminitatea, con
țin totuși multe elemente 
comune. Nota de căldură 
și de atracție, gingășia, sen
sibilitatea, delicatețea — 
iată cîteva din însușirile 
subliniate de toți cei cu 
care am vorbit ca fiind pro
prii feminității. La o între
bare privind relația dintre 
feminitate și înfățișarea ex
terioară a femeii, deși ni
meni nu a negat-o, ba chiar 
aproape fiecare s-a arătat

posesorul 
cunoșfinje 
nunfite și 
fără excepfie, cei cu 
am discutai au 
valoarea pozitivă și deter
minantă a feminităjii infe
rioare și 
accentuez 
trebuie să 
ta umană 
meii. Cu 
cuvinte 
la” 
în generai aco
perirea cu hai
ne la modă 
și chiar cu po
doabe nu pol 
fi dovadă de 
feminitate dacă figura, vo
cea, atitudinea, gesturile
femeii, interiorul ei nu e-
mană umanitate.

Cînd ai o înfățișare foar
te feminină pe dinafară dar 
dovedești grosolănie sau 
frivolitate nu poți în
șela pe nimeni asupra ne- 
feminităfii de fond ; cînd 
confunzi intrarea într-un 
birou sau o discufie cu ci
neva care nu-ti este infim 
cu un prilej de „balans 
coregrafic’ sau de „price-

îndoielnic, 
nefemini-

să 
feminitatea 

prezen-

mi-au cerut 
că 

exprime 
a fe- 

alte
„gătea- 

să spunem.

adevărat

noi. îmi vine în minte ver
sul dinfr-un cîntec vechi de 
nuntă „că mila de la băr
bat ; ca frunza de pom us
cat", ca și zicala populară 
„pe bărbat îl cunoști după 
cum îi arată femeia” și mă 
gîndesc că aici femeia mai 
are încă de luptat în pri
mul rînd cu ea însăși. 
Transformarea „fetei" în 
„nevastă" trebuie oare să 
ducă la ofilirea frumusefii, 
la disparifia strălucirii obra
jilor și zîmbetului femeii ? 
Și dacă se întîmplă așa, 
bărbatul se poate considera 
mulfumit ? Fura|i de preo
cupările zilnice de 
ori nici nu observăm 
și cum are loc schimbarea. 
Efectele de mai tîrziu ne 
surprind însă, și ca orice 
lucru venit pe neașteptate, 
ne descumpănesc. Am un 
sentiment de admirafie în 
fafa unei femei care deși 
muncește, deși are copii și 
gospodărie, nu uită că este 
femeie. Ve(i spune f 
că asta cere timp. E 
vărat. Dar cere mai 
obișnuință și un dram 
voinfă.

Unul din dușmanii 
temut ai feminității este 
boseala. Aici cred că 
poate pune și chestiunea 
organizării în mod mai se
rios a anumitor forme 
de ajutor casnic prin

• care să se poată asigura o 
asistentă competentă a gos
podăriei, a copiilor, căci 
astfel pot apărea realmente 
multe momente de dificul
tate cînd femeia în același 
timp mamă, muncitoare 
gospodină e 
renunfe ia 
lalt dușman 
glijenfa. Aici 
mobilizăm voinfa. Ar fi bi
nevenite cărfi sau broșuri 
care să con(ină sfaturi și 
reguli igienice adresate nu
mai femeilor, lucrări 
petent 
cepute 
retic ci 
anumită 
dispensabil ca în școală să 
se introducă elemente de 
educafie a feminității — de
sigur, separat pentru fete — 
de la discuții în jurul con
ceptului de feminitate și 
al unor figuri celebre de 
femei și pînă la sfaturi 
practice de comportare în 
diferite împrejurări, de cos
metică etc.

Feminitatea trebuie men
ținută și 
pentru a 
conștient 
bloul viu 
sefea proprie femeii, cu căi- [ 
dura și sensibilitatea care o 
caracterizează.

Șl 
nevoită să 

sine. Celă- 
este ne- 

trebuie să

peri mimice’ — în general 
cînd vrei cu tot dinadinsul 
să fii feminină faci o con
cesie gustului 
osfenta)iei, deci 
tttfli.

înțelegerea cu
a rolului feminității în via
ta de toate zilele, în 
rea familie socială și 

construirea 
păstrarea ferici
rii 
este 
să 
odată în 
necesitatea 
numai ca femeia 
să nu-și piardă 
feminitatea, ci să 
se 

ei

ma
in 
Și

:■

conjugale 
de natură 

accentueze 
plus 

nu

multe 
cînd

com- 
elaborafe și con- 

nu din unghi feo- 
pracfic, urmărind o 
eficienfă. Pare in-

să 
finufa 

îmbinarea

caute 
de 
de 
fățișarea exterioară a femi
nității și atributele ei inte
rioare.

Femeia a luptat cot la cot 
cu bărbatul pentru înlătura
rea nedreptăților ce i-au 
fost impuse. Dar cîșfigarea 
drepturilor meritate înseam
nă în același timp și repu
nerea în drepturi a femi
nității, desigur în condiții

îngrijească 
generală, 

dintre în- poate 
ade- 
ales 

i de

de
o-
se

pusă în valoare 
îmbogăfi în mod 
și inteligent ta- 

al viefll cu frumu-
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„LONGEVITATEA" MAȘINILOR
obiect al cercetării științifice J

Cum repartizăm

constă importanța 
din domeniul lu-

— în ce 
cercetărilor 
brificației?

CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

— Ce sarcini ridică cincina
lul în fața specialiștilor din a- 
cest domeniu?

oricît de simplă, 
sistem 
Mași-

în laboratorul de lubrificație de la Institutul de mecanica fluidelor „Traian 
Vuia“ : specialiștii măsoară debitul de lubrifiant necesar la ungerea lagă

relor motoarelor Foto : M. Cioc

Prelungirea duratei de funcționare a unei mașini înseamnă 
economii și spor de producție. Alături de coroziune, 
frecarea (inerentă în orice mecanism, unde suprafețe 
ale elementelor mobile vin în contact între ele sau cu supra
fețele elementelor statice) atacă continuu organele mașini
lor, și este unul din principalii factori ai procesului de uzură 
fizică a acestora. De aci derivă și importanța lubrificației; 
operație auxiliară, considerată nejustificat uneori ca de im
portanță secundară, lubrificația prezintă probleme de o deo
sebită însemnătate economică, constituind totodată un vast 
teren de investigație științifică. In legătură cu această temă, 
am adresat cîteva întrebări dr. ing. Virgil Constantinescu, 
laureat al Premiului de Stat, șef de sector la Institutul de me
canica fluidelor „Traian Vuia" al Academiei Republicii Socia
liste România.

— O mașină, 
trebuie să posede și un 
de lubrificație adecvat, 
nile moderne pun cerințe tot 
mai severe în ceea ce privește 
funcționarea și întreținerea — ele 
incluzînd variate ansambluri de 
frecare — lagăre, rulmenți, an
grenaje, ghidaje etc. și, totodată, 
fiind solicitate la sarcini mari, tu
rații ultrarapide, variații de tem
peratură, precizii extreme, funcțio
nare în medii nocive sau iradiante 
etc. Astfel, un lagăr de motor de au
tomobil, chiar la sarcini și viteze 
reduse nu poate funcționa fără 
ungere nici măcar o oră, timp în 
care apar uzuri puternice și chiar 
distrugeri ale suprafețelor de con
tact. Același lagăr, uns corespunză
tor, are o „longevitate" de cca. 
10—20 de mii de ore, iar necesarul 
de forță pentru antrenare scade de 
cîteva sute de ori.

Desigur, o mare însemnătate au 
în această privință progresele rea
lizate în aplicarea unor sisteme noi, 
tot mai perfecționate de lubrifi- 
cație și a unor lubrifianți diverși 
cu calități superioare — nu numai 
lichizi sau vîscoși, ci chiar și solizi 
ori gazoși. Experiența unor specia
liști din R.F.G. arată că lagărele 
de construcție obișnuită ale unui 
laminor de dimensiuni mari pot 
consuma, prin frecare de lagăre, o 
putere de circa 10 000 C.P. ; dacă 
aceleași lagăre se proiectează avîn
du-se în vedere datele noi furni
zate de teoria lubrificației, acest 
consum se poate reduce la jumă
tate, rezultând o economie de pu
tere instalată de cca. 5 000 C. P. 
Asemenea cerințe nu pot fi 
îndeplinite decît printr-o cu
noaștere tot mai profundă și mai 
cuprinzătoare a fenomenelor intime 
ce apar în procesele de lubrificație. 
Privită un timp ca un capitol 
anexă al hidromecanicii sau chi
miei, lubrificația s-a impus în ul
timele două decenii ca o disciplină 
de graniță, închegată, cu o mare 
gamă de preocupări și aplicații.

— Care este stadiul atins 
de aceste cercetări în țara 
noastră?

— în legătură cu obiectivele am
ple ale cincinalului în domeniul 
industrializării, cercetătorii noștri 
au în vedere studierea unor noi 
lubrifianți, mai eficienți și mai e- 
conomici, vizînd în special noile 
tipuri de mașini cu care este în
zestrată pe scară tot mai largă e- 
conomia națională. Alături de alte 
cercetări mai vechi este necesar să 
ne concentrăm atenția asupra e- 
fectuării unor studii complexe pri
vind lubrificația cu alte medii de
cît uleiurile (reologia lubrificației), 
stabilitatea și vibrațiile lagăre’or, 
ca și lubrificația în regim turbu
lent (importante în special pen
tru funcționarea mașinilor cu 
turații mari), privind metodele 
pentru calculul lagărelor alimen
tate sub presiune, lubrificația cu 
gaze. Este necesar, totodată, să ne 
preocupăm mai mult de aplicarea 
cu maximum de eficiență a solu
țiilor elaborate, care de multe ori 
fie că sînt valorificate insuficient, 
fie că nu-și găsesc finalizare.

— Cum vedeți remedierea 
acestor deficiențe?I

Lucrările pentru amenajarea de noi 
terenuri în vederea extinderii irigațiilor 
au luat avînt în acest an în cooperati
vele agricole. Țăranii cooperatori au 
răspuns cu entuziasm indicațiilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R. de a pune 
în valoare prin irigații întregul poten
tial de producție al pămîntului din zo
nele cu precipitații mai puține. Un prim 
bilanț al muncii desfășurate arată că, 
intr-o perioadă scurtă, țăranii coopera
tori au amenajat cu mijloace proprii 
85 500 hectare față de 63 000 hectare 
prevăzute la începutul anului. Există 
toate premisele ca, încă în primul se
mestru al acestui an, terenurile amena
jate pentru irigarea culturilor să depă
șească 90 000 ha. Realizări deosebite 
au fost obținute de cooperativele agri
cole din regiunea București, care 
mărit suprafețele irigate cu 25 000 
de cele din Oltenia și Argeș unde 
renurile amenajate cresc cu 18 000 
și respectiv 12 000 ha, precum și 
cele din regiunile Dobrogea și Sucea
va, care au extins irigațiile cu 6 000— 
7 000 hectare.

în prezent, continuă lucrările pentru 
construcțiile hidrotehnice și stațiile de 
pompare și se iau măsuri în vederea 
folosirii cu maximum de eficiență a uti
lajelor și a apei pentru ca prin irigarea 
culturilor recoltele să fie duble sau 
chiar triple.

au 
ha, 
te- 
ha, 
de

și cum urmărim
cheltuielile

producție
Ba
ia •- 
in-

Gospodăria de sfat 
dălan a luat ființă în 
nuarie anul trecut, în 
cinta desecată a Brateșului 
de Jos. Deoarece terenul 
atribuit — 1 609 hectare — 
este alcătuit dintr-un singur 
trup, noi am apreciat că 
procesul de producție poa
te fi cel mai bine organi
zat pe principiul brigăzilor 
independente. Au fost 
create astfel 3 brigăzi de 
cîmp și două legumicole. 
Ulterior s-a alcătuit și o bri
gadă zootehnică.

Din primul an de activi
tate am obfinut indici teh- 
nico-economici buni. In to
tal, anul trecut am realizat 
un beneficiu 
lei fafă 
1 372 000 lei 
era prevăzut.

înfelege
a-

de 
de 
cît

3 094 000

— Deși relativ recente — cerce
tările de acest gen au fost inițiate 
mai ales în ultimul deceniu — ele 
s-au dezvoltat continuu pe măsura 
progreselor înregistrate în dome
niul industrializării 
institutul 
de către 
de prof, 
respondent 
cetări variate privind lubrifica
ția hidrodinamică în straturi groase 
și condițiile generale de mișcări de 
alunecare și rostogolire a suprafe
țelor în contact (cu aplicații la 
calculul lagărelor de alunecare, al 
rulmenților, angrenajelor etc.), in
fluența transferului de căldură în 
procesele de ungere din mașini, in
teracțiunea dintre suprafețele de 
frecare și ungere (cu aplicații la 
determinarea proprietăților mate
rialelor antifricțiune, uzurii și ro
dajului suprafețelor).

Studiile întreprinse urmăresc să 
furnizeze industriei material docu
mentar sau de calcul și proiectare 
pentru realizarea unor lagăre de 
mașini, stabilirea condițiilor de fo
losire a unor materiale de lagăre 
și a unor lubrifianți fabricați în 
țară, înlocuirea unor metale defi
citare, soluții constructive și con
diții de exploatare mai judicioasă 
a diverselor mașini, sisteme noi de 
lubrificație sau rodaj etc. Din a- 
ceastă ultimă categorie, mențio
năm punerea la punct a unei me
tode originale de rodaj chimic a 
autovehiculelor care, experimen
tată în faza semiindustrială cu 
bune rezultate, a fost aplicată în 
practică. Folosirea acestei metode a 
permis realizarea unor importan
te economii (circa 300 de lei la 
motor, ceea ce anual însemna — 
la nivelul anului 1963 — peste 
7 njilioane de lei economii) și ri
dicarea calității operației, motoa
rele fiind rodate în condiții supe
rioare și ur; forme.

țării. La 
nostru s-au efectuat 
un colectiv condus 

N. Tipei, membru co
al Academiei, cer-

— Cea mai importantă condiție 
este, fără îndoială, învingerea unei 
anumite subaprecieri a însemnătă
ții economice a problemelor lubri
ficației, subapreciere care se mani
festă încă în nu puține întreprin
deri. Dacă în întreprinderi, și mai 
ales în cele care produc mori de 
ciment, utilaj petrolier, hidroagre- 
gate etc., (Uzina de construcții de 
mașini din Reșița, „Steagul Roșu“ 
și „Tractorul" din Brașov, „Vulcan" 
din București etc.) va fi în gene
ral înțeles că de dezvoltarea cer
cetărilor și de aplicarea lor de
pinde în bună măsură „longevi
tatea" mașinilor, randamentul a- 
cestora, buna conservare și utili
zare a unor prețioase instalații, se 
va deschide calea largă a lichidării 
multor carențe actuale.

