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La ordinea zilei

întreținerea culturilor
ÎNFIINȚAREA LICEELOR 
DE SPECIALITATE

Lucrările de îngrijire a cul
turilor continuă să fie înscrise 
la loc de frunte în calendarul 
muncilor agricole de sezon. 
Ploile căzute în toate regiuni
le țării au îmbunătățit condi
țiile de dezvoltare a plantelor 
dar, în același timp, și de 
creștere a buruienilor. De a- 
ceea, mecanizatorii și țăranii 
cooperatori grăbesc prășitul. 
La porumb, prașila a doua s-a 
făcut pe circa 25 la sută din 
suprafața cultivată. Această 
lucrare este mai avansată în 
regiunile din sudul țării. In 
alte regiuni ca Brașov, Crișa- 
na, Hunedoara, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Cluj prăși
tul este mai întîrziat. Aici, 
prima prașilă trebuie termi
nată în cît mai scurt timp, 
și, concomitent, continuată cea 
de-a doua. în unele din aceste 
regiuni ca Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj și Brașov, pre
cum și în Maramureș și Su
ceava este întîrziată și prima 
prașilă la cartofi.

A continuat mai intens și 
recoltarea trifolienelor. Prima 
coasă s-a realizat în propor
ție de 80 la sută în gospodă
riile de stat și de 60 la sută 
în cooperativele agricole. In 
multe regiuni, strînsul trifoli
enelor s-a terminat. în altele 
ca Mureș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Suceava, Brașov și 
Hunedoara, unde vegetația 
este mai întîrziată, cositul tre
buie grăbit. Timpul ploios im
pune folosirea intensă a mij
loacelor pentru terminarea a- 
cestei lucrări și asigurarea 
condițiilor necesare ca, prin- 
tr-o bună uscare și depozita
re, să se obțină furaje de cali
tate.

Specialiștii, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori trebuie să 
se îngrijească în continuare 
ca lucrările de întreținere să 
fie făcute la vreme și cores
punzător posibilităților mai 
bune decît în anii trecuți.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au hotărît ca, începînd 
cu anul școlar 1966—1967, pe baza 
Directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, să se înființeze licee de 
specialitate (industriale, agricole, 
economice și pedagogice) cu du
rata de 4—5 ani.

Rețeaua liceelor de specialitate

va fi publicată în ziarele „Româ
nia liberă" și „Scînteia tineretu
lui" din 5 iunie a.c.

Examenele de admitere în aces
te licee se vor desfășura cu înce
pere de la 22 iunie a.c.

Legea de organizare a liceelor 
de specialitate va fi supusă spre 
dezbatere apropiatei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România.

Din partea Ministerului
Învățamîntului

Locul
în societate

Prof. dr. docent Alexandru CIȘMĂN
membru corespondent ol Academiei

Problema „ce voi 
deveni în viață', „ca
re este locul meu în 
societatea noastră' 
reapare des în preo
cupările și discuțiile 
tineretului. E bine 
așa ; e bine că tine
retul îșl înțelege înal
ta menire socială, se 
pregătește conștient 
și conștiincios să de
vină apt pentru a 
participa și apoi pen
tru a continua opera 
constructivă a gene
rației vîrstnice.

După o viață de 
muncă, omul bătrîn 
are dreptul să se o- 
dihnească, dar tînă- 
rului nu-i este îngă
duit să piardă vre
mea înainte do a 
munci, pentru că el

nu-și aparține numai 
lui ci și societății. El 
se realizează acolo 
unde este mai multă 
nevoie de el, prin pu
tința de a căuta și de 
a găsi în profesiunea 
aleasă, în propriul 
orizont uman satis
facții majore. Cu toa
te acestea, există — 
e drept puțini, dar e- 
xistă — tineri absol
venți care încep să 
practice tot felul de 
activități întîmplătoa- 
re, fără vreo legătură 
cu specialitatea do- 
bîndită, numai pen
tru a nu pleca într-o 
localitate sau alta. Și 
doar în deplină cu
noștință de cauză a- 
cești tineri și-au ales 
de bună voie profe

siunea, domeniul do 
studiu superior, și-au 
asumat cu toată răs
punderea obligațiile 
profesionale, sociala, 
morale impuse de 
respectiva alegere 1 
Fără să mal vorbim 
de cheltuielile Impor
tante făcute de statul 
socialist pentru pre
gătirea fiecărui spe
cialist de care are 
nevoie și căruia i-a 
rezervat un loc precis 
in ansamblul rela
țiilor sociale. Mi se 
va replica, poate, 
că orașul este plin 
de senzații și tentații.

(Continuare 
în pag. a II-a)'

Gheorghe COSTACHE 
secretar al Comitetului regional Argeș 

al P.C.R.

In dezbaterea Consiliilor învă- 
țămîntului superior, de cultură 
generală, profesional și tehnic, din 
zilele de 2 și 3 iunie a. c., au fost 
puse unele probleme privind îm
bunătățirea sistemului de absolvi
re a școlii generale, examenului 
de maturitate, precum și a con
cursurilor de admitere în școlile 
de tip mediu și în învățămîntul 
superior.

Ca urmare a schimbului de pă
reri și a propunerilor făcute, pen
tru a evita paralelismele și supra
aglomerarea elevilor, Ministerul 
învățămîntului a stabilit următoa
rele măsuri:

1. — Să se renunțe la exame
nul de absolvire a școlii generale. 
Elevii care au absolvit clasa a 
VlII-a vor primi certificatul de 
absolvire a școlii generale.

2. — Concursul de admitere în 
școlile de tip mediu se va desfă
șura la datele fixate (între 22—29 
iunie la liceele de cultură generală 
și la liceele de specialitate ; între 
4—12 iulie la școlile profesionale), 
la materiile anunțate anterior 
(limba română și matematica), la 
care se adaugă pentru liceele de 
cultură generală un examen oral 
de istoria patriei (clasa a VIII-a).

8. — Examenul de maturitate 
se va desfășura la datele anunțate 
(17—29 iunie) conform programe
lor publicate, lâ următoarele dis
cipline :

— La secția umanistă — limba 
și literatura română (scris și oral), 
o limbă modernă sau limba latină 
(scris și oral), precum și o disci
plină la alegere — istoria patriei, 
biologia sau filozofia (numai oral) ;

— La secția reală — limba și 
literatura română (scris și oral), 
matematici (scris și oral), precum 
și o disciplină la alegere — fizica, 
chimia sau biologia (numai oral).

La concursul de admitere și la 
exarrțenul de maturitate în școlile 
și secțiile cu limbile de predare 
ale naționalităților conlocuitoare 
se susține și un examen de limbă 
maternă, respectiv de literatură și 
limbă maternă (scris și oral).-

4. — Concursul de admitere în 
instituțiile de învățămînt supe
rior se va ține Ia datele și pe baza 
programelor ce se vor anunța. 
Concursul va consta din examene 
la două discipline de profil (cu 
probe scrise și orale).

(Agerpres)

TOVARĂȘUL CHIVU STOICA
A PRIMIT PE AMBASADORUL TUNISIEI

LA BUCUREȘTI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chfvu Stoica, a primit vineri în 
audiență pe Mahmoud Maamouri,

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Tunisiei la București, 
la cererea acestuia.

(Agerpres)

UNIUNILOR COOPERATISTL SI CONSILIILOR AGRICOLE
Pe întinsul regiunii Argeș 

își desfășoară activitatea 34 
gospodării de slat și 302 
cooperative agricole, care 
dezvoltă tot mai puternic, 
alături de cultura cerealelor 
și plantelor tehnice, legumi
cultura, pomicultura, viticul
tura și creșterea animalelor. 
Rezolvarea corespunzătoare 
a problemelor multiple pe 
care le ridică întărirea eco
nomică a unităților agricole, 
îmbinarea armonioasă a di
feritelor ramuri de produc
ție, valorificarea deplină a 
condițiilor naturale existente 
în fiecare loc și sporirea 
producției impune ca, sub 
îndrumarea organelor iocale 
de partid, să se asigure o 
coordonare judicioasă a ac
țiunilor care se întreprind pe 
plan regional și raional de 
către consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste.

Documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1965 și recentul Congres al 
țăranilor cooperatori au pre
cizat sarcinile care revin 
consiliilor agricole și uniu
nilor cooperatiste. Aceasta 
nu presupune însă munca 
sectară. Viața arată cît se 
poate de clar că avîntul 
continuu al agriculturii, în
tărirea unităților socialiste și 
sporirea producției impun o 
slrînsă colaborare între con
siliile agricole și uniunile 
cooperatiste, o conlucrare 
laborioasă între aceste două 
organisme.