Am vorbit mai sus despre roda
jul chimic al autovehiculelor. A- 
ceastă metodă poate fi aplicată 
Și 
de 
Slaba 
treprinderi 
carea 
lubrificației se manifestă adeseori 
și prin faptul că o serie de colabo
rări sînt întrerupte brusc cînd se 
consideră că o soluție de moment 
oferită de cercetare rezolvă o ne
cesitate imediată a procesului de 
producție. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, cu studiul lagărelor cu tu
rații mari, cu aplicații Ia construc
ția turbosuflantelor pentru motoa
rele de tractoare și autovehicule. 
Se pierde astfel din vedere pers
pectiva, care uneori poate fi foarte 
valoroasă : o- astfel de cercetare 
poate aduce aplicații noi de mai 
mare importanță pentru întreprin
derea respectivă și pentru econo
mia națională.

Alteori, ne-au fost solicitate cer
cetări în probleme care, după ce au 
fost soluționate, au fost abandonate 
pe parcurs de beneficiari. Aceasta 
a fost soarta studiilor întreprinse 
pentru industria textilă privind 
realizarea unor motoare electrice 
de antrenare pe lagăre cu aer.

Dată fiind importanța pe care o 
prezintă lubrificația în construcția 
de mașini ar fi util să existe un 
laborator central dotat cu utilaje 
corespunzătoare, care, pe lingă 
rolul de for științific, să aibă și ca
racterul unui centru metodologic.

Pe de altă parte, publicarea în 
revistele de specialitate a lucrări
lor de lubrificație. uneori mai pu
țin accesibile tehnicienilor din pro
ducție. ar trebui completate prin 
anumite forme de transmitere vie 
a cunoștințelor — conferințe, 
cursuri de specializare, cursuri 
post universitare pentru inginerii 
proiectanți și tehnologi etc. De 
fapt, viața cere tot mai insistent 
pregătirea de specialiști în lubri- 
ficație, domeniu de o mare impor
tanță pentru economia noastră 
națională.

la rodarea 
tractoare, 

preocupare 
fată 

cercetărilor

motoarelor 
autovehicule 

a 
de 
în

noi 
etc. 
în-unor 

valorifi- 
domeniul

Teodor CAZACU

Un nou bazin forestier
Liniștea seculară a păduri

lor de fag de pe versanții 
munților Mehedinți și Godeanu 
a cedat locul zumzetului 
fierăstraielor mecanice. In u- 
nul din cele mai noi bazine 
forestiere din țară — Cerna- 
Herculane — a început ex
ploatarea masei lemnoase. 
Pentru deschiderea noului ba-

pe frumoasa vale a Cer- 
s-au croit 35 km drumuri

zin 
net 
forestiere dintre care mai mult 
de jumătate cu pantă dublă. 
Pe aici vor coborî, în anii cin
cinalului, spre Combinatul de 
industrializare a lemnului de 
la Turnu-Severin, peste 200 000 
mc de bușteni.

Polrivit specificu
lui lor, organizațiile 
comerciale pot folosi 
credite bancare pen
tru mecanizarea unor 
operațiuni legate de 
manipularea și depo
zitarea mărfurilor, do
tarea cu mașini moder
ne a secțiilor care rea
lizează producție pro
prie sau îmbuteliază, 
sortează și preamba- 
lează mărfuri. Aceste 
lucrări duc la înlocui
rea muncii manuale, 
la ușurarea unor ope
rațiuni grele, influen
țează asupra creșterii 
productivității muncii și 
reducerii cheltuielilor 
de circulație, mărind, 
în același timp, opera
tivitatea deservirii pu
blicului. Experiența de 
pînă acum a arătat că, 
date fiind avantajele 
pe care le prezintă 
realizarea unor aseme
nea lucrări din credi
te bancare, acolo un
de conducerile orga
nizațiilor comerciale 
s-au ocupat înde
aproape de folosirea 
lor au fost procurate, 
pe această cale, tot fe
lul de mașini și insta
lații, benzi transpor
toare, ascensoare, au 
fost amenajate și lăr
gite unele spații co
merciale, cum ar fi 
cele de la complexul 
„Carpafi’ din Brașov, 
din Constanța, 
șoara și altele.

Incepînd din 
mul trimestru al 
trecut, au fost 
unele îmbunătățiri le
gislației care regle
mentează acordarea 
creditelor pentru lucrări 
de mică mecanizare. 
Tn momentul de față, 
întreprinderile și orga
nizațiile comerciale pol 
primi credite pentru a- 
menajarea și moderni
zarea de spații comer
ciale în clădiri exis
tente, dotarea cu mo
bilier și utilaje, meca
nizarea operațiunilor în 
depozite sau secții de 
prelucrare și preamba- 
lare etc. De asemenea, 
se pot acorda credite 
pentru amenajări și 
construcții ușoare ne
cesare recondiționării 
și depozitării ambala
jelor.

Nivelul la care a a- 
juns comerțul nostru 
reclamă totodată și lăr
girea actualelor regle
mentări de acordare a 
acestor credite. Limi- 
tînd, de exemplu, a- 
menajarea de spații 
comerciale numai la 
clădirile existente, or
ganizațiile comerciale 
nu pot primi asemenea 
fonduri pentru extin
derea unor localuri sau 
completarea unor con
strucții de care dispun. 
Or, această cerință este 
deosebit de actuală 
mai ales pentru 
limentația publică, 
un sector al 
merțului care are 
voie de o mai i 
mobilitate în 
jarea unor unităfi — 
grădini de vară, de e- 
xemplu — în procu
rarea de chioșcuri de 
răcoritoare etc, care se 
cer realizate operativ, 
în funcție de sezon și 
de cerințele publicu
lui.

în ultimul timp s-a 
ridicat cu insislență ce
rința asigurării unor 
depozite „de mînă’

pe lingă 
ceea ce 
reasorfarea cu 
furi la intervale 
mai scurte. Astfel 
depozite 
realiza tot din credite

magazine, 
ar permite 

măr- 
tot 

I de 
s-ar putea

descărcare sau ex
pediție, ceea ce ar 
ușura și grăbi efectua
rea operațiunilor și 
ar contribui totodată 
la evitarea degradări
lor de mărfuri, la re-

liza eficienfei econo
mice a undr obiective 
se face formal, lucră
rile începute nu se 
termină la timp, se tă
răgănează, ceea ce re
duce, firește, avanta-

zare depinde în cel 
mai înalt grad de in
teresul și spiritul de 
inițiativă ale șefilor de 

conducă- 
organizații 
care cu- 

cerințele 
de muncă.

Timi-

ulfi- 
anului 
aduse

a-
Este 
co- 

! ne- 
mare 

amena-

in scopul bunei deserviriA

Nicolae PRETORIAN
director în Banca Națională

mai
oca-

de

bancare. De aseme
nea, avînd în vedere 
pierderile ce se 
înregistrează cu 
zia operațiunilor
manipulare și depozi
tare, ar fi posibil ca 
din credite să se ame
najeze, la depozitele 
cu ridicata, rampe de

ducerea cheltuielilor 
de circulație.

Folosirea creditelor 
pentru lucrări de mică 
mecanizare cere din 
partea organelor co
merciale o analiză și 
o preocupare specială. 
JJe mai înfîlnesc des
tule cazuri cînd ana-

jele utilizării credite
lor.

Multiplele aspecte 
amintite nu pot fi, de
sigur, cuprinse în- 
fr-un plan central de 
investiții. De aceea, 
folosirea eficientă și 
avantajoasă a credite
lor de mică mecani-

unităfi, ale 
torilor de 
comerciale, 
nosc bine 
fiecărui loc

în ultimul timp, atîf 
Ministerul Comerjului 
Inferior, cît și Centro- 
coop s-au ocupat mai 
mult de această pro
blemă, au dat îndru
mări organelor în 
subordine asupra mo
dului în care trebuie 
să fie folosite creditele 
bancare pentru reali
zarea unor lucrări de 
mică mecanizare, pen
tru îmbunătățirea apro
vizionării și deservirii. 
Este necesar ca acest 
sprijin să fie 
în continuare 
lor în stabilirea lucră
rilor, întocmirea docu
mentațiilor, procurarea 
materialelor și utilaje
lor necesare, în ur
mărirea ritmicității e- 
xecufiei, exercitîndu-se 
totodată controlul cu
venit, în așa fel încît 
fiecare leu să fie chel- 
fuif cu adevărat în in
teresul desfacerii ra
pide și civilizate a 
mărfurilor înfr-un ca
dru plăcut, în interesul 
modernizării comerțu
lui și al deservirii 
populafief.

acordat 
unităfi-

I 
I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
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E vorba numai de
nomenclatoare depășite ?

Nu de mult, am citit în „Scîn- 
teia" articolul „Nomenclatoare de
pășite", care se ocupă de unele pro
bleme referitoare la salarizarea ca
drelor de economiști și la condițiile 
de ocupare a unor funcții economi
ce de conducere. Vreau să-mi ex
prim, în rîndurile de mai jos, punc
tul meu de vedere în legătură cu 
aceste probleme.

In aplicarea sistemului socialist 
de salarizare, în funcție de sarcinile 
concrete ce se pun în fata econo
miei naționale într-o anumită eta
pă, poate deveni necesar să se pună 
accentul pe cointeresarea materială 
în anumite ramuri și activități, pre
cum și a anumitor categorii de spe
cialiști, în vederea atingerii cu pre
cădere, într-un timp mai scurt, a 
anumitor obiective, de realizarea 
cărora depinde rezolvarea unui șir 
întreg de alte sarcini importante. 
Numai dacă pornim de la o astfel 
de abordare a problemelor și avem 
în vedere sarcinile stabilite de 
partid și guvern în promovarea pro
gresului tehnic în toate ramurile e- 
conomiei naționale, putem să înțe
legem în mod just de ce, în anii 
șesenalului; s-au aplicat creșteri di
ferențiate la salariile tarifare ale 
personalului tehnic-ingineresc și 
cele ale cadrelor cu pregătire eco
nomică superioară.

Desigur, procentele de creștere 
stabilite fiind diferențiale pe grupe 
de specialiști cu pregătire diferită 
(studii superioare tehnice sau eco
nomicei, au rezultat și nivele de sa
larii tarifare diferențiale pe grupele 
respective Dar în acest caz nu este 
nicidecum vorba de „nomenclatoare 
depășite* elaborate de un organ sau 
altul, ci de o reglementare al cărei 
obiectiv a fost — cum am arătat 
mai sus — stimularea cu precădere 
într-o etapă dată a unor anumite 
cadre de specialiști.

Evident, corelațiile ce au rezultat 
nu sînt imuabile și revederea lor în 
lumina condițiilor noi devine obiec
tul unor etape următoare. Este bine 
știut că, în condițiile actuale de 
dezvoltare a economiei, problemele 
economice capătă o importantă din 
ce în ce mai mare, ca urmare a ne
cesității rezolvării unor sarcini 
complexe în legătură cu creșterea 
eficienței economice a producției, 
investițiilor, a întregii activități e- 
conomice, sporirea productivității 
muncii, ridicarea nivelului rentabi
lității. în această situație, rolul

de 
ce 
de

Se 
că la baza 
castor 
a stat, 
mul rînd, 
pășirea produc
țiilor planificate 
la toate cultu
rile. De foarte 
mare importanță

succese, 
în pri

de-

O dată începută mi 
de zi cu zi întrea 
activitate a mecanizatoi 
lOr, a brigăzilor s-a de< 
fășurat pe baza ordinele 
ele lucru emise săpfămîn; 
șau chenzinal. In ele pr» 
vedem lucrările ce frebe 
e.xecufate în perioada re 
pectiva, forfa mecanica 
manuală necesară, maler 
î/ele, carburanții și lubrifi? 
fii care pot fi consumafi 
Toate aceste prevederi 
seama de cifrele înscris? 
bbgefele lunare de vr 
Și 
cr 
fu. 
ordinului de lucru, 
de emiterea altuia, 

zăm cu 
dierii cur. 
fost îndepli 
sarcinile stab 
te. Aceasta 
permite să 
noaștem, în o^t- 
ce moment, cu 
stăm fr‘ 
plan,
Tiwm 
pentru 

Jielilor d 
măsu

0 ■țlluieli, de siluafia 
din teren în m 

.spectiv. La ex

Uh
fost însăa 

și modul cum am repartizat 
cheltuielile pe brigăzi și, 
mai ales, cum le-am urmă
rii. O dată cu defalcarea 
planului de produefie pe 
brigăzi noi avem grijă ca, 
în funefie de condițiile con
crete din fiecare loc, să asi
gurăm repartizarea cît mai 
rațională a cheltuielilor, 
stricta lor localizare pe tar
lale și chiar pe operafiuni.

Orice prevedere în plus 
sau în minus în stabilirea 
fondurilor pe brigăzi poate 
duce, în primul caz la „eco
nomii’ nereale, iar în al 
doilea la neefeefuarea unor 
lucrări, deci la recolte mai 
mici, lată cîteva exemple. 
Anul trecut, pe terenurile 
care trebuiau cultivate cu 
porumb de către brigada a 
4-a exista exces de apă. Fă- 
cîndu-se calculele necesare, 
s-a prevăzut ca această bri
gadă să folosească cu 80 lei 
la hectar mai mult decît ce
lelalte pentru a putea eva
cua la timp apa. A fost o 
cheltuială rentabilă. Semă
natul s-a făcut la vreme.

Tot diferențiat am repar
tizat cheltuielile de produc
ție și anul acesta. La stabi
lirea fondurilor pentru fer
tilizarea terenurilor am ți
nut seama de cantităfile de 
îngrășăminte și de volu
mul lucrărilor de încărcat 
și împrăștiat necesar fiecă
rei brigăzi. Diferențieri 
importante am făcut între 
brigăzi și din cauza gra
dului diferit de pregătire 
a terenului. Pe unele 
prafefe destufizate 
1965, de exemplu, 
prevăzut sume de bani 
plimentare, deoarece 
trebuia să se facă o discui- 
re în plus, să se strîngă și 
să se ardă rizomii de stuf.

su
in 

am 
su- 
aici

tinînd cont de sarcinilefrunte,
revin acestor cadre, precum și 
obiectivele etapei actuale. Rezul

tatele acestor studii s-au și concre
tizat în parte, în trimestrul IV al 
anului 1965, prin aprobarea propu
nerilor de îmbunătățire a corelații
lor dintre salariile tarifare ale per
sonalului economic și cele ale per
sonalului tehnic din aparatul minis
terelor, celorlalte organe centrale 
și al sfaturilor populare, în prezent 
fiind în curs de definitivare propu
nerile pentru extinderea acestor 
măsuri și la cadrele cu pregătire e-

PUNCTE DE VEDERE
cadrelor de economiști 
celor mai bune 
varea acestor 
mod simțitor, 
du-se cu cea a 
în ridicarea nivelului de organizare 
și conducere a activității economi
ce. Se înțelege că, în astfel de con
diții, a devenit necesară revederea 
corelațiilor dintre salariile tarifare 
ale funcțiilor economice și cele ale 
funcțiilor tehnice, în sensul crește
rii cointeresării materiale a econo
miștilor.

In legătură cu aceasta, consider 
util să arăt că, în anul 1965, în ac
tivitatea specialiștilor din Comitetul 
de Stat pentru Problemele de Mun
că și Salarii a stat ca o preocupare 
centrală, alături de problemele le
gate de încheierea acțiunii de ma
jorare a salariilor, efectuarea unor 
studii în vederea elaborării de pro
puneri pentru îmbunătățirea corela
țiilor dintre salariile tarifare ale di
feritelor grupe de funcții, între care 
cele dinlre funcțiile economice fată 
de funcțiile tehnice a ocupat locul

în găsirea 
soluții pentru rezol- 
probleme crește în 

munca lor îmbinîn- 
cadrelor de ingineri

conomlcă din întreprinderi și alte 
unități.

In ce privește aprecierile făcute 
în articolul amintit în legătură cu 
condițiile de studii și stagiu pentru 
unele funcții economice de condu
cere, prevăzute în indicatoarele a- 
probate de ministere și celelalte or
gane centrale, consider că nu au la 
bază o analiză temeinică a proble
melor ridicate. Fără îndoială că, 
fată de cerințele stadiului actual de 
dezvoltare a activității tehnice și 
economice, este necesar ca la con
ducerea diferitelor compartimente 
din cadrul întreprinderilor — în 
special a celor mari și mijlocii — 
să fie numite cadre cu studii supe
rioare în specialitatea respectivă. 
Datorită însă faptului că în prezent, 
în unele ramuri și în special în une
le localități din tară, nu există încă 
un număr suficient de cadre cu stu
dii superioare economice care să 
permită recrutarea unor astfel de ca
dre în funcții de conducere, a fost 
necesar să se prevadă și posi
bilitatea ca, în cazurile în care lip-

ne
Cm.

ini rea c r 
AsemeĂ ra 
permis în 1965 să 
economii la aproap 
elementele de chel 
care, tolalizate, depă 
350 000 lei.

In încheiere, am vrea 
subliniem un lucru care 
se pare esențial și 
că niciodată n-am ' 
conomii în detrimen 
ducjiei. Ceva mai rr. 
fost cazuri cînd, în in'e 
sporirii recoltei, am 
cheltuielile la unele 
Astfel, la brigada 
s-au consumat peste 
deri aproape 15 001 j 
pentru îngrășăminte, 
tarea unei prașile s1 
tare și recoltat. I 
s-au 
dia producției 
pe gospodărie, 
la ha. Tot la a 
dă, adminisfri 
suplimentare 
minte pe ceh j

dep 
lucre 
a 
J jreve- 

lei 
execu- 

jplimen- 
n schimb 

obținut, fa' de mB_ 
de porumb 
încă 750 kg 

ceasta briga
nd 
de îngrășă- 
120 hectare 

cultivate ci J floarea-soarelui, 
s-au recoJtat cu 503 kg la 
ha mai m uit decît pe restul 
suprafeței'. In ambele si
tuații, v-aloarea produefiei 
obfinufra în plus depășește 
cu mult cheltuielile supli
mentare făcute.

Folosind experienfa a- 
nului trecut, ne-am propus 
să reducem continuu chel
tuielile de produefie prin 
îmbunătățirea organizării 
muncii, dezvoltarea spiritu
lui de economie a întregu
lui colectiv.

4

cant ifăfi

Ing. Vaslle POP^, 
director
Sfegan GHIBERGIU, 
contabil-șef Gospodăria 
de stat Bădălan-Galați

sesc cadre cu pregătire economică 
superioară și complexitatea sarcini
lor permite efectuarea lor și de că
tre cadre cu studii medii economi
ce, avînd bineînțeles aptitudinile 
necesare șl experiența cerută, între
prinderile să poată numi în func
țiile de conducere a unor compar
timente cadre cu studii medii, însă 
și cu salariul corespunzător studii
lor medii. Precizăm însă că nu este 
vorba de o obligație impusă de sus 
întreprinderii prin nomenclator, ci 
de o posibilitate ce i se oferă în 
cazul în care lipsesc cadre cu pre
gătire superioară.

In cadrul articolului amintit, se 
compară salariul tarifar al funcției 
de economist eu cel al funcției de 
șef birou pază șl prevenirea incen
diilor din întreprindere, respectiv 
șef birou transporturi sau depozite. 
In legătură cu aceasta cred că este 
greșit să se facă comparații între 
salariul tarifar al unei funcții de 
execuție cu acela al unei funcții de 
conducere, avîndu-se în vedere 
numai condițiile de studii, fără să 
se țină seama de răspundere, atri
buțiile șl sarcinile ce revin fiecă
reia dintre ele, precum și de expe
riența practică necesară pentru a 
ocupa o astfel de funcție.

Firește, sistemul de salarizare al 
personalului tehnic-administrativ 
este supus unui proces continuu 
de îmbunătățire. O importanță deo
sebită are însă aplicarea lui de către 
conducerile întreprinderilor în 
corespunzător și în raport 
condițiile concrete existente 
fiecare unitate

mod 
de 

A în

Gheorghe MEDELEANU 
economist specialist 
în Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Munc* 
și Salarii



PAGINA 4 St'iNTffA

MANUALUL UNIVERSITAR
LABORATOR DE CREAȚIE

Schimburi de publicații

cu străinătatea

SPECTACOLELE TRUPEI

Apropiata sesiune de examene și 
colocvii, căreia în mod firesc i se 
asociază utilizarea sporită de că
tre studenți a lucrărilor de specia
litate, aduce din nou în actualitate 
problema elaborării și tipăririi ma
nualelor universitar? dâp'ă prin
cipii care să răsrundă cel mai bine 
sarcinilor știin'i'fice și pedago gice 
specifice șcciii noastre superioare. 
După cum re știe, în învățământul 
superior medical și farmaceutic, 
majoritatea manualelor în circula
ție sînt in prezent de tipul „manua
lului unic' redactat în colector de 
conducătorii disciplinelor respec
tive de la mai multe sau de la 
toat istitutele de medicină'și far- 

din țară. Reprezintă însă 
rlul unic' și „o formuță uni- 

au există și alte formule care 
.erita să fie luate în seamă ? 
rmula manualului unicfprezin- 

drește, unele avantaje. Manua- 
unic este fructul unuf efort co- 
v al cadrelor de dcelași 
’ din țară, menit să contribuie 
iogenizarea concepțiilor și a 
lutului în predarea disbiplinei 
ctive și să dea un material 

studenților din toate dentrele 
sitare. Eâte aceasta îii unele 
o realitate, în altele un dezi- 
care justifică orientarea spre 

le unice ca spre lucrări 
are realizate nu ' 
livel științific.
i manualului 
>ori și unele 
■ricît s-ar

j se omogenizeze conținu- 
orma de prezentare a unei 

rine medicale, într-un text 
profesorii chemați să reali- 

9' această omogenizare sînt to- 
L, fiecare, personalități distincte, 

seori de școli diferite, de for- 
tnegală, cu calități didactice 

variate, cu concepție și 
Sifețitp în specialitate, 
rietate \ explică de ce 
>a și i tatea căutată 
Țul unU nu este, în 
.1, decît o omogenitate 
o unitate mai mult... ti- 

.u. Cel mai 
ator își scrie

.1, care apoi 
„elalte părți,

.ți autori, și alcătuiesc manua
le, uneori recitit în final de 

•tii, mai adeseori nerecitit, 
ăcut și de cele mai multe 
.at așa cum este pentru a 
discuții interminabile și 

rille.
aceste motive se pune între- 
dacă, alături de valoroasele 
’■» „într-adevăr unice" ale 

lective care au reușit să 
o unitate de concepție și 

ntare a disciplinelor lor, 
reluat, la nivelul supe- 
riență pe care îl poșe

te institutele noastre 
farmacie, și formula 

iltiple, redactate în 
dacă nu de fiecare 
fii din fiecare centru 

puțin de catedrele 
experiența și forțele 

' scop. Fără îndo- 
_j de a introduce 

nĂărani de concepție 
. ț'.iX i -n în till m cir! i r*rr1

Prof. dr. docent 
Constantin ANASTASATU 
prorector al Institutului de medicină 

și farmacie din București

tant, o asemenea modalitate de 
lucru ar permite profesorilor din 
învățămîntul superior ca, benefi
ciind de un astfel de laborator al 
creației, să-și perfecționeze mai 
rapid pregătirea lor științifică 
și metodică. Ar fi de studiat 
în acest 
tea ca 
cursul

să-și perfecționeze 
lor 

Ar fi 
sens chiar posibilita- 

fiecare disciplină să scoată 
său litografiat, urmînd ca

analizarea lor în consiliile
r dată la

areupic 
inconve- 

încerca, de

adeseori, fie- 
partea sa de 

se însăilează 
redactate de

nor co teateeze

ps> 
țS’SUt*... 

TieC®saieal țy voltaj 

dWerstt&V 'nIntul medical,
,1 conținu' mo duri deosebite
„„te s& cxe stv.de nților în diver- 
de De 
sete cen'’® edicale Șl .farmaceutice 
științe'0 țoi nici i IU se pretea- 
în an3aI2semsnea div ersl'ficare. Re- 
zdlaoas®“oI jna.nuale pe disci- 
dactarea ar da posibili-
nline șl P? „mogenizări a puncte- 
Tatea uneleIe, în primul rînd în 
lor de v®„Lctivelor de disciplină, 
cadrul <cegt lucIU este nece-
acolo eficiente astfel de ca
sai (Și 1 posibilă crearea unor 
zurfh aX ’ ț care stvdenții din fie- 
manuale r d0 meațcină și farma- 
c.are in® seosc^ materiile audiate 
cie Rn i?- s-au predat și cum li se 

pretind la examene, nu cum se pre
dau în alte centre, ar stimula, în 
fine, o întrecere între diversele dis
cipline de același «profil de la di
verse institute din țară pentru ela
borarea celui mai corespunzător 
manual în disciplina respectivă. Și, 
ceea ce este deosebit de impor-

în aces\

descoperiri

arheologice
BACĂU (coresp. „Scînteii"). 

— Cu prilejul săpăturilor ar
heologice efectuate de colecti
vul Muzeului regional din Ba
cău în satul Popești, din raio
nul Roman, a fost descoperită 
o necropolă datină din secolul 
IV al erei noastre. Aici au fost 
scoase la iveală 12 morminte 
de incinerație ale populației 
autohtone. Este prima necro
polă datină din secolul amintit 
descoperită pe teritoriul regiu
nii Bacău. Ea atestă continui
tatea elementului băștinaș pe 
aceste meleaguri. Pe un alt 
șantier arheologic, deschis la 
punctul Gălănești, din comuna 
L.pzînca, s-au descoperit 53 de 
morminte și ruguri de incine- 
irație legate de ritul funerar al 
'populației dacice, podoabe de 
argint și alte materiale arheo- 

’ logice.

după
științifice sau în colective ale Mi
nisterului Învățămîntului, cel mai 
bun dintre ele să fie tipărit și pre
miat. Aceasta fără a renunța defi
nitiv la formula manualului unic, 
acolo unde ea s-a dovedit rodnică 
și a dus la realizarea scopului ur
mărit.

în afară de problema autorilor, 
manualele ridică însă și o altă pro
blemă, insuficient soluționată în 
prezent — aceea a extinderii. Se

înțelege de la sine că un manual 
pentru studenți, care presupune o 
anumită manieră didactică de în
fățișare a problemelor, nu poate și 
nu trebuie să aibă extinderea și 
pretenția unui tratat. Nu este însă 
mai puțin adevărat că dacă extin
derea manualelor se limitează cu 
prea multă strictețe, după baremul 
celor 8 pagini pentru o oră 
curs, nu se poate realiza decît 
text schematic, fără prezentări 
cazuri clinice sau de tehnici 
laborator, fără aprofundarea capi
tolelor care prin însemnătatea lor, 
dictată de importanța în teren a 
problemelor de care se ocupă, ne
cesită o aprofundare. Nu credem 
că un manual care conține rezu
mativ, uneori la nivel de școală de 
cadre medii, cunoștințele predate 
la curs este suficient pentru stu
denți. într-un manual universitar, 
studenții, în afara minimului de cu
noștințe — care și acestea se rețin 
cu atît mai bine cu cît sînt legate 
de mai multe fapte și exemplificări, 
— trebuie să găsească și o con
cepție și un mod de gîndire medi
cală care nu se pot oglindi într-o 
înșirare seacă și concentrată de 
cunoștințe. Ar fi de dorit deci ca- 
extinderea fiecărui manual să fie 
evaluată de la caz la caz, de co
mun acord cu autorii, și să nu se 
fixeze limite comune tuturor ma
nualelor și tuturor specialităților, 
care, evident, ar contribui mai mult 
la schematizarea lucrărilor decît Ia 
redactarea lor vie, atractivă și in
structivă în același timp. O discu
ție amplă organizată de forurile de 
specialitate în legă'ură cu aseme
nea aspecte ale elaborării manua
lelor universitare ar oferi — nu ne 
îndoim — soluții noi multora dintre 
problemele aflate încă în discuție.

Biblioteca centrală univer
sitară „M. Eminescu" din Iași 
efectuează schimburi de publi
cații cu 515 unități cultural- 
științifice și din învățămînt 
superior din 41 de țări din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
globului. Printre solicitanții a- 
nalelor universității ieșene, a 
unor documente privind isto
ria țării noastre etc. se numă
ră Universitatea din Clayton

a statului Victoria din Aus
tralia, Societatea de lingvistică 
din Helsinki ■— Finlanda, bi
bliotecile centrale și universi
tățile din Peru, Venezuela și 
altele.

Biblioteca centrală universi
tară ieșeană primește din stră
inătate, în schimbul analelor 
Universității „Al. I. Cuza“, 
peste 540 de titluri și 2 000 de 
cărți și documente.

„ Vieux Colombier"

de 
un 
de 
de

Studiu
NOTE DE LECTOR

OCTAVIAN GOGA
Studiul lui I. D. BĂLAN despre Oc- 

favian Goga este a cincea sinteză apă
rută în colecția de micromonografii 
a Editurii tineretului, inaugurată în ia
nuarie 1965. Utilitatea acestor scurte 
monografii, destinate în special tine
retului studios, s-a dovedit și prin e- 
puizarea lor rapidă din librării.

Luciarea consacrată lui Octavian 
Goga reprezintă cea dintîi reconsi
derare serioasă a poetului ardelean 
de la începutul secolului nostru și 
este rezultatul unor preocupări ale 
lui I. D. Bălan ce s-au anunțat în 
urmă cu mai mult de un deceniu. Ea 
se înfățișează cititorului nu numai ca 
o cercetare temeinică, dar și ca o ju
dicioasă sinteză critică.

Fiind în general de acord cu inter
pretarea lui I. D. Bălan, merituoasă 
și prin aceea că pune în valoare 
observațiile rămase valabile ale cri-

istoricilor literari dinaintea 
Maiorescu, G. Ibrăileanu, E.

Un important tezaur
sociologic
și etnografic

(Urmare din pag. I)

— Prin ce manifestări 
este marcată această ani
versare ?