Deosebit de bine s-au vă
zul roadele acestei colabo

rări în campania agricolă de 
primăvară. Acțiunile desfă
șurate de uniuni în vederea 
organizării corespunzătoare 
a muncii în fiecare unitate, 
asigurării unei legături strîn- 
se între cooperativele agri
cole și' S.M.T.-uriie care le 
deservesc și mobilizării co
operatorilor pentru îndepli
nirea întocmai a prevederi
lor planurilor operative, îm
binate cu asistența tehnică 
din partea consiliilor agrico
le, s-au soldat cu executa
rea lucrărilor înfr-o perioa
dă mult mai scurtă și la un 
nivel calitativ mai ridicat 
față de anii trecuți.

Aș vrea să subliniez to
tuși un aspect care mi se 
pare deosebit de important, 
înțelegerea clară a sarcini
lor care au revenit uniuni
lor cooperatiste și consili
ilor agricole în campania 
de primăvară, preocuparea 
permanentă manifestată de 
fiecare în parte pentru în
făptuirea îndatoririlor pro
prii nu au exclus deloc co
laborarea lor strînsă, dez
baterea și soluționarea îm
preună a problemelor care 
s-au ivit, îndrumarea comu
nă a cooperativelor agrico
le, bineînțeles, pe baza u- 
nui plan de coordonare a 
deplasărilor. Este un lucru 
firesc, absolut necesar și 
foarte important. Am să dau 

> un singur exemplu.
Intre sarcinile importante 

ce revin consiliilor noastre 
agricole sînt asigurarea a-

sistenței tehnice în campa
nii, întocmirea proiectelor 
pentru irigații, plantații po- 
mi-vificole etc., îndrumarea 
concretă a cooperatorilor 
pentru a aplica pe teren 
aceste proiecte. Pot fi însă

străine de aceste probleme 
uniunile cooperatiste? Fap
tele arată că nu. Răspun- 
zînd de întărirea economică 
a cooperativelor agricole 
(între altele, aceasta depin
de și de producția obținută),

de sporirea eficienței eco
nomice a investițiilor (iri
gații, construcții, plantații

(Continuare 
în pag. a III-a)

Mecanizatorii de la G.A.S. Filiași, regiunea Oltenia, au terminat reparațiile la com
binele ce vor lucra la recoltatul păioaselor

Foto : Agerpres

La aeroportul Bănoasa, înainte de plecare

Vineri la amiază, a părăsit Ca
pitala, Maiestatea Sa Imperială 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, care, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a făcut o vi
zită oficială în țara noastră.

Suveranul Iranului a fost înso
țit de la reședința sa pînă la aero
port de Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe.

Numeroși bucureșteni, aflațț pe 
traseu, au salutat călduros pe Șa- 
hinșah. La aeroport se aflau Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători de instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
generali, ziariști. Erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport coman
dantul batalionului de onoare a 
prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. In semn de 
salut au fost trase 21 salve de ar
tilerie. Șahinșahul Iranului și pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România au tre
cut în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport. înaltul oaspete 
își ia rămas bun de la persoanele 
oficiale aflate pe aeroport și de la 
șefii misiunilor diplomatice.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aclamă călduros pe Suveranul Ira
nului. Pionierii îi oferă flori.

înainte de a se sui în avion, 
Maiestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
și-a luat rămas bun de la preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, de la președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Din ușa avionului, Șahinșahul 
Iranului răspunde cordial salutu
rilor celor prezenți la aeroport.

Pînă la frontieră, nava aeriană 
a Maiestății Sale Imperiale a fost

escortată de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

★

Șahinșahul Iranului a trimis 
președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, o telegramă,. în care 
se spune :

„Părăsind teritoriul Republicii So
cialiste România, țin să vă mulțu
mesc în mod deosebit pentru pri
mirea călduroasă și minunata os
pitalitate care ne-au fost rezervate 
atît de către Excelența Voastră cît 
și de către valorosul popor român 
și conducătorii săi.

Duc cu mine amintirea unei că
lătorii de neuitat și urez ca strîn- 
sa colaborare economică și tehnică 
statornicită între cele două țări ale 
noastre să se dezvolte din ce în 
ce mai mult.

Formulez din toată inima cele 
mai bune urări pentru fericirea 
Excelenței Voastre, precum și pen
tru progresul și prosperitatea me
reu crescînde ale poporului și na
țiunii române".

(Agerpres)

Conferință de presă
Vineri dimineața, Maiestatea Sa 

Imperială, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, a primit la reședința sa un 
grup de ziariști români.

Cu acest prilej, Șahinșahul a 
transmis poporului român cele mai 
calde urări de fericire și prospe
ritate, în numele său personal și 
în numele poporului iranian.

Șahinșahul a răspuns apoi la în
trebările ziariștilor.

La întrebarea pusă de redacto
rul șef al ziarului „România Libe
ră", Mircea Rădulescu, privitoare 
la impresiile pe care le are în urma 
vizitei în țara noastră, Șahinșahul 
a- spus :

Ceea ce am văzut în timpul ac
tualei călătorii în România mi-a 
dat posibilitatea să-mi formez o 
imagine foarte clară. Uzinele, ma
rile unități industriale și celelalte 
obiective pe care le-am văzut cu 
ochii noștri sînt realizări re
cente. Izbitor este că toată a- 
ceastă muncă a fost efectuată în- 
tr-o perioadă de timp relativ foar
te scurtă. Am găsit în țara dv. o 
economie cu un bun echilibru în
tre industrie și agricultură. După 
părerea mea, aceasta este foarte 
important. Nu se poate construi 
o țară foarte dezvoltată și în plin 
progres decît îmbinînd cele două 
activități.

Toată lumea trebuie să se gîn- 
dească la aceasta. Este necesar să 
fie deci dezvoltate cu hotărîre șl 
tenacitate toate resursele agricole 
ale planetei noastre. Am fost foar
te puternic impresionat văzînd că 
în țara dv. și acest sector a fost 
luat în considerare.

întrebarea lui George Ivașcu, 
redactor șef al revistei „Lumea", 
s-a referit la perspectiva dezvol

tării, în continuare, a relațiilor 
dintre România și Iran.

Șahinșahul Iranului a subliniat 
că au fost realizate progrese în 
dezvoltarea acestor relații. „Desi
gur, se poate face și mai mult în 
domeniul industriei, tehnicii și 
culturii. Dv. aveți lucruri care 
nouă ne folosesc, iar noi avem po
sibilitatea să vă furnizăm lucruri 
care folosesc în economia țării dv. 
Cu prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei în țara noastră am încheiat 
un acord. Cred că va trebui nu 
numai să realizăm în întregime 
ceea ce este prevăzut în acest a- 
cord, dar vom putea să-l și depă
șim. Personal, a spus în încheiere' 
Suveranul Iranului, mi-am putut 
da seama că industria românească 
este la înălțime, realizează produ
se de calitate superioară și în 
cantități suficiente pentru a fi 
competitivă pe piața internațio
nală. Schimburile economice și 
culturale pot întări și mai mult 
legăturile de prietenie care unesc 
cele două țări ale noastre".

Valeriu Pop, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia", a întrebat pe 
Maiestatea Sa Imperială care sînt 
direcțiile principale în dezvoltarea 
actuală a Iranului.

Și noi încercăm în țara noastră, 
a spus Șahinșahul, să obținem rea
lizări în toate domeniile, atît în do
meniul industriei grele, pe care nu 
o aveam înainte — dar pe care 
am început să o creăm — cît și al 
industriei ușoare, al agriculturii și 
ale celorlalte domenii ale vieții so
ciale. înaltul oaspete s-a referit 
apoi la reforma agrară care se a- 
plică acum în Iran. Vechiul regim 
al proprietății funciare a fost 
schimbat și acum există o limitare 
a proprietății. Am împărțit cir
ca 6 milioane de hectare de

pămînt țăranilor. In mai pu
țin de un an, reforma agrară va 
fi înfăptuită. Acolo unde pămîntul 
a fost împărțit, am obținut rezul
tate destul de bune cu toate că nu 
am avut îngrășăminte chimice și 
pămîntul nu a fost muncit cu ma- 
șțni.

în continuare, oaspetele a vor
bit despre lupta împotriva analfa-

(Continuare în pag. a V-a)
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TELEGRAME DE CONDOLEANȚE

Tovarășii Nicolae Ceauș eseu, Chivu Stoica și Ion Gheorghe Maurer 
au primit din partea tovarășilor L. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al V.R.S.S., 
următoarea telegramă:

In numele C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., precum și în numele nostru perso
nal, vă exprimăm profunde condoleanțe în legătură cu catastrofa fero
viară din țara dv. care a provocat jertfe omenești.