— In primul rînd, ma
nifestări științifice. Ast
fel, luni 30 mai va avea 
loc o sesiune de comuni
cări organizată de Comi
tetul Națiomal de Sociolo
gie în colaborare cu Co
misia de științe economi
ce și cercetări sociologice 
din Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, Sec
ția de științe economice și 
cercetări sociologice a a- 
cademiei și Consiliul mu
zeelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă. Tematica sesiunii 
include comunicări pri
vind importaința științifi
că și originalitatea Mu
zeului Satului, precum și 
dezvoltarea lui în anii pu
terii populare ; reflectarea 
realităților satului româ
nesc în cercetările mono
grafice ale „Școlii socio
logice de la București" și 
în cercetările sociologice 
din ultimul deceniu ; o a- 
naliză a concepției școlii 
sociologice de la Bucu
rești în domeniul sociolo
giei satului și obiectivele 
actuale ale cercetărilor de 
sociologie rurală. Comu
nicările vor fi prezentate 
atît de sociologi, care au

lucrat în cadrul echipelor 
monografice conduse de 
profesorul D. Guști, cît și 
de unii sociologi din noua 
generație formați în anii 
puterii populare.

în afară de această se
siune, care abordează pro
blemele în cadrul de an
samblu al cercetărilor so
ciologice dedicate vieții 
satului, Muzeul Satului a 
organizat o sesiune știin
țifică proprie ; colectivul 
de cercetători de aici a 
abordat cu acest prilej 
probleme privind dezvol
tarea patrimoniului mu
zeului, rolul lui în păstra
rea și valorificarea tezau
rului culturii populare, 
reflectarea în muzeu a o- 
cupațiilor poporului ro
mân, a instalațiilor teh
nice, a arhitecturii popu
lare, a tipurilor de inte
rioare țărănești, a centre
lor de ceramică, probleme 
de restaurare și conserva
re, de muncă educativ- 
culturală.

Vor fi organizate vizite 
la muzeu, manifestări fol
clorice ale unor forma
ții de artiști amatori 
din satele regiunii Bucu
rești. se pregătește un 
film documentar și se 
constituie cercul „Priete
nii Muzeului Satului".

Interviu realizat de 
Victor BÎRLADEANU
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La Muzeul Satului

Foto : Gh. Vințilă

(leilor șl 
sa (Tifu 
Lovinescu, G. Călinescu, Șerban Cio- 
culescu), socotim 
puține obiecții, 
amendări.

Studiul semnat 
omite biografia lui Octavian Goga, 
pentru moment încă sumară. S» trece 
apoi la expunerea începuturilor lite
rare de la Familia, Tribuna, Tribuna 
literară și la colaborarea decisivă de 
la Luceafărul. Distincția pe care o face 
autorul monografiei între această din 
urmă revistă și Semănătorul mi se 
pare însă numai parțial întemeiată, 
aceasta din urmă neavînd în totul 
„un caracter retrograd". Semănăforis- 
mul, teoretizat la începutul secolului 
nostru de Coșbuc, Vlahuță și N. lorga, 
era o nouă fază a romantismului ro
mânesc inaugurat în 1840 la Dacia 
literară. Prin exponenții săi princi
pali (Sadoveanu, losif, Goga, Agîrbi- 
ceanu) a dat glas celor două tendințe 
fundamentale ale epocii : 
națională 
Luceafărul, 
provinciale, 
cări, esențial

Cele mai 
studiului mi 
late „I 
religios...", unde se subliniază 
tafea concepției artistice a lui Goga, 
și „Poetul pătimirii noastre", consa
crat poetului patriot și revoluționar. 
Obiecția care apare la sfîrșitul aces
tui din urmă capitol, anume că la 
un moment dat Goga devine poet 
subiectiv, preocupat doar de desti
nul propriu, e nefundată, întîi, pen
tru că orice poet liric este prin de
finiție subiectiv, al doilea, pentru că 
destinul individual e în poezia lirică 
simbolic și devine inteligibil pentru 
întreaga umanitate. Nu mai repet 
observația că Goga a fos* și un poet 
simbolist original, la care blestemul 
este înlocuit cu dezrădăcinarea, o 
formă autentic exprimată, 
noaște și I. D. 
alienării”.

Alte capitole 
tura universului 
vian Goga" (nu de ce s-ar putea bă
nui, ci de teatrul său), de „laborato
rul poetic", de traducerea din Ma- 
dăch Imre („le-ai crede stihuri noi' 
— scria un comentator maghiar des
pre versiunile lui Goga 
Madăch și Ady), în fine 
tatea poetului, unde era 
inserați și discipolii lui. 
prevăzută cu o scurtă cronologie, bi
bliografia operei și a scrierilor des
pre operă, cu facsimile și ilustrații, 
fiind, cu puținele îndreptări ce s-ar 
impune la o eventuală reeditare, un 
instrument de lucru absolut uf'l.

că i se pol aduce 
mai degrabă niște

de I. D. Bălan nu

tendinfa 

raliat

TEATRE
• Filarmonica de stat „G. Enescu" ; (la Ateneu — 11) 
CONCERT SIMFONIC, (la Teatrul de vară „23 August* - 
20) : Concertul orchestrei „BARBU LĂUTARU".
• Sala Palatului : Formația WOODY HERMAN — Concert 
de jaz — 20.
® Teatrul de stat de operetă : CASA CU TREI FETE — 
10,30, PAGANINI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale* (sala Comedia) : 
EURIDICE — 10, REGELE MOARE — 15,30, COPIII PĂ- 
MÎNTULUI — 19,30, (sala Studio) ; NUNTA ÎNSÎNGE- 
RATĂ — 10 ; 15,30, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 10,30, 
INSULA — 20.
0 Teatrul
hia nr. 76
IANKE ȘI
0 Teatrul __  _. _ ____ ,___ _ ___  .
MOȘTENIȚILOR — 16, SONET PENTRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul evreiesc de stat): 
GAIȚELE — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea* : VIFORUL — 20.
0 Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA — 10, VARĂ 
ȘI FUM — 20.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : DOC
TORUL AUMĂDOARE — 11, (sala din str. Academiei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 11.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : NU 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20, (sala Victo
ria) : NEGRU PE ALB — 20.
0 Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 16; 19,30.

t

„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sa- 
A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 15, TACHE, 
CADÎR — 20.
„C. I. Nottara* (sala Magheru) : LUNA DEZ-

INEMA
14,30;
18,45;

16,15;
11,30;

e SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8; 10; 12,15; 
16,45; 19; 21,15, București — 8; 10; 12; 14,15; 16,30;
21, Grădina „Progresul" — 20,15.
• NOAPTEA IGUANEI : Luceafărul — 9; 11,15; 14-, 
18,30; 21, Grădina „Doina" — 20, Flamura — 9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SOȚIE FIDELĂ : Republica — 9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15 (completare Pescari amatori), Grivița — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) — 
orele 20,15 (la ambette completarea Culori în pictură). Are
nele Libertății — 20,15, Modern — 10; 12; 14; 16,30; 18,45: 
21 (la ultimele două cinematografe completarea Orizont 
științific nr. 2).

Sînt calități ale tru
pei pe care le-am re
găsit în spectacolul 
„Lucreția Borgia", iar 
satisfacția de a asculta 
un text frumos 
ne-a făcut să 
ceea ce nu esfe 
rat, ceea ce nu 
personal în reprezen
tație, după cum ne-a 
îndemnat să ne rea
mintim că fiecare re
plică a lui Victor Hugo 
e o rafală de frumoase 
sentimente, că sub 
elocvența torențială a 
marelui poet se afirmă 
o inimă generoasă, în
drăgostită de valorile 
umanismului, călăuzită 
de un splendid elan 
spre perfecțiune. Tn ro
lul titular a apărut nu 
așa cum ne așteptam, 
o făptură surpată de vi
ciu și crimă, purtînd 
vizibil amprenta pasiu
nilor scelerate, ci o si
luetă tînără, fragilă, 
gingașă : Jaqueline
Danno. Actrița a jucat 
cu multe nuanțe un 
personaj făcut din vio
lențe pasionate, din te
nebre infernale și care 
încearcă să se răscum
pere în ochii umanităfii 
prinfr-un unic senti
ment neîntinat, dar și 
acela regăsit tîrziu : 
sentimentul matern. Din 
restul distribuției reți
nem din nou numele 
lui Paul Ecoffard, care 
l-a interpretat pe duce
le de Fefara cu o re
marcabilă expresivitate 
a gestului, dezvăluind 
nu numai resursele de 

. cruzime ale personalu
lui, dar și pe acele de 
ironie, precum și nu
mele Iul Robert Etche- 
verry, care în 'olul lui 
Genaro a avut ardenta 
și puritatea celui ce 
crede că ne putem 
realiza ca oameni nu
mai prin intransigenta 
ideilor, demnitatea ca
racterului și frumusețea 
simtămintelor.

Spectacolul „Lucretia 
Borgia" — la care am 
apreciat plastica mișcă
rii personajelor condu
să de același regizor 
Bernard Jenny — be
neficiază 
scenografei 
me
Fini, 
dea 
ales 
tea 
artistic.

Echipa „Vieux Co- 
lombiar" ne lasă amin
tirea a două spectaco
le servite cu artă și 
credință de un qrup de 
actori pe care se cu
vine să-i elogiem pen
tru seriozitatea profe
sională, pentru știința 
scenei, pentru discipli
na înnăscută a măsurii 
și a bunului gust.

Echipa teatrală fran
ceză, care ne-a oferit 
în aceste zile două 
spectacole sub emble
ma unei vechi și glo
rioase companii drama
tice, joacă un reperto
riu de ținută apelînd 
cu predilecție la nume
le ilustre ale literaturii, 
lată un titlu de noblețe 
pe cartea de vizită a 
acestui ansamblu, în a 
cărui componență se 
află cîfeva remarcabile 
talente. Prezența lor s-a 
făcut resimțită în repre
zentații foarte deose
bite ca inspirație și fac
tură, una dintre ele 
servind o piesă simbo
lică avînd profunde 
implicații mistice, iar 
cealaltă o colorată evo
care istorică în cel mai 
vădit stil romantic.

Vom începe prin a 
vorbi despre meritul re
gizorului Bernard Jen
ny, care a știut să dea 
piesei lui Paul Claudel, 
„Ostatecul", limpezime 
și ordonanță, transpu- 
nînd ceea ce părea a 
fi la lectură numai, sau 
în primul rînd, o dra
mă a credinței într-o 
ciocnire realistă de pa
siuni politice și de inte
rese sociale. în adevăr, 
regizorul a condus in- 
terpreții mai curînd 
spre reliefarea unor si
tuații istorice decît a 
ideii că lupta pentru 
orice cauză temporară 
include cu fatalitate 
eroarea și suferința ; el 
a imprimat întregului 
spectacol nu tonul unui 
recitativ, ci pe acela al 
unei confruntări deter
minate de evenimente 
sociale. Păstrîndu-se 
mereu în limitele rea
lului, ale evidentului, 
spectacolul a evitat în- 
fîlnirea prea directă a 
spectatorilor cu un 
punct de vedere greu 
acceptabil și i-a îndem
nat să 
bilurile 
mă pe 
căror 
umană
un 
Astfel,

Moni 
GHELERTER 

Maestru emerit al artei

șilor ei, ridicînd aceas
tă aspirafie la rangul 
unei datorii absolute — 
a jucat-o cu mare dis
tincție Helăne Sauva- 
neix. E o artistă inteli
gentă și sensibilă : ea 
a izbutit să facă plau
zibil martiriul contesei 
și să dea plasticitate 
umană unui destin ar- 
zînd atroce în proprii
le sale flăcări. Ne-a 
impresionat larga ei 
gamă de mijloace, arta 
de a evolua pe scenă 
cu același firesc în 
clipele de tristefe so
bră, mufă, ca și în acele 
de adversitate ironică, 
ori de dezlănfuire pa
roxistică. Vocea ei știe 
să urce și să coboare,

I Cronica
..

dramatică

rost't 
uităm 
inspi- 

esta

mlădiindu-se pe mu
chiile celor mai variate 
sentimente, de la du
ioșia înlăcrimată la re
sentimentul agresiv.

Turelure, proaspătul 
burghez, arivistul stră' 
de orice scrupul, întru
chipare a versalității 
conștiinței, a fost Paul 
Ecoffard. Ceea ce sur
prinde și seduce în 
compoziția sa esfe mi
nuțiozitatea și exactita
tea detaliilor, firescul și 
robustețea unei inter
pretări lăsînd să se 
vadă nenumăratele la
turi ale unui caracter 
fără caracter.

Pe Georges de Cou- 
fonfaine, regalistul (a- 
natic aflat în contra
timp cu istoria, l-a ju
cat Robert Party. El a 
schițat cu precizie, ți
nută și emoționantă re
ținere un personaj ce 
se definește prin loiali
tatea cu care apără o 
idee nedreaptă și se 
sacrifică unei cauze de
finitiv pierdute.

Toți acești actori (că
rora trebuie să le adău
găm pe Pi&rre Negre — 
interpretul papei, dar 
nu și pe Jean-Simon 
Prevost, interpretul a- 
bafelui, al cărui joc ni 
s-a părut exterior) se 
disting prin trăsături de 
stil și eleganță și mai 
cu seamă printr-o pil
duitoare arfă a vorbirii, 
printr-un variat registru 
vocal, de fiecare 
adecvat situației 
matice, mărturie a 
înalte virtuozități.

tendinfa 
socială, 
reviste 

miș-

?î
ca 

s-a 
pozitive, 

consistente 
se par a fi cele infifu- 

,Funcția estetică a elementului 
laici-

alte 
acestei

capitole ale

Bălan, de

se ocupă 
artistic a!

cum recu- 
„dramă a

din Petofi, 
de posferi- 
bine să fie 
Lucrarea e

Al. PIRU

descifreze mo- 
exacte ce ani- 
eroii piesei, a 

vie 
nu a fost 

moment

identitate 
nici 

știrbită. 
„Ostatecul" a 

devenit o lucrare dra
matică în care trans
pare un moment al 
epocii napoleoniene, al 
luptelor dintre aristo
crația deposedată —
chemînd zadarnic în
ajutorul ei cînd o divi
nitate indiferentă, cînd 
un rege în exil— și bur
ghezia tînără, rapace și 
cinică, născută pe ur
mele anului 1789.

Pe Sygne de Coufon- 
taine, reprezentanta 
dîrză, încrîncenată a 
unei bătrîne și ruinate 
familii nobiliare, ființă 
spiritualizată care nă
dăjduiește să refacă a- 
verea și gloria sfrămo-

de aportul 
de renu- 

mondial Leono’ 
care a reușit să 

decorului, dar mal 
costumelor, pece- 
unui rafinat gust

dată 
dra- 
unel

Ansamblul ostășesc iugoslav la Timișoara
Sîmbătă seara, pe scena Operei 

de stat din Timișoara, Ansamblul 
artistic a! Casei armatei populare 
iugoslave din Belgrad a prezentat 
un spectacol la care au luat parte

reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat oameni de artă si 
cultură, ofițeri ai forțelor noastre 
armate, un numeros public.