Vă rugăm să transmiteți compasiunea noastră frățească familiilor 
celor loviți de această nenorocire.

★ ★

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer au primit 
din partea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, următoarea 
telegramă :

In numele poporului bulgar și al meu personal exprim cea mai 
profundă compasiune Partidului Comunist Român, guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului frate român în legătură cu marele acci
dent de cale ferată care a avut loc la 31 mai.

Vă rog să transmiteți sincerele noastre condoleanțe familiilor celor 
care și-au pierdut viața în acest accident

VIAȚA
INTERNAȚIONALĂ

SANTO DOMINGO
A

In timp ce continuă 
numărătoarea voturilor 

politia în alarmă în
cearcă să reprime ma
nifestațiile de protest 
împotriva modului în 
care s-au desfășurat 
alegerile.

CORESPONDENȚE
ROMA. Succesul filmu
lui românesc „Dumini
că la ora 6".

VIENA. „Cazul Habs
burg”.
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FILTRELE DE VEGETAȚIE
JF Spațiile plantate, așa numitele 
( fcone verzi, s-au impus în urba- 
i nistică o dată cu creșterea aglome- 
; rărilor urbane și dezvoltarea in- 
i dustriilor. Aceste zone — situate 
; în interiorul orașului, în vecinăta- 
; tea lui sau în jurul fabricilor și 

uzinelor — sînt adevărați „plă- 
mîni“ ai localității respective, con
tribuind eficient la procesul com
plex de purificare a atmosferei. 
Parcurile de agrement, peluzele de 
iarbă și flori, șirurile de arbori 
sau grupuri de copaci și arbuști 
ornamentali îndeplinesc și o im
portantă funcție estetică : ele con
tribuie la decorarea străzilor și 
cartierelor, aducînd un plus de 
personalitate și prospețime noilor 
orașe și asigurînd, în același timp, 
spații de odihnă și destindere pen
tru adulți, locuri de joacă pentru 
copii.

Abordarea concretă a acestei 
probleme prezintă pentru regiunea 
Hunedoara un deosebit interes. Pe 
de o parte, datorită dezvoltării ra
pide a industriilor — siderurgică, 
minieră, energetică — iar pe de 
altă parte, datorită specificului 
amplasării, îngemănării industriei 
cu localitățile. De la bun început, 
trebuie să afirm că, din acest 
punct de vedere, în orașele Hune
doara, Călan și în cele din Valea 
Jiului am moștenit o situație ne
corespunzătoare. Vechile uzine 
s-au lipit de orașe, iar casele, în
deosebi „coloniile" muncitorești, 
au fost amplasate chiar lîngă 
uzine, fără să se țină cont de ne
cesitatea spațiilor verzi. Așa se 
face că și astăzi vechile străzi și 
ulițe din Hunedoara, Călan, Petro- 
șeni, Vulcan, Lupeni au încă o 
jnină sumbră, în ciuda eforturilor 
depuse pentru înlăturarea nocivi
tății din atmosferă și creării, în 
limita posibilităților, a spațiilor 
plantate.

Pentru înlăturarea acestei stări 
de lucruri, atît colectivul D.S. A.P.C. 
Deva, cît și I.S.C.A.S. București au 
recurs la o serie de soluții. Pentru 
toate orașele industriale sau cu 
perspectivă de industrializare s-a 
procedat la amplasarea noilor car
tiere într-un cadru natural cu 
atmosferă curată sau în apropie
rea unor zone bogate în vegetație. 
Astfel, cea mai mare parte a nou
lui oraș Hunedoara este așezată 
lîngă pădurea Chizid, iar Călanul 
pe versantul drept al Streiului, la 
3 km depărtare de sursa de nocivi
tăți. Orașul Petroșeni a căpătat 
extindere spre Livezeni, în ime
diata vecinătate a dealurilor îm
pădurite de la poalele masivului 
Paring. Concomitent, străzile și 
aleile dintre blocuri sînt prevăzute 
cu spații largi pentru plantare, 
creîndu-se parcuri și scuaruri. La 
Hunedoara au fost amenajate 
parcurile Corvinul și Chizid și se 
are în vedere plantarea cu arbori 
a parcului sportiv. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pentru diminua
rea gradului de nocivitate a atmo
sferei. Prin sistematizarea Combi
natului siderurgic, de-a lungul 
căilor de acces și de recreație au 
fost plantați arbori repede crescă
tori și arbuști ornamentali. Se

prevede în viitor separarea combi
natului de oraș printr-o vastă 
zonă de protecție cuprinsă între 
bd. Republicii și malul drept al 
rîului Cerna, de la gară și pînă la 
castelul Huniazilor. Această lu
crare se va efectua treptat, desfă- 
șurîndu-se concomitent cu aplica
rea unor procedee moderne de

acțiune a arhitecților și urbaniști
lor, împrejurimile orașelor vor 
deveni mai folositoare odihnei oa
menilor muncii.

Enumerînd succint cîteva as
pecte ale creării și extinderii zo
nelor verzi în centrele industriale, 
vreau să închei cu o observație de 
ordin mai general. Cu toate mă

ale orașului 

industrial
epurare ce vor fi instalate la prin
cipalele surse de fum și praf din 
combinat.

Condiții bune pentru însănăto
șirea atmosferei și extinderea zo
nelor verzi există și în Valea Jiu
lui, cu toate că lipsa terenului apt 
pentru construcții obligă la o oa
recare restrîngere a spațiilor din
tre blocurile de locuit și a acelora 
dintre zona urbană și cea indus
trială. La sistematizarea lucrărilor 
de pe Jiuri noi am urmărit în pri
mul rînd valorificarea condițiilor 
naturale oferite de peisajul alpin 
apropiat și crearea în centrul fie
cărui oraș din această vale a unor 
parcuri de odihnă și agrement, 
amenajarea de mici scuaruri și 
spații plantate, a căror densitate 
să satisfacă cerințele locatarilor. 
Pînă în prezent nu s-a ajuns la 
soluționarea problemei zonelor de 
protecție din jurul termocentrale
lor, uzinelor de preparare și mine
lor. Socotim însă că și la aceste 
unități industriale, prin măsurile 
eficace de combatere a prafului de 
cărbune, se pot dezvolta zonele 
verzi existente, va cîștiga mult 
aspectul clădirilor și se va crea un 
microclimat corespunzător.

Pe lîngă acțiunile întreprinse di
rect în orașe și în jurul zonelor 
industriale pentru crearea unui 
cadru urban cît mai plăcut, consi
der necesar să ridic și problema 
zonelor turistice și de agrement 
învecinate. Aș aminti aici lacul de 
acumulare Cinciș, Băile Călan, 
masivele Paring, Retezat, Vulcan, 
a căror valorificare prezintă o 
deosebită importanță, dată fiind 
necesitatea firească a minerilor și 
siderurgiștilor de a se recrea, după 
o zi de muncă, în mijlocul naturii. 
Din păcate însă trebuie să spun 
că aceste posibilități nu sînt nici 
pe departe folosite rațional și efec
tiv, manifestîndu-se încă o se
rioasă lipsă de preocupare a or
ganelor locale pentru amenajarea 
locurilor pitorești, pentru asigu
rarea transportului la locurile de 
agrement etc. Considerăm că prin 
alocarea unor fonduri, chiar mo
deste, și prin atragerea la această

surile luate, în centrele Călan, 
Zlatna și Teliuc, prin existența 
unor puternice surse de gaze și 
praf, atmosfera continuă să fie vi
ciată. In aceste cazuri, perdelele 
de protecție nu mai constituie 
decît un mijloc ajutător. Este deci 
nevoie de adoptarea unor soluții 
și procedee care să permită cap
tarea acestor nocivități direct la 
instalațiile industriale respective. 
Altfel este pusă sub semnul între
bării însăși existența zonelor verzi 
plantate, care nu-și mai pot realiza 
menirea, aspectul general urba
nistic al localităților.