(Agerpresl

• GALĂ DE FILME FRANCEZE DE SCURT METRAJ : Ci
nemateca — 9.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Capitol — 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45; la grădină — 20, Patinoarul 23 Au
gust (Bd. Muncii) — 20,15, Bucegi — 9; ti,15; 13,30: 16; 
18,30; 21 ; la grădină — 20, Arta — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Gloria — 11; 13,30; 16: 18,30-, 21.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop ; Festi
val — 8,45; 11,15: 13.45; 16,15; 18 45; 21,15; Ia grădină — 
20, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Ex
celsior — 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 I la qrădină — 20, Me
lodia (la ultimele completarea 1 Mal 1966).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop ; Vic
toria (completare Al VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30, Aurora (completare Clnd iarna
triumfă) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină 
— 20.
• VIZITA — cinemascop : Central — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Giulești — 11,30; 16; 18,15; 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Lumina —
16,15; 18,30; 20,45, Floreasca — 11,45;
20,45, Grădina „Buzești" — 20, Clubul
blica" — 10,30, 15,30; 18; 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : 
17,30; 20.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10—12,15 în con
tinuare.
• PARCAREA INTERZISĂ t Doina (completare Două săp- 
tămîni în Yemen) — 13,45; 16; 18,15; 20,30, Unirea (com
pletare Katlușa) — 16; 18,15; la grădină — 20.
• ADEVĂRATA FAȚA A FASCISMULUI : Timpuri Noi — 
10,15, 12,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• LUMINA VERDE — cinemascop înfrățirea între po
poare (completare Doi) — 12; 14; 16; 18; 20.
• BARCAGIUL — cinemascop : Dacia (completare Ener
gia) — 9,15—13,30 în continuare ; 16; 18,15; 20,45.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Buzești (comple
tare Verificați-vă ceasul) — 14; 16,15; 18,30.
• TOM JONES : Crîngași — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Cosmos (completare Cu acul și 
ața) — 14; 16; 18: 20.
• OPERAȚIUNEA „1" : Flacăra (completare Vreau să știu
tot nr. 41) — 11,45; 15,30; 18; 20,30. Pacea (completare
1 Mai 1966) — 11; 16; 18,15; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Vitan (completare Cartiere 
noi in București) — 16; 18,15; Cotrocen; (completare Al 
VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10,30; 15,30; 18: 20,30.
• HAI, FRANȚA I : Miorița (completare Orizont științific 
nr. 2) — 9,30; 11,45; 14; 16.15: 18.30; 20,45.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Munca , (completare Mic 
roman) — 16; 18,15; 20,30.

9,30; 11,45; 14; 
14; 16,15; 18,30; 
uzinelor „Repu-

Union 11»

• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Popular fcom- 
pletare Rășinari) — 11.30; 16: 18,15; 20.30
• WINNETOU 
pletare 1 Mal 
20,30.
• VISCOLUL ■ 
în pictură) —
• DESENE SECRETE : Colentina (completare Geologii) — 
16; 18,15: 20,30.
• AVENTURA : Volga - 9; 11.45, 14.30, 17,15, 20.15, Lira
— 15.30, 18,15; la grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop : Ralrova — 1 
18,15: la qrădină - 20,30
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : 
(completare Un bloc neobișnuit) — 11,30, 15,30, 
0 FIFI ÎNARIPATUL : Drumul Sării (completare 
man) — 11; 16.- 18. 20
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop 
serii) : Ferentari (completare Șoptrle) — 10; 16, 19,15.
• ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : Grădina 
„Colentina* — orele 20.
• CÎNTÎND ÎN PLOAIE : Grădina „Progresul-Parc" <-> 
20,15.
• SAMBA ; Grădina „Vitan* (completare A cui a vina I)
— 20,15.

— cinemascop ■ (seria a (l-a); Moșilor (com- 
1966) - 11; 15,30; 17,45; 20; la grădină —

— cinemascop : Viitorul (completare Culori 
15,30, 18; 20,30.

10,30; 16;

Progresul
18: 20.30.
Mie ro-

(ambele

* Programul de dimineață începe la ora 8,30 • 
După o informare asupra stării vremii și rețeta 
gospodinei, la ora 9.00 — emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : Cîntac și țoc, susținute de 
formații de elevi participante la concursul cul
tural-artistic ; Telejurnalul pionierilor ; Repor
tajul filmat : „Grivița-Plevna" ; „Atențiune 1 
Fiți gata 1 Porniți I" — concurs de rotile, trici
clete. biciclete etc. • 10.30 — Emisiunea pentru 
sate ® La 12.00 — Transmisiunea părții a Il-a 
a concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu" - Dirijor, Anatole 
Fistoularl (Anglia) • 19,00 — Telejurnalul de 
seară • 19,10 - Peceți și file îngălbenite - re
porta) filmat realizat de studioul de televiziune 
® 19.25 — Din cele mai cunoscute melodii, in
terpretate la vioară de Nicușor Predescu • 
19,45 - Invitații noștri : Cîntăretul italian
Michele ș; formația sa instrumentală 0 21,15 — 
Seară de poezie românească • 21 45 - Film :
„Contele de Monte Cristo" (seria D o 23 15 _
Telelurnalui de noapte • 23,25 - T-'esport.

stv.de
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE 
ȘAHINȘAHUL IRANULUI

Conferirea titlului de „Doctor 

Honoris Causa"

al Universității din București
(Urmare din pag. I)

Referindu-se apoi la faptul că 
starea actuală a schimburilor eco
nomice internaționale face ca ță
rile bogate să devină și mai bo
gate, iar țările sărace din zi în zi 
mai sărace, Șahinșahul a subliniat 
că o astfel de stare de lucruri de
vine în mod necesar explozivă și 
că, prin urmare, trebuie remediată 
cu mult mai mult realism și obiec
tivitate decît au manifestat pînă 
acum țările avansate.

Vorbind despre schimbările pe
trecute în țara sa, suveranul Ira
nului a arătat că programul supus 
votului universal în ianuarie 1962, 
și care a devenit lege după ce a 
fost votat cu majoritate covîrși- 
toare, a avut ca rezultate : reforme 
agrare și abolirea marilor proprie
tăți, participarea muncitorilor la 
beneficiul producției, naționaliza
rea pădurilor și pășunilor, dreptul 
de vot pentru femei, crearea or
ganizațiilor numite „armate" ale 
științei, igienei, dezvoltării, înfiin
țarea de case de justiție la țară, în 
sate.

Toate aceste acțiuni ne-au per
mis să încercăm realizarea a ceea 
ce am numit demna și adevărata 
semnificație a termenului de 
„Drept politic", adică drepturi re
unite — politice, sociale și econo
mice.

Bineînțeles nu vreau să pretind 
> că noi am fi găsit singura cale 

dreaptă, cea mai bună. Și de altfel 
noi credem cu fermitate că fiecare 
popor are dreptul să-și aleagă ca
lea în felul în care îi convine cel 
mai bine. Dar cred că, dacă mijloa
cele se schimbă, scopurile rămîn 
aceleași. De unde necesitatea co
laborării între diverse țări, chiar 
dacă au adoptat forme de viață di
ferite.

Știința, tehnica, evoluția gîndirii 
și a spiritului, ca și interdependen
ța popoarelor la care m-am referit, 
fac din ce în ce mai vitale și ne
cesare înțelegerea, colaborarea tu
turor, în interesul comun. Țara 
mea, bazîndu-se pe tradițiile ei mi

lenare în filozofie, literatură, artă 
și cultură, este cît se poate de fa
vorabilă unei asemenea înțelegeri 
universale.

în toate țările lumii — a sub
liniat în încheiere suveranul Ira
nului — înaltele centre de învă- 
țămînt simbolizează strălucirea 
spiritului, ideile noi, cerințele vi
itorului. Găsindu-mă aci, mă gă
sesc deci într-unul din sanctuare
le spiritului progresist uman. Vă 
aduc salutul tuturor centrelor 
noastre universitare și vă urez, 
dumneavoastră și tuturor onorabi
lilor dumneavoastră colaboratori, 
mult succes și reușită în nobila 
sarcină căreia v-ați consacrat cu 
atît de mult curaj.

în încheiere, Șahinșahul a avut 
o scurtă întrevedere cu conducă
tori ai instituțiilor de învățămînt 
superior din București și a dăruit 
Universității lucrări editoriale ira
niene de deosebită valoare științi
fică.

LA MUZEUL
SATULUI

După-amiază suveranul Iranului 
a vizitat Muzeul Satului. La intra
rea în muzeu înaltul oaspete, îm
preună cu suita sa, a fost întâmpi
nat de Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

După un cuvînt de salut rostit 
de Gheorghe Focșa, directorul mu
zeului, oaspeții au vizitat cîteva 
case țărănești din diferite regiuni 
ale României.

în timpul vizitei, orchestre și 
formații de dansuri populare au 
interpretat cîntece și jocuri din 
folclorul țării.

Șahinșahul Iranului a semnat 
apoi în cartea de onoare.

(Agerpres)

p

Vizitele primului ministru 
al Republicii Singapore

în cursul dimineții de sîmbătă, 
primul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au 
vizitat monumente arhitecturale 
din Capitală și Combinatul agro- 
alimentar „30 Decembrie" din a- 
propierea Bucureștiului. Directo
rul combinatului, Alexandru Ien-

ciu, a dat oaspeților ample expli
cații asupra profilului întreprin
derii și rezultatelor obținute în ul
timii ani, după care au fost con
duși în serele legumicole și secto
rul avicol. In timpul vizitei, oas
peții au fost însoțiți de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

Plecarea delegației Comitetului 
orășenesc Budapesta al P.M.S.U.
Sîmbătă a părăsit Capitala de

legația Comitetului orășenesc Bu
dapesta al P.M.S.U., condusă de 
Nemeth Kâroly, membru al C.C. 
al P.M.S.U., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., care a studiat experien
ța organelor și organizațiilor de 
partid din București în diferite 
domenii de activitate.

în cursul șederii în Capitală, 
delegația de activiști ai P.M.S.U. 
a vizitat întreprinderi industriale, 
noile construcții de locuințe și 
obiective social-culturale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Florian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R., și de alți membri ai comi
tetului orășenesc.

Au fost de față Săndor Argyelân, 
consilier al ambasadei R. P. Un-

gare la București, însărcinat cu 
afaceri ad-interim, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Islanda
Printr-un Decret al Consiliului 

de Stat, tovarășul Vasile Pungan, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Marea Britanie, a fost 
acreditat în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
și în Islanda.

(Agerpres)

Cronica zilei

ÎNTOAKCEREA ÎN CAPITALĂ 
A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR

Ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, s-a înapoiat sîm
bătă la amiază în Capitală, după 
vizita făcută în R. F. Germană, 
la invitația ministrului economiei 
al acestei țări, Kurt Schmucker.

La sosire, în Gara de Nord, se 
aflau Dumitru Simulescu, minis
trul căilor ferate, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului co-

ACTUALITATEA IN REGIUNEA
Dintrs noutățile orașe

lor și satelor regiunii Plo
iești spicuim cîteva.

O plăcută 
surpriză
au avut zilele acestea 
ploieștenil care au intrat 
în magazinele specializate 
în vînzarea mobilei. Ei 
au putut găsi tipuri noi 
de mobilă, moderne, pro

re funcționează excelent, 
sondorii felicitîndu-i pen
tru aceasta pe construc
torii din Tîrgoviște.

Și acum să revenim la 
Ploiești. Aici se bucură 
de aprecierea vizitatori
lor expoziția de gravură 
deschisă în holul liceu
lui de muzică și artă 
plastică din localitate. 
Elevi talentați ca Ion Pre
da, Axente Rareș, Cons
tantin Miou și alții au 
surprins aspecte intere-

colecții de ceramică, por
țelanuri, argintărie, 
te de manufactură, 
rații și ordine din 
lele XI—XIX.

în ultima vreme, 
nizarea prestărilor de ser
vicii

obiec- 
deco- 
seco-

orga-

de
re-
s-a

pentru locuitorii 
satelor

merțului exterior, alți membri ai 
conducerii ministerului, funcțio
nari superiori din M.A.E. A fost 
de față York von Wartenburg, 
șeful reprezentanței comerciale a 
R. F. Germane la București.

★

Acad. Athanase Joja, președinte
le Comisiei naționale române pen
tru UNESCO și vicepreședinte al 
Consiliului Executiv al UNESCO, a 
plecat sîmbătă seara la Budapesta 
pentru a participa la cea de-a Il-a 
parte a lucrărilor celei de-a 72-a 
sesiuni a Consiliului Executiv 
UNESCO.

★

Președintele Comitetului, de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a primit sîmbătă la 
amiază pe membrii conducerii co
lectivului Operei naționale din So
fia, aflat în turneu la București. 
Au fost prezenți Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, și 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

STIINTA
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Plenara C. C. al
Partidului Muncitoresc

S! PRODUCȚIA
Sporirea continuă a 

producției și ridica
rea calității ei, inten
sificarea experimen
tării științifice, găsi
rea de noi căi pen
tru dezvoltarea multi
laterală a economiei 
— sarcini prevăzute 
și în cel de-al treilea 
plan cincinal lansat 
la începutul acestui 
an — constituie preo
cupări actuale de 
prim ordin ale colec
tivelor de muncitori 
din întreprinderile 
Chinei populare. Pre
sa din Pekin relata că 
recent, în cadrul unei 
conferințe naționale 
pentru industrie și 
transporturi, au fost 
studiate indicațiile 
C.C. al P.C. Chinez 
cu privire la activita
tea întreprinderilor 
industriale, au fost 
sintetizate metodele 
înaintate în produc
ție, urmînd a fi ex
tinsă aplicarea lor, 
s-au trasat sarcinile 
de viitor în vederea 
obținerii în ramurile 
respective a unor re
zultate mai bune. Sar
cinile pentru anul în 
curs în domeniul in
dustriei și transportu
rilor au în vedere 
continuarea construc
ției obiectivelor prin
cipale, intensificarea 
avîntului în produc
ție, realizarea și de
pășirea planului a- 
nual, acordîndu-se a- 
tenție deosebită că

tre Instituțiile științifi
ce și fabrici există un 
sistem de colaborare 
pe termen lung. Co
laborarea este inte
grală, cuprinzînd cer
cetarea, proiectarea 
și realizarea produ
sului. Alteori între
prinderea aplică în 
producție numai un 
aspect al cercetări
lor. La facultățile teh
nice multe din lucră
rile de absolvire ale 
studenților tratează 
aspecte importante de

Corespondentă 
din Pekin

producție. Toate aces
te forme sînt practica
te pe scară largă în 
provinciile Liaonin, 
Ghirin șl Heilunțian, 
precum și în orașele 
Pekin, Șanhai și Tien- 
țin, iar rezultatele 
sînt fructuoase. Ast
fel, datorită cooperă
rii cu Universitatea 
Cinhua, precum și cu 
Institutul de automati
că al Academiei chi
neze de științe, uzi
nele de reparat ma
șini din Pekin produc 
în prezent, în mod

experimental, motoa
re în circuit necesa
re controlului auto
mat. O colaborare si
milară a dat posibili
tate uzinei de sîrmă 
din Pekin să realize
ze din diverse aliaje 
produse care se li
vrează unui număr 
de 270 fabrici din di
ferite regiuni ale țării.