Arh. Nicolae VASILESCU
D.S.A.P.C.-Deva

Locul
(Urmare din pag. I)
Dai, cred eu, virtutea omului care 
se respectă constă în a le rezista. 
Și aceasta este atitudinea pe care 
școala este chemată să o insufle 
tineretului. Să presupunem că e 
vorba de un licențiat universitar. 
Faptul că posedă un titlu nu-i dă 
dreptul, de la sine, să se nu
mească intelectual, oricît ar ii 
tobă de carte în specialita
tea arătată de diplomă. A ti 
intelectual înseamnă nu numai 
să fi trecut la examene, ci să 
știe și altceva decît i se cere la 
examene. Este vorba de cunoștințe 
literare, artistice, muzicale, de fa
cultatea de a vedea frumosul și de 
a se bucura de el, de însușirea de 
a înțelege oamenii și a se apro
pia de ei, de putința clarviziunil 
în viitor, de doza de optimism, do
rință și putere de luptă, fără do 
care succesul în viață, în profe
siunea aleasă nu poate fi decît 
derizoriu, iar viața însăși cenușie. 
O dată cu cunoștințele de specia-

La Grădina botanică din Cluj
Foto s A. Cartojan

în societate
litote, care dau posibilitatea exer
citării profesiunii, pe băncile șco
lii și facultății tînărul trebuie de
prins să-și cultive nu numai pute
rea de muncă și spiritul de răs
pundere profesională și socială, 
dar și bucuria muncii fructuoase, 
înainte chiar de a-i gusta roadele. 
Eu cred că specializarea, ca țel 
unic de studii, e ca farul unui au
tomobil ce-ți permite să vezi noap
tea în lungul șoselei, dar nu-ți 
luminează nici pajiștea din lături, 
nici nu te face să auzi cîntecul 
privighetorii. Am auzit și părerea 
că ar trebui să se introducă obli
gatoriu, în toate școlile superioa
re, cursuri de istoria artelor și ci
vilizației. Ar fi, desigur, un mijloc 
de a-i face pe tineri să vadă și să 
înțeleagă mai bine frumosul, fru
mosul încadrat organic în viața 
oamenilor, în munca lor, în pro
gresul continuu al societății. Există 
desigur și alte asemenea mijloace 
Aș aminti numai de interesantele 
cursuri de cultură generală iniția
te de universitățile populare, bu

năoară. Socotesc, de asemenea, că 
ar fi nevoie de o cunoaștere mai 
largă, mai profundă, a realităților 
noi din țara noastră, a complexului 
vieții noastre sociale, în care ti
nerii urmează să se încadreze or
ganic după absolvirea studiilor.

Cel ce se duce astăzi să mun
cească în oricare parte a țării 
găsește o atmosferă propice de 
creație șl meditație, are la dispo
ziție un sector de muncă vast, 
cărți, radio, televizor, discotecă, 
are putința de investigație, de hoi
năreală și, din cînd în cînd, prile
jul unei escapade într-un centru 
cultural mai mare. Dacă viața îl 
va fi sau nu plăcută, depinde de 
ce va duce cu el, în propria per
sonalitate, în propriul orizont in
telectual și de cum va ști să folo
sească tot ce a acumulat în școa
lă și în viață, în noua sa muncă. 
Și pe băncile facultății, noi, cadre
le didactice, trebuie să-l învățăm 
mai bine, mai temeinic toate 
acestea 1
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Profesie
Și

responsabilitate
Există, fără îndoia

lă, un fel de tentație 
a viitoarei profesii, 
care îmbracă uneori 
aspecte de un spec
taculos pueril. Vezi, 
de pildă, cum întrea
ga familie își încon
joară odrasla cu zgo
motoase preziceri în 
legătură cu un viitor 
pentru care cel în 
cauză nu este pregă
tit altcum decît prin 
apelativele profesiei 
ce „ar plăcea părinți
lor*. Dincolo de ecoul 
lui caragialesc, feno
menul merită atenție, 
de aici rezultînd de 
obicei acei indivizi a 
căror existență va 
purta o amprentă ce
nușie de insatisfacție, 
oameni care nu-și 
află locul firesc în 
angrenajul social. 
Sentimentul nereali- 
zării își are, după 
părerea mea, obîrșia 
tocmai în această su
pralicitare a unor ca
lități presupuse ale 
copilului, ceea ce re
primă aptitudinile 
reale. Iar atunci cînd 
previziunile dau greș, 
șocul poate să aibă 
asemenea urmări, în- 
cît „genialul doctor', 
„artist" etc. alunecă 
în extrema cealaltă 
— a pierderii încre
derii în posibilitățile 
sale.

Avem astăzi un 
complex de mijloace 
sociale capabile să 
influențeze, să spriji
ne tînărul în a-și cu
noaște calitățile și 
defectele, a-și studia 
aptitudinile, a se ve
rifica în practică. In
tre ele, școala e un 
factor principal de 
construire a acelei 
arhitecturi gingașe, 
care e omul de mîine. 
Am avut prilejul să 
cunosc munca labo
rioasă a multor pro
fesori. Și e de-a 
dreptul impresionant 
efortul întreprins în 
școli pentru ca per
sonalitatea tînărului 
să cunoască o dez-

Platon PARDAU

voltare armonioasă 
și, aș zice, severă și 
lucidă. Mă gîndesc 
însă că acest obiec
tiv ar trebui să îm
brace o suprafață 
mult mai largă, cu- 
prinzînd mediul fami
liei, preocupările or
ganizației U.T.C., ale 
colegilor, ale institu
ției de învățămînt, 
ale tovarășilor de 
muncă. După părerea 
mea, apariția cu totul 
singulară a ceea ce 
altădată, în proporții 
considerabile, se nu
mea ratare, este de-

gașului adevărat 
constă în perseveren
ță și responsabilitate 
față de propria acti
vitate, în ceea ce s-ar 
putea numi autoexi
gență.

S-ar părea că res
ponsabilitatea de 
care vorbeam se 
adresează mai ales 
alegerii, definirii op
time a capacității. 
Dimpotrivă. Respon
sabilitatea este o 
armă cu tragere lun
gă, care trebuie să 
funcționeze în toate 
condițiile. Altfel și 
cele mai reale aptitu
dini se pot transfor
ma în negativul lor. 
Viața înregistrează * 
cazuri de tineri în-

TINERETUL—-

terminată tocmai de 
responsabilitatea co
lectivă față de indi
vid, trăsătură morală 
a societății noastre.

Este însă și o res
ponsabilitate a indi
vidului față de sine 
însuși, care trebuie 
să-i prezideze perma
nent conștiința. Nu de 
puține ori s-au văzut 
tineri care, îndrumați 
spre o profesie îm
potriva voinței lor, la 
un moment dat și-au 
găsit vocația tocmai 
în acel domeniu. 
Unul dintre prietenii 
mei, B. G., a ajuns 
bun inginer agronon-i, 
după ce vreme de 
mai mulți ani s-a 
crezut chemat către 
altă profesie. Exem
plele se pot înmulți, 
ele vizînd nu atît na
tura propriu-zisă a 
unei profesii (factor 
deloc neglijabil însă 
pentru cei ce visează 
„locul călduț"), cît 
anumite sensibilități 
și vocații mai mult 
sau mai puțin exis
tente. Iar găsirea fă-

zestrați, absolvenți 
străluciți ai diferite
lor institute, care, ul
terior, nu-și acoperă 
în fapte calitățile. De 
ce ? Aici intervine 
răspunderea față de 
profesia aleasă, in
sistența și munca asi
duă pentru a realiza 
un scop sau altul, in
tervine exigența co
lectivă și, mai ales, 
auto-exigența. Faptul 
că unii tineri nu sînt 
suficient de convinși 
că după examenul de / 
absolvire al școlii ur
mează altul mult mai 
serios, profund și de 
durată — examenul 
perseverenței — care 
se întinde pe dimen
siunile unei vieți în
tregi, cauzează de- 
concertări, regresiuni, 
în anumite cazuri cu 
efecte greu de înlă
turat A da profesiei 
importanța pe care 
i-o dezvăluie viața 
însăși — iată o înda
torire individuală și 
colectivă, o respon
sabilitate cu largă 
arie și profunde sa
tisfacții.

M REMARCABIL EPISOD
marile manifestații >
* *8 Al IIIPTEI ANTIFASCISTE A POPORULUI
Partidul Comunist Român, în

tregul nostru popor acordă o înal
tă prețuire tradițiilor mișcării re
voluționare și democratice din 
țara noastră, relevă momentele de 
seamă ale luptei desfășurate de 
clasa noastră muncitoare și de 
celelalte forțe populare, patrio
tice pentru libertate și progres, 
pentru independența și suveranita
tea patriei. Un episod semnificativ 
în acest sens îl constituie marile 
demonstrații populare, antifasciste 
din Capitală, de la sfîrșitul lunii 
mai a anului 1936, de la care s-au 
împlinit 30 de ani.

★

Perioada care a urmat după 
luptele muncitorești din 1933, în 
cadrul cărora clasa muncitoare în 
frunte cu Partidul comunist, 
s-a afirmat cu putere ca stegarul 
intereselor fundamentale ale în
tregului popor, s-a caracterizat 
prin dezvoltarea unei largi mișcări 
de masă antifasciste.