Institutul de meta
lurgie al Academiei 
de științe a colaborat 
cu diferite întreprin
deri la rezolvarea a 
52 de procese tehno
logice, ceea ce a re
prezentat patru cin
cimi din activitatea 
sa de cercetare pe 
anul trecut. Studen
ții Universității Cin
hua, amintite mai sus, 
au elaborat prototi
pul unui spectometru 
și, în prezent, împreu

nă cu o întreprinde
re de reparat utilaj 
mecanic și electric, 
fac pregătiri pentru 
a-1 da în producție 
de probă.

Oamenii muncii chi
nezi își dedică efor
turile îndeplinirii în 
cît mai bune condi
ții a sarcinilor primu
lui an al noului plan 
cincinal, dezvoltării 
continue a produc
ției industriale, în
floririi economiei pe 
calea socialismului.

I. GALAȚEANU

Socialist Ungar
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. anunță că între 25 
și 27 mai, la Budapesta a avut 
Ioc plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Plenara a examinat Direc
tivele celui de-al treilea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale a R. P. Ungare, precum 
și ale reformei mecanismului eco
nomic. La plenară au prezentat 
rapoarte Rezso Nyers și Miklos 
Ajtai, membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.

La plenară a luat cuvîntul 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. Plenara a adop
tat Directivele supuse dezbaterii.

R. P. Polona

Obiective noi 
la Nova Huța

în Polonia au fosf dafe în exploa
tare cîteva importante obiective si
derurgice, printre care pe primul loc 
se situează marele complex al oțelă- 
riei de la Combinatul „Lenin" din 
Nova Huța. în primul frimesfru, a- 
cesia a realizat peste 26 000 tone de 
oțel. La același combinat au mai fost 
terminate și alte obiective, printre 
care o uzină de lingotiere.

Pentru construcțiile capitale din 
metalurgia feroasă se alocă anul a- 
cesta aproximativ 48 000 000 000 zloji. 
Se prevede intrarea în funcjiune a 
83 de mari obiective, printre care un 
cuptor de mari proporții — la com
binatul „Lenin” — cu un volum de 
2 000 metri cubi. Concomitent cu a- 
ceasfa, va fi dată în exploatare o 
nouă secjie de aglomerare, iar la 
uzina metalurgică „Zawiercze” va in
tra în funcjiune cea de-a doua insta
lație din metalurgia poloneză pentru 
turnarea continuă a ofelului.

duse întreprinderi
le industriei locale din 
regiune. Nu numai cum
părători, dar și mulți tre
cători intră în magazine 
și cercetează cu vădit in
teres produse ca : sufra
geria „Modern II", dormi
torul „Select", biblioteca 
„Briza", camera combina
tă „Irina", noi tipuri de 
fotolii, canapele șl măsu
țe pliante pentru turiști. 
De altfel, trebuie mențio
nat că industria locală a 
livrat și numeroase alte 
articole — așa-zise mă
runțișuri — necesare în 
gospodărie : cutii de scri
sori, suporturi de flori, 
cuiere pentru baie și al
tele. Se observă la toate 
aceste obiecte efortul 
muncitorilor și tehnicieni
lor din industria locală 
pentru îmbunătățirea ca
lității produselor.

Pentru că am început 
cu noutăți din industrie, 
nu se poate să nu vorbim 
și despre o realizare im
portantă a constructorilor 
de utilaj petrolier din Tîr- 
goviște : începerea fa
bricației de serie a unui 
nou tip de instalație — 
IC-5 — pentru intervenții 
rapide și punerea în pro
ducție a sondelor. Ingine
rul Gheorghe Tănăsoiu, 
director general al uzinei, 
ne-a relatat că IC-5 este 
cea mai modernă instala
ție de acest gen realiza
tă în țară. Toate comen
zile instalației, care este 
montată pe un autoca
mion, se execută de un 
singur om de la pupitrul 
de comandă. Cu ajutorul 
ei intervențiile se realizea
ză în minimum de timp, cu 
o productivitate mai mare 
cu 40 la sută față de ti
purile folosite în prezent. 
O confirmare ? De Ia Mo- 
reni s-a comunicat că 
instalațiile ce se găsesc 
în schelă în experimenta-

sânte din peisajul indus
trial al orașului lor.

Se știe că regiunea 
Ploiești este bogată în 
stațiuni balneo-climateri- 
ce. Acum,

în pragul 
sezonului 
balnear

pri-pe lingă pregătirile 
vind condițiile de confort, 
sînt necesare și pregătiri 
în vederea desfășurării 
activității culturale. Toc
mai în acest scop, la Si
naia s-a organizat o con
sfătuire la care au parti
cipat directori ai caselor 
de cultură, bibliotecari, 
conducători ai Teatrului 
de stat din Ploiești și ai 
Filarmonicii, reprezentanți 
ai U.C.F.S. și C.L.D.C., 
precum și președinți

vicepreședinți ai comite
telor executive ale sfatu
rilor populare din locali
tățile turistice și de odih
nă. Cu acest prilej s-au 
stabilit un program bo
gat de manifestări cultu- 
ral-artistice și măsurile 
ce trebuie luate pentru 
realizarea lui.

In urma lucrărilor 
reamenajare, Muzeul 
publican al petrolului
îmbogățit cu noi expona
te, care reflectă veridic 
principalele etape în evo
luția și dezvoltarea teh
nicii de foraj-extracție și 
prelucrare. O serie de ex
ponate marchează reali
zările din zilele noastre șf 
succesele obținute de Ro
mânia pe plan internațio
nal în producția de utilaj 
petrolier. In noua sa orga
nizare — aer liber și săli 
— muzeul cuprinde peste 
1 000 de pxponate : ma
șini, utilaje, documente i- 
nedite etc. în fotografia 
de mal jos: una din săli 
după reamenajare.

Și-acum, un fapt care, 
deși se repetă la scurte 
intervale, merită să 
semnalat : 74 familii din 
Cîmpina și Băicoi 
primit zilele acestea chei
le de la noile apar
tamente. In luna iunie, 
după cum ne informea
ză ing. Nicolae Dumi- 
triu, directorul T.R.C. Plo
iești, numărul celor care 
se vor muta în locu
ințe noi,, mai ales în car
tierul de nord al Ploieș- 
tiului, va fi de cîteva sute.

O veste pentru turiști • 
la Castelul Peleș din Si
naia s-a deschis Muzeul 
de artă 
peana.

fie

au

decorativă euro- 
conținînd bogate

se bucură de o aten
ție mai mare din partea 
cooperației de consum. Pe 
baza studiului efectuat în 
zeci de cooperative de 
consum și secții de pres
tare, la Ploiești s-a orga
nizat o dezbatere la care 
au participat cadre din 
conducerile uniunilor re
gională și raionale ale 
cooperației de consum. 
S-au stabilit măsuri pen
tru lărgirea rețelei de 
prestații de servicii și îm
bunătățirea deservirii ma
selor de țărani coopera
tori. Intre altele, s-a ho- 
tărît înființarea de noi sec
ții de croitorie, cismărie, 
frizerie, cojocărie, precum 
și de brutărie și cofetă
rie.

Intrucît vorbim despre 
noutăți de la sate, con
semnăm și faptul că în 
aceste zile în comuna 
Fîntînele din raionul Mi- 
zil a .început construirea 
unui cămin cultural care 
va avea o sală de festi
vități de 400 de locuri, bi
bliotecă, săli de lectură, 
de jocuri distractive. Este 
al 10-lea edificiu de cul
tură de la sate a cărui 
construcție a început în 
acest an.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteîî"

33fcw»
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 mai și 1 iunie a.c. în țară : Vre
mea se ameliorează treptat, începînd 
din vestul țării. Cerul va fi schimbă
tor, prezentînd înnorări mai accen
tuate în est. Vor cădea ploi locale 
mai ales sub formă de averse, mai 
frecvente la începutul intervalului. 
Vînt potrivit din nord-vest. Tempera
tura în creștere treptată, minimele 
vor fi cuprinse între 4—14 grade, iar 
maximele între 16—26 grade, local 
mai ridicată. în București : Vremea 
se ameliorează treptat. Cerul va fi 
schimbător favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

lității produselor, dez
voltării mișcării de 
inovații.

în vederea îndepli
nirii acestor sarcini, 
un rol important re
vine colectivelor de 
cercetători, institute
lor științifice. In ulti
mii ani, colaborarea 
dintre institutele ști
ințifice, instituțiile de 
învățămînt și fabrici
le din R. P. Chineză 
a avut drept rezultat 
rapida aplicare a re
zultatelor cercetărilor 
științifice în produc
ție. Cercetătorii au 
prezentat întreprinde
rilor industriale de 
resort rezultatele lu
crărilor lor, ajutîndu- 
le să le experimente
ze și să le aplice în 
producție. Totoda
tă, un șir de între
prinderi mici și mij
locii, care foloseau 
utilaj demodat și în
tâmpinau greutăți la 
realizarea de produ
se moderne, au acum 
posibilitatea ca, pe 
baza acestei colabo
rări, să-și însușească 
tehnica nouă și să-și 
modernizeze proce
sele de producție.

în unele cazuri, în-
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Complicele
Sub acest titlu, săptămînalul „Le 

Nouvel Observateur" publică un 
reportaj-anchetă despre organiza
ția Opus Dei din Spania, care 
acționează în umbra franchismu- 
lui. Articolul surprinde aspecte 
inedite din care desprindem urmă
toarele :

„Acum cîtva timp, în Spania un 
om a spus : „Nu generalul Franco 
guvernează țara, ci eu !" Acest om 
este celebru. El se numește Lopez 
Rodo. Se spune că el este omul 
forte al guvernului spaniol. Dar 
niciodată nu se vorbește despre el 
fără să se adauge că este unul din 
conducătorii organizației Opus Dei.

Prin 1925, un tînăr preot din A- 
ragon, fost avocat, organiza din 
cînd în cînd întruniri cu tineri la 
Saragosa și la Madrid. El se nu
mește Jose Maria Escriva de Ba- 
laguer. La 2 octombrie 1928 el 
fondează la Madrid „Societatea re
ligioasă a Sfintei Cruci și Opus 
Dei".

In perioada imediat următoare 
sfîrșitului războiului mondial se 
vorbește puțin despre Opus Dei. 
Dar ea se dezvoltă fără zgomot.

HALTERE 0 PERFORMANTĂ
SUPERIOARĂ RECORDULUI MONDIAL

1 •: MȘ

VOLEI RAPIDISTII 
ÎNVINGĂTORI IA PARIS

Turneul internațional de volei 
(masculin) de la Paris a fost cîști- 
gat de echipa română Rapid Bucu
rești, care în finală a întrecut for
mația poloneză Legia Varșovia cu 
scorul de 3—0 (15-10 ; 15-9 ; 17-15). 
Din rîndul învingătorilor s-au re
marcat în mod special Nicolau, 
Drăgan și Grigorovici. In semifi
nale, Rapid a eliminat pe Stade 
Franțais, iar Legia pe P.U.C.

Spasski a egalat 
9,5-9,5

Reluată ieri, a 19-a partidă (în
treruptă vineri) a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre Ti
gran Petrosian și Boris Spasski s-a 
încheiat după 68 de mutări cu vic
toria lui Spasski. Așadar, scorul 
este acum egal: 9,5—9,5.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în a 
doua zi a campionatului republican 
de haltere, sportivul F. Balaș, de la 
clubul Steaua, a realizat la stilul 
„împins" (categoria ușoară) rezul

tatul de 144,600 kg. Performanța 
este superioară cu 1,600 kg recor
dului mondial oficial, stabilit anul 
trecut de sportivul sovietic Evgheni 
Kațura.

„Opus Dei“
Aceasta este epoca subterană, pe
rioada de incubație, să spunem, 
perioada semănatului. Ea va dura 
mai mult de zece ani. Infiltrarea 
în universitate datează din această 
epocă sau, cel puțin, încercarea de 
infiltrare. Celălalt obiectiv este 
economic și tehnocratic. Opus Dei 
pleacă la asaltul politicii prin aca
pararea ministerelor tehnocratice. 
Ea începe să-și plaseze oamenii în 
posturi-cheie. Din această epocă 
datează infiltrarea în Banca popu
lară spaniolă, care stă la baza a- 
verii colosale a organizației Opus 
Dei. De asemenea, colonizarea Co
mitetului. pentru cercetări științifi
ce și traficul din jurul licențelor 
pentru import. Și așa mai departe. 
La umbra franchismului, instalați 
confortabil în structurile societății 
capitaliste, oamenii Societății reli
gioase Sfînta Cruce și Opus Dei 
țes urzeli și instalează pioni pen
tru viitor.

1956—1957 ; iată „înflorirea". Mai 
de grabă dezlănțuirea. Franco tre
buie să-și schimbe echipa, dar cu 
cine ? A bătut ceasul lui Opus Dei. 
Ea pare singura capabilă să furni
zeze în acest moment o echipă co
erentă, omogenă, tehnocratică... 
Puternici în interior, susținuți în 
exterior de „contactele" pe care le au 
cu cercurile de afaceri vest-germa- 
ne și americane, susținuți de ase
menea de Vatican, sau cel puțin de 
către nunțiul papal din acea epo
că, care îi stima foarte mult, cei 
de la Opus Dei pleacă la asaltul 
puterii, la asaltul regimului. După 
ani de tăcere și uneltiri subtera
ne, ei năvălesc, deodată, în posturi 
de miniștri, directori de ministere, 
bănci, întreprinderi de tot felul, 
rectori de universități.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In orașul Ruse s-a disputat ieri 

partida internațională de fotbal dintre 
formația locală Dunav și echipa română 
Dinamo Pitești. Victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu scorul de 3—2. 
Toate cele trei goluri ale oaspeților au 
fost marcate de Naghi. Pentru Dunav 
Ruse au înscris Iordanov și Suleima- 
nov.

• Pe stadionul Giulești s-a disputat 
ieri meciul de fotbal Progresul Bucu
rești—Oțelul Galați, contînd pentru cam
pionatul categoriei B. Scor : 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor bucureșteni.

• In turul doi al campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, perechea 
română Ion Țiriac, Ilie Năstase a dispus 
cu 8—6, 6—3, 6—1 de Ron Holmberg, 
Cliff Richey (S.U.A.), iar Petre Mărmu- 
reanu (România) și Vladimir Korotkov 
(U.R.S.S.) au eliminat cu 6—3, 6—2, 
6—2 pe Grostiaga (Ecuador), Peralta 
(Argentina). La simplu bărbați, austra
lianul Fred Stolle i-a învins în 5 seturi 
(2—6, 5—7, 6—4, 6—2, 6—1) pe olan
dezul Okker ; francezul Jauffret l-a în
trecut cu 3—1 pe Ion Țiriac.

• Turneul balcanic de box a conti
nuat cu meciurile celei de-a doua reu

niuni a semifinalelor. La categoria 
cocoș, Indesu (Turcia) l-a întrecut la 
puncte pe Savov (Bulgaria). Tot la 
puncte, Petrici (Iugoslavia) a cîștigat 
meciul cu Glju (România). In limitele 
categoriei ușoare Stoicev (Bulgaria) a 
cîștigat prin abandon întîlnirea cu 
Djakula (Iugoslavia).

• Participînd Ia un concurs de pregă
tire în vederea campionatelor europene 
de la Utrecht (20—27 august), înotătoa- 
rea franceză Benedicte Duprez, în vîrstă 
de 15 ani, a realizat pe distanța de 100 
m spate timpul de 1'12", iar Michele 
Prudhomme a acoperit distanța de 200 
m fluture în 2'54' '9/10.

• Continuîndu-și turneul în R. D. 
Germană, echipa masculină de baschet 
V.Z.K.G. Ostrava (Cehoslovacia) a evo
luat la Berlin în compania formației lo
cale S.C. Dynamo. Gazdele au învins cu 
scorul de 69—66 (30—33).

• Desfășurată pe țărmul Adriaticii, 
între localitățile Giulianova și Cesena- 
tico (229 km), a tl-a etapă a Turului 
ciclist al Italiei a fost cîștigată de Rudi 
Altig (R.F.G.), cronometrat cu timpul de 
6h 20'07". în clasamentul general condu
ce Jimenez (Spania), urmat de italianul 
Guido de Rosso la 43".

Mica societate religioasă, creată 
în 1928 de un tînăr preot, a deve
nit pur și simplu în 1966 una din 
primele puteri politice, economice, 
financiare și sociale din Spania 
și, probabil, chiar din întreaga bi
serică catolică în general. Ea exer
cită o influență determinantă asu
pra unei rețele atît de întinse de 
întreprinderi de tot felul — bănci, 
presă, edituri, întreprinderi de pu
blicitate, de filme etc.

Puterea lui Opus Dei nu rezidă 
în dueluri publice: ea este în 
luptele de culise. In Spania exis
tă mai multe dosare negre despre 
Opus și se pregătesc mai multe 
cărți despre ea. Dar limbile se 
dezleagă cu greu, dosarele nu se 
deschid de loc. De ce ? Cineva, 
care nu trece drept un laș, ne-a 
răspuns : „Pentru că oamenii se 
tem". Oamenilor le este frică, pur 
și simplu ; frică de puterea ocultă 
a Opus Dei, de fișierele ei extraor
dinare. In 1956, un dosar care con
ținea numele și adresele a vreo 30 
de studehți a ajuns la guvern : el 
provenea de la Opus Dei. Să a- 
dăugăm că, cu rețelele sale de pre
să, cu băncile și diversele sale în
treprinderi, Opus Dei este în mă
sură să distrugă multe situații. 
Oamenii care aparțin de Opus Dei 
sînt astăzi complicii, susținătorii 
franchismului.



CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

Candidatul la președinție 

a fost desemnat
în capitala Braziliei 

a avut loc convenția 
grupării politice oficia
le „Alianța renova
toare națională" (ARE
NA) consacrată de
semnării candidatilor 
guvernamentali pen
tru posturile de pre
ședinte și vicepre
ședinte în vederea 
alegerilor din 3 octom
brie. Candidaturile 
propuse de comitetul 
de conducere al Alian
ței, și anume candi
datura generalului Ar
thur da Costa e Silva, 
pentru postul de pre
ședinte al Republicii, 
și a lui Pedro Aleixo, 
ca vicepreședinte, au 
fost aprobate de 329 
dintre cei 361 partici
pant! la vot. (Costa e 
Silva este actualul mi
nistru de război, iar 
Pedro Aleixo, ministru 
al educației și cultu
rii).

Prin votul conven
ției, candidatilor li s-a 
asigurat implicit vic
toria, întrucit, potrivit 
actului instituțional 
nr. 2, forul care, la 3 
octombrie, le va rati
fica definitiv alegerea 
în funcțiile de pre
ședinte și respectiv 
vicepreședinte va fi 
congresul național, în 
care reprezentanții 
grupării politice oficia
le ocupă aproximativ

trei sferturi din numă
rul locurilor. Dat fiind 
că alegerile preziden
țiale sînt fixate înain
tea celor parlamenta
re, desemnarea pre
ședintelui va cădea 
în sarcina actualei 
componențe a congre
sului național. în dis- 
cursul-platformă, pri
lejuit de alegerea sa 
în cadrul convenției, 
generalul Costa e Sil
va a promis să conti
nue linia politică și 
economică a mișcării 
de la 31 martie 1964, 
promovată pînă acum 
de guvernul Castello 
Branco. între alte 
puncte esențiale ale 
discursului său, minis
trul de război a men
ționat următoarele : 
viitorul guvern se tfa 
preocupa în mod deo
sebit de combaterea 
creșterii costului vie
ții, întărirea liberei 
inițiative și accelera
rea procesului de re
formă agrară. EI a 
promis, de asemenea, 
:ă forțele armate ale 
țării se vor dedica 
numai sarcinilor lor 
profesionale.

Primind pe repre
zentanții „ARENEI", 
care i-au comunicat 
rezultatul, președinte
le Castello Branco le-a 
declarat acestora că 
puterea executivă con

dusă de el este gata 
să garanteze, la 3 oc
tombrie, alegerea indi
rectă a noului șef de 
guvern și la 15 martie 
1967 instalarea noului 
președinte.

Cu cîteva ore îna
inte de începerea con
venției „ARENEI" co
mitetul executiv al 
grupării politice de 
opoziție „Mișcarea de
mocratică braziliană* 
a anunțat completarea 
numărului de 103 sem
nături necesar prezen
tării unui amendament 
la constituție prin care 
să fie anulat sistemul 
alegerii indirecte (de 
către congres) a pre
ședintelui și vicepre
ședintelui republicii, 
și să se revină imediat 
la sufragiul popular. 
Liderii grupării de 
opoziție încă, nu . s-au 
fixat asupra unui can
didat prezidențial, dar 
cu diverse prilejuri 
au explicat că „Miș
carea democratică bra
ziliană" înțelege să 
prezinte un candidat 
propriu în cazul cînd 
va participa la alege
rile din toamnă. De 
fapt, în ultima vreme 
preocuparea de bază a 
acestor lideri este des
fășurarea campaniei 
în favoarea alegerilor 
directe.

V. OROS

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV 
AL FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE
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Cuvintarea tovarășului Constantin Drăgan

Naționalizări 
în Algeria

Cuvintarea lui L Brejnev 
la Plenara C.C. al P.C.U.S.

INCIDENTE 
ARMATE 
ÎN UGANDA

KAMPALA 28 (Agerpres). — 
Schimburi sporadice de focuri in
tre trupele guvernamentale și a- 

. depții regelui Mutesa II s-au sem
nalat sîmbătă în capitala Ugandei, 
relatează agenția U.P.I. La Kam
pala și împrejurimile orașului, a- 
depții lui Mutesa II au difuzat din 
nou sîmbătă manifeste în care 
populația regatului Buganda este 
chemată să se opună guvernului 
central și să sprijine rezoluția a- 
doptată de parlamentul Bugandei, 
în care se cere ca toate instituți
ile guvernului central să fie re
trase de pe acest teritoriu pînă la 
31 mai Se precizează că forțele 
guvernamentale controlează situa
ția în toate regiunile Bugandei.

Președintele Ugandei, Milton 
Obote, a declarat că forțele de 
securitate și armata sînt pregă
tite să facă față oricărei situații și 
sînt hotărîte să lichideze orice re
zistență a triburilor care sprijină 
pe regele Mutesa II.

REPUBLICA DOMINICANA

Manevră 
de ultimă oră

SANTO DOMINGO 28 (Ager
pres). — Joaquin Balaguer, can
didat al Partidului reformist do
minican, a hotărît să nu se mai 
prezinte la alegerile prezidențiale 
care urmează să aibă loc în Repu
blica Dominicană la 1 iunie a.c. 
Pretextul oficial invocat pentru, a- 
ceastă hotărîre îl constituie res
pingerea de către Comisia electo
rală centrală a cererii sale ca fe
meile să se prezinte la alegeri fără 
legitimația de alegător. In cercu
rile observatorilor din Santo Do
mingo se consideră că aceasta este 
însă o manevră de ultimă oră, 
care urmărește întărirea celuilalt 
candidat al forțelor de dreapta, 
Rafael Bonnelly, pentru a se îm
piedica victoria în alegeri a lui 
Juan Bosch, care este sprijinit de 
forțele progresiste. Potrivit agen
ției Associated Press, sprijinitorii 
lui Juan Bosch și-au exprimat în
crederea că Bonnelly va fi înfrînt 
chiar și în noile condiții create.

NICOSIA (Agerpres). — La 27 
mai au continuat lucrările celei 
de-a 32-a sesiuni a Comitetului 
Executiv al F.S.M. Numeroși re
prezentanți ai sindicatelor din di
ferite țări au luat cuvîhtul în le
gătură cu problemele înscrise pe 
ordinea de zi. In cursul dimineții a 
luat cuvîntul tovarășul CONSTAN
TIN DRĂGAN, președintele Consi
liului Centra] al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Referindu-se pe larg la proble
mele puse în discuție privind acti
vitatea F.S.M. și Uniunilor Inter
naționale ale Sindicatelor, vorbito
rul a arătat că acestea au sar
cini de mare răspundere în ac
tualele condiții internaționale și 
pot aduce o contribuție crescîndă 
la lupta generală a celor ce mun
cesc. In continuare, vorbind despre 
problema Vietnamului, pe larg tra
tată în raportul la primul punct al 
ordinei de zi, tovarășul Constantin 
Drăgan a subliniat că oamenii 
muncii din România condamnă răz
boiul dus de imperialismul ameri
can în Vietnam și cer încetarea 
imediată a bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam, retragerea 
trupelor străine din Vietnamul de 
sud, respectarea dreptului sacru, 
inviolabil al poporului vietnamez 
de a-și rezolva singur problemele 
interne, conform voinței și aspi
rațiilor sale naționale. Este necesar 
— a spus el — ca F.S.M. să des
fășoare o largă acțiune pentru a 
chema oamenii muncii din întrea
ga lume la luptă hotărîtă împo
triva agresiunii imperialiste in 
Vietnam.

In legătură cu propunerile de 
convocare a Conferinței Sindicale 
Mondiale pentru dezvoltarea rela
țiilor comerciale și economice între 
state, vorbitorul a arătat că această 
conferință trebuie să fie deschisă 
tuturor sindicatelor fără deosebire 
de afiliere, să promoveze . relații 
bazate pe neamestec în treburile 
interne, avantaj reciproc, fără res
tricții sau discriminări.

Referitor la activitatea de pregă
tire a cadrelor sindicale, vorbitorul 
a relevat necesitatea ca F.S.M. să a- 
corde ajutor mai substanțial în a- 
cest domeniu sindicatelor din ță
rile în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa, America Latină și totodată 
să-și intensifice activitatea în ca
drul organizațiilor internaționale, 
cum sînt : O.I.M. și U.N.E.S.C.O.,

pentru folosirea mijloacelor de care 
dispun acestea în vederea pregă
tirii profesionale a oamenilor mun
cii din aceste țări.

în continuare, tovarășul Constan
tin Drăgan a relatat despre lucră
rile recentului Congres, al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, despre principalele hotărîri a- 
doptate privind activitatea de 
viitor. El s-a referit apoi la 
activitatea desfășurată de Uniunile 
Internaționale ale Sindicatelor, 
subliniind că este necesar ca în ca
drul lor să se țină seama in mai 
mare măsură de situația și reven
dicările specifice din fiecare ra
mură de producție in strînsă legă
tură cu lupta generală desfășurată 
de oamenii muncii.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
cuprinderea sindicatelor din toate 
regiunile lumii, pentru atragerea 
lor într-un număr cît mai mare la 
acțiunile inițiate de Uniunile in- 
ternațipnale ale sindicatelor. De 
asemenea, el a propus ca te
mele puse în discuția diferite
lor întîlniri internaționale să 
fie mai strîns legate de re
vendicările specifice celor ce 
muncesc în lupta lor împotriva ex
ploatării și asupririi. Este necesar 
— a spus vorbitorul — să se urmă
rească eficacitatea acțiunilor pe 
plan internațional ale Uniunilor in
ternaționale ale sindicatelor, să se 
fructifice la maximum experiența 
comună și concluziile fiecărei reu
niuni, să se desfășoare o activitate 
susținută de dezvoltare a relațiilor 
de- colaborare între sindicatele de 
diferite afilieri pe baza intereselor 
de clasă ale celor ce muncesc.

Se simte, în același timp, nece
sitatea ca organele de conducere 
ale Uniunilor internaționale ale sin
dicatelor să fie mai reprezentative, 
să cuprindă un număr mai mare de 
organizații afiliate, ceea ce va duce 
la cunoașterea mai aprofundată a 
situației din diverse țări și la îm
bunătățirea activității acestor 
uniuni.

In încheierea cuvîntului său, to
varășul Constantin Drăgan a ară
tat că sindicatele din România își 
vor aduce și în viitor contribuția 
la întărirea rîndurilor F.S.M., la 
dezvoltarea și consolidarea unității 
de acțiune a mișcării sindicale in
ternaționale pentru victoria cauzei 
clasei muncitoare din întreaga 
lume.

ALGER 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național al 
Revoluției din Algeria, colonelul 
Houari Boumedienne, a semnat 
sîmbătă un decret în virtutea că
ruia toate companiile străine de 
asigurare din Algeria sînt trecuie 
sub controlul statului. Potrivit de
cretului, companiile particulare de 
asigurări, în special cele străine, 
care realizează anual venituri în 
valoare de aproximativ 200 mili
oane de dinari (circa 14 milioane 
lire sterline), însumînd 2 la sută 
din produsul național global, își 
vor înceta treptat activitatea, iar 
locul lor îl vor lua societățile na
ționale de asigurare. Intr-un dis
curs radiotelevizat, ministrul de 
finanțe al Algeriei, Kaid Ahmed, 
a anunțat că guvernul Algeriei in
tenționează să folosească venituri
le societăților naționale de asigu
rare în scopul majorării investiți
ilor de capital în economia țării.

Primele alegeri 
in Gambia

BATHURST 28 (Agerpres). — în 
Gambia au avut loc alegeri ge
nerale pentru desemnarea depu- 
taților în forul legislativ al țării. 
Acestea au fost primele alegeri 
de la dobîndirea independenței de 
către Gambia. Victoria a revenit 
Partidului progresist al poporului, 
condus de primul ministru, Da
vid Jawara, tăruia i-au revenit 24 
din cele 32 de mandate. Celelalte 
8 locuri au fost ocupate de can- 
didații opoziției.

Declarația 
primului ministru 
al Cubei

MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 
cuvintarea rostită la Pleriara C.C. 
al P.C.U.S., care a examinat pla
nul de 10 ani al lucrărilor de ame
liorare a solului în Uniunea So
vietică, Leonid Brejnev a arătat 
că îmbunătățirea solului reprezin
tă o problemă extrem de impor
tantă, că programul elaborat în 
domeniul agriculturii, calculat pe 
un termen lung, va necesita efor
turi uriașe, considerabile investiții 
capitale și mijloace tehnico-mate- 
riale.