Așa cum se arată în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul aniversării a 45 de ani de 
la crearea partidului, „în aceste 
împrejurări, Partidul Comunist din 
România, exprimînd interesele vi
tale ale maselor largi, militează 
activ pentru unirea tuturor forțe
lor democratice și patriotice ale 
poporului pentru apărarea inde
pendenței și suveranității țării**.

Realizarea în această perioadă de 
către Partidul comunist a unor ac
țiuni de front unic cu organizații 
ale P.S.D., a unor acțiuni comune 
cu Partidul Socialist Unitar (dr. L. 
Ghelert.er), Partidul Socialist (C. 
Popovici) a contribuit la întărirea 
rolului și a influenței clasei mun
citoare în viața politică a țării.

In același timp, partidul a stabi
lit legături cu diferite organizații 
și fracțiuni politice burgheze, cu 
dizidente și organizații locale și cu 
organizații de tineret ale P.N.Ț., 
cu Partidul radical țărănesc (Iu- 
nian), Partidul Conservator (Gr. 
Filipescu), cu care a dus tratative 
în vederea organizării de acțiuni 
comune contra pericolului fascist.

Deși în acea perioadă unele 
ramuri industriale cunoșteau o a- 
numită înviorare, situația maselor 
muncitoare continua să fie deobtr- 
bit de grea ; aflîndu-se la guver- 
nămînt, partidul liberal sporește 

cheltuielile militare care aruncă 
noi poveri asupra maselor f cresc 
impunerile fiscale, „taxele de 
consumație", șomajul continuă 
să bîntuie, se fin lanț „executările 
silite" ale meseriașilor, meșteșuga
rilor — în timp ce la sate se apli
că o politioă de așa-zisă „stabili
zare a prețurilor", dar care în rea
litate aducea noi biruri țărănimii, 
paralel cu subvențiile de stat acor
date moșierilor și marilor expor
tatori.

Nemulțumirile determinate de 
această politică se împleteau cu 
îngrijorarea maselor populare față 
de acțiunile agresive ale Germa
niei hitleriste care ocupase prin 
forță Renania și își enunța pla
nurile de revanșă împotriva Fran
ței, de împărțire a Cehoslovaciei și 
anexare a Austriei, de cucerire a 
Danzigului și atacare a Poloniei, 
subjugare a țărilor din sud-estul 
Europei, dezlănțuire a agresiunii 
contra Uniunii Sovietice.

Caracteristic pentru acea pe
rioadă era faptul că personalități 
proeminente ale vieții publice, care 
se situau pe poziții patristice, dife
rite organizații, cercuri largi ale 
opiniei publice, oameni care pînă 
atunci se ținuseră departe de politi
că erau tot mai mult atrași în vii
toarea luptei antifasciste, împotri
va agenturii hitlerismului în țara 
noastră — organizația teroristă 
Garda de Fier, împotriva planuri
lor agresive ale Germaniei hitle
riste, care periclitau însăși exis
tenta României ca stat indepen
dent și suveran, însăși ființa na
țională a poporului român.

Una din aceste organizații cu o- 
rientare democratică era și grupa
rea condusă de Dem I. Dobrescu, 
om politic burghez, care-și cîștigase 
o anumită popularitate prin ac
tivitatea edilitar-urbanistică des
fășurată în perioada 1928—1933 
ca primar al Capitalei. Exclus din 
P.N.Ț. pentru că organizase unele 
acțiuni de protest contra proastei 
gospodăriri a orașului, contra cen
zurii și stării de asediu, Dem. I. 
Dobrescu formase o dezidență na- 
țional-țărănistă de stînga.

Dem. Dobrescu a inițiat crearea 
unor „comitete cetățenești" (pe lîn
gă primăriile de sector) în spriji
nul unor nevoi imediate ale 
cetățenilor — construirea de lo

cuințe ieftine, canalizare, ilumi
natul electric, pavarea străzilor, a- 
sistența medicală pentru familiile 
nevoiașe, școli etc., combaterea a- 
buzurilor de tot felul din adminis
trația de stat, a speculei, a inco
rectitudinii care domnea în nume
roase servicii publice.

Dispoziția antifascistă a maselor, 
cărora le deveneau tot mai clare 
gravele primejdii pe care le adu
cea cu sine ascensiunea fascismului 
și-a pus amprenta și asupra activi
tății comitetelor cetățenești, ducînd 
la obiective și acțiuni care depă
șeau cadrul lor inițial gospodăresc- 
edilitar ; pornind de la probleme 
ale traiului de zi cu zi, aceste comi
tete au cunoscut un proces evo
lutiv, în scurt timp revendicările 
de ordin politic, de apărare a 
libertăților democratice, de comba
tere a primejdiei fascismului ajun- 
gînd să ocupe un loc tot mai im
portant în activitatea lor.

Această evoluție s-a datorat în- 
tr-o însemnată măsură influenței 
exercitate de Partidul Comunist 
Român. P.C.R. a trimis membri 
de partid și simpatizanți să lu
creze în cadrul acestor comi
tete, pentru a le activiza, pen
tru a imprima o orientare și un 
caracter combativ activității lor, 
pentru a clarifica maselor necesi
tatea legării revendicărilor de or
din imediat cu obiectivele majore 
ale luptei împotriva fascismului, 
pentru democrație, pentru inde
pendența patriei, pentru pace.

Paralel cu activitatea desfășura
tă în interiorul comitetelor, in rîn- 
durile membrilor lor, P.C.R. a sta
bilit contacte prin delegați ai săi, 
între care Ilie Pintilie și Vasile 
Bîgu, cu președintele comitetelor 
cetățenești, Dem. Dobrescu, în ve
derea unor acțiuni comune ale for
țelor democratice.

în ziua de 24 mai 1936 a fost convo
cată o întrunire publică a comite
telor cetățenești în sala „Tomis" din 
Capitală. Manifestele difuzate cu 
cîteva zile înainte și anunțurile 
din presă arătau că scopul întru
nirii este : „Demascarea fascismu
lui în România ca trădător, discu
ții în jurul unei mari acțiuni pen
tru îmbunătățirea regimului deți- 
nuților politici și citirea statutului 
comitetelor cetățenești".

Forța de mobilizare a P.C.R., 

acțiunea desfășurată în mase 
de către membrii de partid 
și simpatizanții comuniști și-au pus 
amprenta asupra acestei întru
niri, la care numărul partici- 
panților s-a ridicat — după cum a- 
rătau „Dimineața" și „Adevărul" — 
la circa 25 000 de oameni. încă de 
la orele 9 dimineața, coloane de 
oameni au început să se re
verse, din cartierele Capitalei, 
spre locul întrunirii. Masele 
au ocupat sala, cele două 
curți, ca și străzile înconjurătoare, 
blocînd complet circulația.

în mijlocul maselor, prin cuvîn
tul lor mobilizator, comuniștii în
suflețeau pe participanți — stră
zile vuiau de lozincile strigate din 
mii de piepturi: „Jos fascismul !“, 
„Trăiască Frontul Democratic !“ 
„Vrem pace !“, „Jos starea de ase
diu și cenzura !“, „Vrem trai ief
tin !“. Poliția a încercat să-i 
risipească pe manifestanți, dar 
intervenția ei n-a făcut de
cît să-i îndîrjească și mai mult. 
Timp de două ore și jumătate a 
durat defilarea coloanelor prin 
fața primăriei sectorului de Negru. 
Toată întinderea căii Călărași, de 
la str. Sf. Vineri pînă la str. 
Lucaci, era o mare de capete.

Caracterul tot mai pronunțat 
politic antifascist pe care-1 căpăta 
activitatea comitetelor cetățenești, 
s-a reflectat și în faptul că după 
aprobarea statutului a fost aleasă 
o comisie de apărare a deținuți- 
lor politici și de îmbunătățire a 
regimului din închisori, în care se 
aflau și numeroși militanți comu
niști, în fruntea comisiei fiind 
personalități ca dr. C. I. Parhon, 
Radu Olteanu etc.

Ziarul „Dimineața" a calificat 
acțiunea din 24 mai drept o „mare 
întrunire pentru democrație", re- 
levînd faptul că „în Capitală exis
tă o mare forță de luptă democra
tică și antifascistă".

Ulterior, comitetele cetățenești 
și-au continuat activitatea, organi- 
zînd acțiuni pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale populației, 
participînd la manifestările antifas
ciste, la ripostele împotriva ban
delor fasciste care se dedau la 
atacuri contra sediilor organi
zațiilor muncitorești și democra

tice, la manifestările pentru pace 
organizate în toamna lui 1936 de 
Comitetul Național al Reuniunii 
Universale pentru Pace, împotri
va agitațiilor revizioniste revan
șarde ale Germaniei hitleriste și a- 
liaților ei care vizau integritatea 
teritorială a României.

în cursul anilor 1936—1937 s-au 
ținut lanț întrunirile și demonstra
țiile muncitorimii, țărănimii, mese
riașilor, funcționarilor, salariaților 
publici — întruniri și demonstrații 
în care și-a găsit expresie starea 
de spirit antifascistă a maselor. 
Este interesant de relevat că, 
de multe ori, za rezultat al 
influenței exercitate de comuniști, 
chiar și manifestații sau întru
niri care erau convocate de parti
dele burgheze depășeau cu mult, 
prin combativitatea antifascistă a 
maselor, cadrul și caracterul pre
conizat de organizatorii lor.

Concludente în acest sens au fost 
întrunirile și demonstrațiile, con
vocate de P.N.Ț., care au avut loc, 
la cîteva zile după manifestația 
comitetelor cetățenești, la 31 mai 
1936, la București ca și la Iași, 
Bacău, Cernăuți, Vaslui, Bîrlad. 
Craiova, Focșani.

Partidul național-țărănist se afla 
pe atunci în opoziție și lupta pen
tru a ajunge la putere ; urmărin- 
du-și propriile scopuri, el a trebuit 
să țină seama de starea de spirit 
antifascistă a maselor, care, de alt
fel, își găsea reflectare și în poziția 
unor elemente de stînga din partid 
și chiar din conducerea sa. Platfor
ma P.N.Ț. din acea perioadă — 
combătînd politica partidului libe
ral ale cărui vîrfuri se orientau 
spre încurajarea fascismului — era 
puternic influențată de hotărîrea 
cu care cele mai largi pături și ca
tegorii sociale se pronunțau împo
triva pericolului legionar, își expri
mau îngrijorarea față de intensifi
carea pregătirilor de război ale 
Germaniei și aliaților ei.

In această ambianță politică, 
P.N.Ț. a convocat întrunirile din 31 
mai.

Apreciind că aceste întruniri pot 
să constituie prilejuri de largă ex
primare a sentimentelor antifas
ciste ale maselor populare, Partidul 
Comunist Român și-a fixat ca sar
cină să exercite o cît mai puternică 
înrîurire asupra desfășurării lor, 
spre a le imprima un caracter com
bativ sub semnul luptei pentru fă
urirea Frontului popular antifas
cist.

Desfășurînd o intensă activitate 
de mobilizare, P.C.R. a dat cuvînt 
de ordine membrilor de partid și 
simpatizanților comuniști să parti
cipe la manifestația programată de 
P.N.Ț. și să antreneze mase cît mai 
largi ale muncitorimii, meseriașilor, 
funcționarilor, studenților, femeilor. 
C.C. al P.C.R. a lansat un manifest 

special destinat — prin care chema 
muncitorimea organizată în sin
dicate, țărănimea, membri de 
rind ai celorlalte partide, organi
zații, grupări sau fracțiuni politi
ce ori fără de partid „să vină cu 
toții la adunările partidului națio- 
nal-țărănesc de la 31 mai și să le 
transforme în adunări și demon
strații ale întregului popor român" 
pentru apărarea democrației, îm
potriva organizațiilor fasciste. 
„Demonstrați pentru dizolvarea și 
dezarmarea organizațiilor fasciste 
și cereți arestarea șefilor lor — se 
spunea în manifestul organizației 
P.C.R. București. Demonstrați pen
tru ridicarea cenzurii șt stării de 
asediu, pentru încetarea prigoanei 
contra organizațiilor muncitorești 
și democratice".

Din însărcinarea P.C.R. au fost 
organizate gărzi muncitorești de 
autoapărare care să respingă orice 
provocare huliganică ; a fost luată 
legătura cu reprezentanți ai P.S.D. 
ai sindicatelor și ai altor organi
zații muncitorești și democratice, 
cu delegați ai muncitorilor din în
treprinderile Capitalei. Organele 
Siguranței semnalau, în rapor
tul lor din 26 mai 1936 că 
„conducerea P.C.R. a dat dispozi
ții organizațiilor ilegale și celor le
gale... să concentreze pe muncitorii 
din toate întreprinderile industria
le, metalurgice, textile și în spe
cial de la căile ferate, pe unde 
există formațiunile acestor organi
zații, la demonstrația de la 31 
mai 1936".

Avînd un larg caracter de masă, 
demonstrația a reunit oameni din 
cele mai variate categorii sociale. 
Din primele ore ale dimineții au 
început să se formeze în diferite 
puncte ale Capitalei coloane de 
cetățeni, care se îndreptau spre 
Piața Romană, unde în fața unei 
tribune improvizate avea să aibă loc 
defilarea. Imprăștiați în coloane, 
în masa demonstranților, comu
niștii și simpatizanții P.C.R., ute- 
ciștii înflăcărau prin cuvîntul lor 
pe participanți, îi antrenau să ma
nifesteze pentru unitatea forțelor 
antifasciste, pentru lozinca Fron
tului Popular.

Și, într-adevăr, manifestația s-a 
transformat într-o puternică și 
combativă demonstrație antifascis
tă de masă, sub semnul frontului 
popular și al unității forțelor de
mocratice. Se scandau lozinci ale 
P.C.R. : „Vrem primatul mun
cii și ieftinirea traiului!", „Jos 
cenzura și starea de asediu 
„Trăiască democrația !“. „Jos hi- 
tlerismul.!", „Trăiască pacea 
„Vrem guvern de Front Popular .'" 
„Jos războiul!". Rapoartele poliție
nești informau că „printre organi
zațiile de sector (ale P.N.Ț.) erau 
intercalate secții de comuniști care 
au defilat cu pumnul strîns, cu pla-

carde. scandind lozinci ale parti
dului comunist". ,

Este interesant de arătat că la 
manifestație s-a făcut auzit direct 
și cuvîntul Partidului Comunist — 
în ciuda condițiilor de adîncă ile
galitate în care se afla. Potrivit 
indicațiilor date de partid, la un 
moment dat în cursul demonstra
ției, un grup de membri de partid 
i-a ridicat pe umeri în Piața Ro
mană. pe muncitorul comunist C. 
Trandafirescu care, proteguit prin - 
masa manifestanților de poliție și 
agenții siguranței, a luat cuvîn
tul deschis în numele Partidului 
Comunist Român, adresînd, în fața 
mulțimii, conducătorilor P.N.Ț. un 
apel la acțiune unită contra peri
colului fascist, pentru făurirea u- 
nui larg front democratic.

încercările unor bande fasciste 
de a provoca incidente au primit 
riposta cuvenită, fasciștii fiind 
puși pe fugă de către manifestanți 
și de gărzile muncitorești de auto
apărare.

Cotidienele vremii au scris pe 
larg despre desfășurarea demon
strației, relevînd semnificația ei po
litică. Chiar și numai titlurile arti- . 
colelor apărute sînt edificatoare: 
„Peste o sută de mii de cetățeni au 
defilat pe străzile Capitalei" („Di
mineața"), „împotriva dictaturii și 
pentru apărarea libertăților demo
cratice" („Zorile"). Ziarul „Facla" - 
scria că „mulțimile au înțeles că nu 
e vorba de o banală întrunire pu- - 
blică, al cărui scop exclusiv să fie 
venirea național-țărăniștilor la pu
tere. ci de o manifestație a Frontu
lui popular... care încearcă a se 
realiza și la noi".

Organul C.C al P.C.R. „Scînteia". 
din 1 iunie 1936 aprecia „că marea 
manifestație populară din 31 mai 
a fost, după alegerile județene, cea 
mai puternică manifestare de front 
popular. Masele antifasciste și-au 
dat mina, au demonstrat în comun, 
unindu-și organizațiile în aceeași 
bătălie".

Puternicele acțiuni de luptă din 
această perioadă au ilustrat starea 
de spirit antifascistă a maselor 
largi populare, hotărîrea ce le în
suflețea de a apăra democrația, in
dependența și suveranitatea țării. 
Activitatea lor a constituit încă o 
confirmare a justeței aprecierii 
partidului comunist, potrivit căreia 
în acea perioadă și în anii urmă
tori existau condiții deosebit, de fa
vorabile de unire a tuturor forțelor 
antifasciste, patriotice în lupta pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
poporului român.

I. IACOȘ
cercetător științific 
la Institutul de studii istorice 
și social-nolitice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.
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In ce ritm sînt date in folosință LA PAȘCANI

0 NOUĂ FABRICĂ DE PÎINE
Raid anchetă NOILE LOCUINȚE

Tn acest an urmează să fie date în folosință 58 000 de aparta
mente, marea lor majoritate fiind construite de trusturile regio
nale ale sfaturilor populare. Care este stadiul lucrărilor pe 
șantiere? în ce rifm sînt predate noile locuinfe ? lată ce au 
constatat corespondenții noștri cu prilejul raiduiui-anchetă în
treprins în cîteva regiuni.