Menționînd că „sarcina sporirii 
recoltelor la toate culturile agri
cole pe baza îmbunătățirii meto
delor de cultivare a pămîntului 
este astăzi vitală și va rămîne și 
pe viitor o sarcină principală", 
Brejnev a reamintit că actualul 
plan cincinal prevede ca agricul
tura să fie înzestrată cu 1 790 000 
tractoare, 1 100 000 autocamioane, 
mașini agricole și utilaje în va
loare de 10 700 000 000 ruble. Va 
crește considerabil producția de 
îngrășăminte minerale.

Referindu-se la oscilațiile recol
telor de cereale din ultimii zece 
ani, vorbitorul a declarat că „aces
te mari oscilații în producția globa
lă și în achizițiile de cereale aduc 
un uriaș prejudiciu agriculturii, 
întregii economii a țării". „Dezvol
tarea largă a producției de grîu, 
orez și, îndeosebi, de porumb și de 
alte culturi pe suprafețe irigate 
este fără îndoială sarcina cea mai 
importantă pentru obținerea ga
rantată a unor recolte globale su
perioare de cereale în întreaga 
țară" — se menționează în cuvîn- 
tare. în prezent, de pe suprafețele 
irigate se recoltează numai 2 la 
sută din producția globală de ce
reale a Uniunii Sovietice.

Arătînd că răspunderea pentru 
folosirea justă a pămînturilor a 
fost minimalizată și că în nume
roase regiuni suprafața arabilă s-a 
redus, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a subliniat că este ne
cesară adoptarea unor legi consa
crate principiilor fundamentale ale

folosirii pămîntului șî a apelor» 
ocrotirii suprafețelor agricole și 
creșterii răspunderii pentru folosi
rea acestora. „Trebuie introdusă o 
ordine exemplară nu numai în fo
losirea pămînturilor irigate și dre
nate, ci și a tuturor suprafețelor 
din colhozuri și sovhozuri".

Subliniind aprobarea de care se 
bucură în Uniunea Sovietică hotă- 
rîrile Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., vorbitorul a declarat: 
„Toate succesele noastre, atît în 
trecut cît șl în prezent, tot ceea 
ce am obținut, se explică în pri
mul rînd prin faptul că partidul 
s-a bizuit și se bizuie pe sprijinul 
poporului. în aceasta constă forța 
partidului nostru, izvorul tuturor 
realizărilor noastre". Vorbitorul a 
arătat că este necesar ca în ca
drul plenarelor C.C. al P.C.U.S., 
precum și al ședințelor Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., să se 
examineze în repetate rînduri pro
blemele legate de îndeplinirea ho- 
tăririlor Congresului partidului 
atît în domeniul industriei, con
strucțiilor, agriculturii cît și în do
meniul științei și culturii.

Vastul program de ameliorare a 
solurilor, de îmbunătățire a meto
delor de cultivare a pămîntului și, 
pe baza aceasta, de creștere a re
coltelor la culturile agricole — a 
declarat L. Brejnev — constituie 
una din principalele părți compo
nente ale construirii bazei tehnico- 
materiale a comunismului.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a adop
tat o hotărîre care stabilește că 
suprafața terenurilor irigate va 
crește cu 7 000 000—8 000 000 ha, iar 
suprafețele drenate cu 15 000 000— 
16 000 000 ha, astfel încît în 19.5 
aceste suprafețe să ajungă la 
37 000 000—39 000 000 ha. Plenara 
C.C. al P.C.U.S. a recomandat ca 
pînă în anul 1969 să fie elaborate 
propuneri, fundamentate din punct 
de vedere economic, privind di
recțiile dezvoltării continue a a- 
griculturii Uniunii Sovietice în ur
mătorii 10—15 ani.

VIETNAMUL DE SUD

franța Aniversarea 
bătăliei de la Verdun

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Președintele Franței, De Gaulle, a 
inaugurat sîmbătă ceremoniile — 
care vor dura timp de două zile — 
cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la bătălia de la Verdun.

însoțit de alte persoane oficiale, 
el a depus coroane de flori la mo
numentul ridicat în amintirea ce
lor căzuți în timpul bătăliei de la

Verdun și la monumentul Victoriei. 
Președintele a făcut apoi o plimba
re cu helicopterul deasupra cîmpu- 
lui unde s-au desfășurat luptele, și 
unde timp de opt luni (de la 21 fe
bruarie 1916 și pînă la 24 octom
brie 1916) s-au înfruntat 1 200 000 
de soldați, francezi și germani, din
tre care7 aproape un milion și-au 
pierdut viața.

La ceremonii au fost invitați să ia 
parte reprezentanți ai țărilor care 
în timpul primului război mondial 
au fost alături de Franța. Din par-

LANȚ DE MANIFESTAȚII 
ANTIGUVERNAMENTALE

SAIGON 28 (Agerpres). — Amenințările profe
rate de premierul Ky împotriva budiștilor, 
măsurile restrictive impuse de autorități și spo
rirea efectivelor forțelor de securitate la Saigon, 
Hue, Da Nang și în alte localități nu au avut da
rul să intimideze pe studenți și budiști, care în 
ultimele zile au organizat un lanț de manifes
tații împotriva actualului regim.

Agențiile de presă a- 
nunță că, sîmbătă dimi
neața la Saigon, unități 
ale infanteriei marine 
sud-vietnameze, cu baio
neta la armă și făcînd uz 
de gaze lacrimogene și 
toxice, au împrăștiat o 
demonstrație la care au 
participat aproximativ 
1 000 de budiști.

Sîmbătă după-amiază, 
aceleași unități au inter
venit împotriva unei de
monstrații la care au 
participat aproape 8 000 
de persoane.

Vechea capitală impe
rială — orașul Hue — 
are aspectul unui oraș 
asediat. După evacua
rea americanilor din o- 
raș, Consulatul S.U.A. a 
fost închis. Clădirea sta
tului major al trupelor 
americane, transformată 
într-o veritabilă fortă
reață, a fost înconjurată 
CU sîrmă ghimpată, în 
jurul ei fiind instalate 
cuiburi de mitraliere și 
posturi de observație. 
Pentru a aduce la ordi
ne populația, „rebelă", 
ra

autoritățile de la Saigon 
au hotărît să recurgă la 
o nouă măsură, amenin- 
țînd că vor tăia curentul 
electric, ceea ce în mod 
practic va paraliza în
treaga activitate a ora
șului.

Sîmbătă, în orașul 
Cholon au avut Ioc, de 
asemenea, demonstrații 
de protest ale budiștilor.

★

Din Saigon, agenția 
Reuter relatează că două 
batalioane ale patrioți- 
lor sud-vietnamezi, spri
jinite de mortiere și ar
mament greu, au lansat 
vineri noaptea un atac 
prin surprindere asupra 
pozițiilor trupelor guver
namentale saigoneze, si
tuate la 90 km sud-vest 
de Saigon, în delta flu
viului Mekong. Patrioții 
au provocat trupelor sai
goneze însemnate pier
deri în oameni și mate
riale de luptă. Un alt a- 
tac a fost lansat de pa- 
trioți asupra unei tabere 
a poliției sud-vietnameze 
la 40 km de Saigon.

NEW YORK. Mulțimi inundă „Fifth Avenue". O impre
sionantă manifestație împotriva agresiunii S.U.A. în 

Vietnam

tea României participă la ceremonii 
dr. Victor Dimitriu, ambasadorul 
României la Paris. Participă, de 
asemenea, 50 000 de foști combar 
tanți din războiul din 1914 și din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, precum și 12 000 de supra
viețuitori ai bătăliei de la Verdun.

SCRISOAREA LUI W. ULBRICHT 
CĂTRE CONGRESUL P.S.D.G.

BERLIN 28 (Agerpres). — La 27 
mai, Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a transmis pre
ședintelui P.S.D.G., Willy Brandt, o 
scrisoare deschisă adresată delega- 
ților la Congresul P.S.D.G., care va 
avea loc la Dortmund între 1 și 6 
iunie; precum și tuturor membri
lor și simpatizanților acestui partid. 
Subliniind că scrisoarea nu trebuie 
considerară un amestec în treburile 
Partidului social-democrat din 
Germania occidentală, Walter Ul
bricht, în numele Comitetului Cen
tral al P.S.U.G., solicită participan- 
ților -la apropiatul congres să acor
de o atenție deosebită problemelor 
vitale pentru întregul popor ger
man, să se desolidarizeze de politi
ca revanșarzilor vest-germani, să 
dea dovadă de inițiativă în soluțio
narea pașnică a problemei germa
ne. „Dacă P.S.D.G. vrea să contri
buie la împiedicarea izbucnirii unui 
nou război pe pămîntul german, 
se spune în scrisoare, el trebuie să 
lupte împotriva accesului R.F.G. la 
arma nucleară". Totodată, în scri
soare se arată că reafirmarea unei 
unități de vederi între P.S.D.G. și 
coaliția U.C.D.-U.C.S. ar fi o piedi
că în calea eforturilor de reunifi- 
care pașnică a celor două state 
germane.

Comitetul Central al P.S.U.G. își 
exprimă convingerea că, în ciuda 
unor neconcordanțe de păreri în 
unele probleme, între P.S.U.G. și 
P.S.D.G. există puncte comune, și 
tocmai acestea constituie baza dia
logului început.

HAVANA 28 (Agerpres). — A- 
genția Prensa Latina a dat publi
cității declarația lui Fidel Castro, 
primul ministru al Cubei, în care 
sînt dezmințite știrile difuzate de 
autoritățile S.U.A. cu privire la o 
așa-zisă pătrundere a unor mili
tari cubani pe teritoriul bazei mi
litare americane de la Guantana
mo, subliniind că acestea urmăresc 
să creeze condiții psihologice pen
tru dezlănțuirea unei agresiuni îm
potriva Cubei.

Primul ministru cuban a anun
țat că forțele armate revoluționare 
și întregul popor sînt puse în stare 
de alarmă.

BUENOS AIRES. Studenții argen- 
tineni au mutat băncile în stradă 
ca semn de protest împotriva 
condițiilor nesatisfăcătoare de 

studiu

VIZITA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI METALURGICE 
ÎN ANGLIA

LONDRA 28. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Vineri dimineața, Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice a 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu specialiștii care-1 în
soțesc, a fost primit la Federația 
britanică a fierului și oțelului!. 
Oaspeții au fost întîmpinați de 
E. W. Senior, director general.

în cadrul discuțiilor, E. W. Se
nior a vorbit despre rolul și sco
purile federației în dezvoltarea si
derurgiei britanice. La rîndul său, 
I. Marinescu a făcut o scurtă ex
punere cu privire la dezvoltarea 
industriei siderurgice din Româ
nia. Au fost subliniate, de aseme
nea, unele posibilități de coope
rare tehnico-științifică în dome
niul siderurgiei, precum și în pro
iectarea de noi instalații.

în după-amiaza aceleiași zile, a 
avut loc o întrevedere cu membri 
ai Asociației producătorilor de 
utilaje și instalații siderurgice. 
Au fost abordate probleme de in
teres comun, în special în ce pri
vește cooperarea în domeniul fa
bricării de utilaje siderurgice.

■ MOSCOVA. Agenția TASS a dat publicității o de- 
•“ claratie în care se arată că cercurile conducătoare 
ale Uniunii Sovietice studiază cu atenție nota adresată 
de guvernul Siriei membrilor Consiliului de Securitate 
în legătură cu agravarea încordării la frontierele sirie
ne și în Orientul Apropiat. „Uniunea Sovietică, se arată 
în declarație, nu poate și nu va rămîne indiferentă 
fată de încercările de încălcare a păcii tntr-o regiune 
situată în imediata apropiere a frontierelor sale".

CORESPONDENTĂ 
DIN VIENA

între 22 și 27 mai a 
avut loc la Viena, in Pa
latul Hofburg, cel de-al 
IV-lea Congres interna
tional al cerealelor și 
piinii organizat de Aso
ciația internațională a 
chimiei cerealelor. Au 
participat peste 1 150 de 
delegați din 47 de țări, 
printre care și Republica 
Socialistă România. Cu 
ocazia congresului, Insti
tutul de cercetări alimen
tare din România a fost 
afiliat ca membru activ 
al asociației.

L-am rugat pe ing. N. 
Stănescu, care a partici
pat la lucrări din partea 
Institutului de cercetări 
alimentare din țara noas
tră, să ne vorbească des
pre rolul asociației și

despre dezbaterile purta
te în cadrul acestei întîl
niri. „Asociația — ne-a 
spus dînsul — a luat fiin
ță în urmă cu 12 ani din 
inițiativa unui grup de 
oameni de știință din cî
teva țări, a căror activi
tate era legată de prelu
crarea cerealelor și a 
produselor derivate. Trep
tat, numărul membrilor a 
crescut, ajungînd astăzi 
să reprezinte 47 de țări. 
Scopul asociației este 
studierea problemelor 
tehnice și tehnologice le
gate de cereale și făi
nuri, unificarea metode
lor de analiză, realizarea 
unei strînse legături în
tre rezultatele științifice 
și industria producătoare 
în sensul aplicării celor 
mai noi și valoroase rea
lizări ale științei. Lucră
rile s-au desfășurat pe 
secții de specialitate. Au 
fost prezentate peste 100 
de referate, îmbrățișînd 
probleme actuale din do
meniul cerealelor, prelu
crarea acestora și fabri
carea plinii".

Viitorul congres se va 
ocupa nu numai de pli
ne, ci și de toate alimen
tele pe bază de cereale.

V. STĂNCESCU

SOFIA. La invitația guvernului bulgar, 
sîmbătă a sosit la Sofia, într-o vizită oficială, 

primul ministru al Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew. Pe aeroportul din Sofia, oaspetele a 
fost întîmpinat de Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

m ULAN BATOR. în R.P. Mongolă au luat 
sfirșit conferințele orășenești și regionale 

ale P.P.R.M., convocate în întîmpinarea celui de-al 
XV-lea Congres al P.P.R.M. Au fost discutate pro
iectul noului program al partidului, proiectul de 
directive ale Congresului cu privire la noul plan 
cincinal, unele probleme organizatorice și au fost 
aleși delegații la Congres.

B| MOSCOVA. A fost semnat planul de colabo
rare culturală și științifică pe 1966 între 

U.R.S.S. și R.D. Vietnam.

M VIENA. Sîmbătă s-a deschis la Viena o ex
poziție cu vînzare de produse românești în 

Mazaginul universal „Steffl". Expoziția cuprinde 
articole de artizanat, confecții, produse alimen
tare, vinuri, conserve. In restaurantul magazi
nului, vizitatorilor li se oferă specialități ale 
bucătăriei românești.

■ TIRANA. Guvernele R. P. Albania și Repu
blicii Unite Tanzania au hotărît să stabilească 

relații diplomatice la rangul de ambasade.
■ SOFIA. Guvernele R. P. Bulgaria și Turciei 

au hotărît ridicarea la rangul de ambasade a 
legației bulgare de la Ankara și respectiv a celei 
turce de la Sofia.
M BOGOTA. Cea de-a doua conferință a Frontului 

partizanilor din sud a adoptat hotărîrea privind 
crearea Forțelor armate revoluționare din Columbia, 
care vor cuprinde detașamentele de partizani „Marque- 
talia", „El pato", „Guayabero" și alte grupuri.
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