BACĂU
Secretul constă în
organizarea temeinică 
a lucrărilor

Constructorii de pe șantierele de 
locuințe din regiunea Bacău au 
obținut pînă acum rezultate impor
tante: ei au predat „la cheie" pes
te 300 din apartamentele planifica
te pe acest an. Celelalte blocuri 
care se construiesc în orașele Ba
cău, Piatra Neamț, Roman și Moi- 
nești se află într-un 
sat de execuție.

Ce a contribuit la 
cestor rezultate ? Tov. 
ȘAT, inginerul șef al 
gional de construcții, ne-a spus : 
„Ca niciodată pînă acum, încă din 
trimestrul IV al anului trecut am 
avut la dispoziție aproape întreaga 
documentație tehnică pentru lo
cuințele prevăzute pe 1966. Aceas
ta ne-a dat posibilitatea să întoc
mim din timp planul de aprovizio
nare cu materiale, proiectele de 
organizare a șantierelor, stabilind 
cu precizie dispozitivul forțelor de 
muncă și al utilajelor, grafice de 
execuție cit mai reale, precum și 
măsuri pentru folosirea rațională 
a capacităților de producție încă 
din primele luni ale anului. Aș 
vrea să remarc un lucru: pînă la 
ora actuală nu avem cazuri în 
care să nu se fi respectat preve
derile graficelor.

— Ce măsuri a luat pe parcurs 
conducerea trustului ?

— Despre măsuri se poate vorbi 
mult. Mă voi referi doar la cîteva 
mai importante. La Bacău, Roman, 
Piatra Neamț, ca și pe celelalte 
șantiere de locuințe, munca a fost 
organizată pe loturi specializate. 
La realizarea unui ritm rapid de 
construcție a contribuit și aplica
rea unor metode industriale de lu
cru — panouri mari prefabricate 
și structuri glisate. Confecționarea 
pe șantier și folosirea planșeelor 
în dală cu goluri gata tencuite, 
precum și a pereților despărțitori 
din beton a dus la economisirea a

stadiu avan-

obținerea a- 
AUREL MU- 
trustului re-

„Dacă ar fi fost să lucrăm după 
litera normelor în vigoare — a in
tervenit inginerul-șef ION ALBU— 
trebuia să închidem de mult șan
tierul, 
soluții 
făcute 
darul.
le, aflate în construcție, nu există 
nici acum o parte din documenta
ție. Deși vor fi gata, ele nu vor pu
tea fi date în folosință, deoarece 
lipsesc proiectele pentru alimenta
rea cu apă, canalizare, termofica- 
re. Proiectantul — I.S.C.A.S.-Bucu
rești — ne-a provocat 
curcături".

Obiecțiile exprimate 
cutori sînt pe deplin 
Proiectantul, refuzînd 
permanent și rodnic cu constructo
rii și beneficiarii hunedoreni, pro
cedează cu încetineală la execuția 
documentației tehnice. Soluțiile de 
moment adoptate pînă la sosirea 
proiectelor nu pot decît să dăuneze 
activității șantierelor, ducînd — 
după cum se exprimau mai mulți 
constructori — la dezorganizarea 
procesului de construcție. Se impu
ne ca I.S.C.A.S.-ul să lichideze 
neîntîrziat anomaliile în activitatea 
de proiectare pentru Hunedoara.

Ne-au „salvat" însă cîteva 
de moment, unele artificii 
de noi împreună cu benefi- 
Pentru blocurile cu 11 nive-

OLTENIA

Raportate,

mari în-

de interlo- 
întemeiate. 

contactul

dar neterminate
Peisajul urbanistic al regiunii Ol

tenia urmează să se întregească 
anul acesta cu încă 5 763 de apar
tamente noi. Despre stadiul dării 
în folosință a noilor locuințe dis
cutăm, în primul rînd, cu ing. 
ILIE BĂDIȚĂ, directorul trustului 
regional de construcții: „Planul de 
284 apartamente pe primul tri
mestru a fost realizat. Și pe tri
mestrul II stăm bine. Intîmpinăm 
însă diferite greutăți. Pentru unele

ansambluri de locuințe din Craio
va, Tg. Jiu și Tr. Severin, docu
mentația ne-a fost predată cu în
tîrziere și incompletă. La Craiova 
și Tr. Severin nu au fost încă eli
berate amplasamentele pentru 
toate blocurile de locuințe".

Am relatat cele de mai sus be
neficiarului. Iată ce ne-a răspuns 
tov. ing. VASILE CĂCIULAN, șe
ful secției de investiții a sfatului 
popular regional : „Cele 284 apar
tamente sînt de fapt doar 84. Numai 
acestea au semnătura noastră de 
recepție. Celelalte 200 se află în 
faza retușărilor. Mai mult, aceste 
apartamente sînt o restanță de 
anul trecut și, deci, nu fac parte 
din planul pe 1966“.

Intr-adevăr, cele relatate de con
ducerea trustului denaturează rea
litatea. La sfîrșitul anului trecut, 
trustul a raportat ca terminate 
blocurile B-l și E-2 din Tg. Jiu, 
care însumează 120 apartamente, 
în luna februarie mai lucrau la 
ele nu mai puțin de 205 muncitori. 
La Tr. Severin și la Craiova, 
constructorul a avut amplasamen
te libere pentru un însemnat nu
măr de locuințe. Nimeni nu l-a îm
piedicat să eșaloneze predarea rit-

mică a locuințelor în tot cursul 
anului. Pînă în prezent sfatul 
popular nu a primit pentru recep
ție nici un apartament din cele 
1 046 planificate pentru trimestrul
II. Alte 2 036 apartamente urmează 
să. fie gata „la cheie" în trimestrul
III. Cum vor fi date în folosința 
dacă și acum se mai lucrează la 
blocuri restante din anul trecut ?

★

Din cele relatate se desprinde 
concluzia că sfaturile populare re
gionale și conducerile trusturilor de 
construcfii amintite trebuie să ia fără 
întîrziere măsuri pentru grăbirea rit
mului de execuție și îndeplinirea 
întocmai a planului de dare în fo
losință a apartamentelor. Se im
pune, totodată, ca organele locale 
de partid să intensifice controlul 
asupra activităfii șantierelor și să in
tervină operativ pentru ca rămîne- 
riie în urmă să fie cît mai repede 
recuperate, ca experiența și inițiati
va constructorilor să fie cît mai bine 
fructificate în locuințe tot mai bune, 
predate la termenele stabilite.

Gheorghe BALTA 
Laurențiu VISKI 
Victor DELEANU

IAȘI (coresp. „Scîn- 
teii“). — Nu de mult, 
constructorii de la 
T.R.C.-Iași au termi
nat lucrările la noua 
fabrică de pîine 
Pașcani. Această

din 
fa-

brică, dotată cu uti
laje moderne, a în
ceput să producă pîi
ne albă, neagră și 
intermediară, diferite 
specialități. In mo
mentul de față se fac

ultimele lucrări de 
montaj și la cel 
de-al treilea cuptor. 
In curînd, fabrica va 
produce cu întreaga 

‘capacitate de 15 tone 
în 24 de ore.

Secție de ambalaje
din polietilenă

Procedee 
simple 
dar eficiente 
de îngrășare 
a taurinelor

La Fabrica de mase plastice din Buzău a intrat în produefie o seefie 
pentru confecționarea sacilor din polietilenă, cu o capacitate de 3 000 
f saci/an (10 000 000 buc. saci/an). Noua seefie se compune din patru 
agregate de exfrudere, în care granulele de polietilenă, livrate de 
Combinatul petrochimic Ploiești, sînt transformate înlr-o folie tubulară, 
continuă, la grosimea necesară. înainte de înfășurarea pe bobină, folia 
de polietilenă este supusă aefiunii unei instalafii de înaltă frecventă, 
pentru a-i face suprafața aptă de a primi culoarea respectivă.

Secfia este dotată, de asemenea, cu o mașină complet automată pen
tru imprimarea în culori a foliilor. Bobinele de polietilenă sînt trecute 
de aici pe două mașini de sudat, care în mod automat sudează și decu
pează sacii la lungimea dorită. Pe aceste mașini sînt montate dispozitive 
de numărare a sacilor confecționați și dispozitive acustice și optice de 
semnalizare pentru operatorii care le deservesc ; mașinile de sudat și 
decupat sacii sînt complet automatizate.

Sacii confecționați în noua seefie a Fabricii de mase plastice din Bu
zău sînt utilizați, în special la ambalarea îngrășămintelor chimice, care 
sînt depozitate astfel în condifii opfime, fiind ferite de acțiunea umidi
tății.

Cooperativele agricole de 
producție din raionul Ciuc a- 
cordă o atenție deosebită în- 
grășării animalelor pentru 
carne. Anual, ele vînd statu
lui peste 4 500 taurine, pentru 
îngrășarea cărora se foloseș
te îndeosebi iarba de pe pă
șuni care, după cum se știe, 
este cel mai ieftin furaj. Pe lin
gă preocuparea pentru îmbu
nătățirea și valorificarea efi
cientă a pajiștilor, acordăm a- 
tenție și folosirii tuturor re
surselor de nutrețuri, îndeo
sebi în vederea completării 
deficitului de proteină. Din
tre înlocuitorii sintetici de

Uzina chimico-metalurgicâ din Copșa Mied Foto : A. Cartojan

W

peste 100 ore manoperă pe fiecare 
apartament. La aceasta se adaugă 
și economiile mari de ciment, cără
midă, fier-beton și alte materiale".

HUNEDOARA
Soluții de moment în 
așteptarea proiecte
lor

în acest an, constructorii hune
doreni au de predat, în microraio- 
nul patru, 932 de apartamente. 
Normal ar fi fost ca acum, după 
cinci luni, lucrările să fie avan
sate. Realitatea este însă că pînă 
în prezent au fost predate abia 120 
de apartamente. Alte 460 se află 
în diferite stadii de execuție, multe 
din ele fiind rămase în urmă. Care 
este explicația ? Să fie de vină co
lectivul de constructori ? „Catego
ric nu" — ne spune maistrul GRI- 
GORE BOIERU, secretarul orga
nizației de partid. Pe șantier se 
acordă mare atenție organizării 
muncii, avem oameni harnici și 
pricepuți. Numai că anul acesta 
sîntem puși în situația neplăcută 
de a nu putea realiza la termen 
locuințele planificate din cauza 
proiectelor".

Drumuri in pădure
în regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară pădurile ocupă o supra
față de peste 400 000 hectare. Pen
tru exploatarea rațională a masei 
lemnoase și asigurarea culturii și 
îngrijirii pădurilor este necesară o 
largă rețea de drumuri forestiere. 
Tov. ing. Filip Tomulescu, direc
torul Direcției regionale a econo
miei forestiere, a relatat cores
pondentului nostru regional, Lo
rand Deaki, cîteva date în legă
tură cu construcția acestor dru
muri. •

în regiunea noastră avem 
circa 1 000 km de drumuri auto- 
forestiere din care peste 750 
km s-au construit în ulti
mii 6 ani. Un complex de 
lucrări realizate la înălțimea ce
rințelor este cel din bazinul Crean
ga Mică, din cadrul I. F. Odorhei. 
în Văile Vărșagului, Tîrnavei 
Mari, Tartodului, Datcii și altele 
au fost executate drumuri auto- 
forestiere în lungime de 49 km și 
se află în curs de execuție alți 26 
km. La capete sau de-a lungul dru
murilor se găsesc locuri de încăr
care unde, cu ajutorul funiculare-

lor, tractoarelor și unor instalații 
speciale, muncitorii forestieri apro
pie lemnul din parchete. Din aces
te puncte lemnul ia calea depozi
telor sectoarelor de industrializare. 
Datorită utilizării instalației com
plete a rețelei de drumuri din 
bazinul Creanga Mică, se reali
zează economii la prețul de cost 
în valoare de 800 000 lei pe an, 
iar investițiile se recuperează în
tr-un timp mult mai scurt decît 
la instalațiile de alt gen — căi 
ferate forestiere, drumuri de tras 
etc.

în anii cincinalului, rețeaua de 
drumuri autoforestiere din regiune 
urmează să crească cu peste 900 de 
kilometri. Prin aceasta, densitatea 
drumurilor se va apropia de ni
velul necesar gospodăririi în cele 
mai bune condiții a fondului fores
tier. în prezent se lucrează la 
construcția de drumuri în raza tu
turor întreprinderilor forestiere. în 
multe cazuri, alături de scopul eco
nomic, construcția drumurilor ur
mărește valorificarea frumuseților 
naturale ale regiunii, prin înlesni
rea turismului.

Rețineri
Am vizitat în ultimul timp dife

rite uzine constructoare de mașini. 
Cu acest prilej am remarcat nu
meroase realizări tehnice intere
sante, care denotă o preocupare 
perseverentă pentru perfecționarea 
tehnologiilor de turnare, forjare și 
prelucrare prin așchiere. Ne-a sur
prins însă faptul că, exceptînd u- 
nele întreprinderi electrotehnice, 
în multe uzine se acordă o atenție 
secundară tehnologiei moderne de 
ștanțare și matrițare la rece. Noi 
credem că de marile avantaje ale 
acestei tehnologii trebuie să bene
ficieze toate uzinele constructoare 
de mașini. Ne referim la producti
vitatea înaltă care poate fi asigu
rată, la consumurile de material 
minime, la faptul că sînt necesare 
prelucrări ulterioare foarte puține.

Fapt este că nenumărate piese 
care în prezent, datorită configu
rației lor, nu se pot obține decît 
prin turnare, forjare și prelucrare 
prin așchiere, ar putea fi realizate 
mult mai avantajos prin ștanțare 
sau matrițare la rece, dacă, bine
înțeles, ar fi reconcepute, reproiec- 
tate în acest scop, în așa fel

nejustificate fată de
ȘTANȚAREA LA RECE

Eforturi comune 
ale uniunilor cooperatiste 
și consiliilor agricole

(Urmare din pag. I)
pomi-viticole ele), ele au 
datoria să se intereseze în
deaproape dacă lucrările a- 
gricole sînt executate în 
condifii bune, dacă proiec
tele sînt întocmite la timp, 
corespund condițiilor locale 
și necesităților ș.a.m.d. Așa
dar, atît în cazul campanii
lor, cît și al altor aefiuni în
treprinse în cooperativele 
agricole, activitatea uniuni
lor cooperatiste și a consi
liilor agricole se întrepă
trunde, (apt care impune ur
mărirea și rezolvarea comu
nă a diferitelor probleme, 
în scopul înfăptuirii felului 
comun : înflorirea agricultu
rii cooperatiste.

O acțiune de mare am
ploare care se desfășoară 
anul acesta în regiune — și

unde efectele conlucrării 
uniunilor și a consiliilor a- 
gricole sînt și mai evidente, 
este extinderea irigațiilor. 
Mobilizafi de uniunile coo
peratiste și avînd asigurate 
proiecte și asistentă tehnică 
din partea consiliilor agrico
le, făranii cooperatori au 
reușit să identifice noi sur
se de apă, să traseze și să 
execute o rețea întinsă de 
canale, care asigură creș
terea suprafeței irigate cu 
încă 11 500 hectare. Tot îm
preună au fost organizate 
recrutarea și instruirea coo
peratorilor care vor lucra pe 
terenurile amenajate și, în 
primul rînd, a mecanicilor.

Uniunile cooperatiste, îm
preună cu consiliile agricole, 
au iniția* și desfășoară in 
comun o activitate intensă 
și în ce privește popu

larizarea, introducerea și 
generalizarea în cooperati
vele agricole a noilor meto
de de muncă și a cuceririlor 
științei, în scopul creșterii 
continue a producției vege
tale și animale, al cointere
sării cooperatorilor în dez
voltarea și intensificarea 
produefiei agricole. în ulti
ma vreme au fost organi
zate numeroase schimburi 
de experiență, pe diverse 
teme, în cooperativele agri
cole fruntașe, s-au editat, 
pe plan local, tipărituri care 
popularizează metodele îna
intate de lucru ale unităților 
fruntașe etc.

Rezultatele bune obținute 
se datoresc faptului că or
ganele de partid regional 
și raionale au acordat un 
sprijin puternic uniunilor 
cooperatiste și consiliilor a-

gricole, au urmărit perma
nent cum colaborează aces
tea în vederea înfăptuirii 
sarcinilor stabilite. Ori de 
cîte ori am sesizat deficien
te, le-am ajutat să pună lu
crurile la punct. în campa
nia de primăvară am atras 
atenfia tovarășilor de la 
uniunile cooperatiste și con
siliile agricole că nu este 
normal și necesar ca „ope
rativa" cuprinzînd datele re
feritoare la realizable din 
campanie să fie cerută și de 
unii și de alfii, că acest 
lucru trebuie făcut de către 
un singur for, care să furni
zeze datele și celuilalt, ur- 
mînd ca în ședințele comu
ne pe care le (inem perio
dic în campanie ele să fie 
dezbătute împreună. Tot
odată, am recomandat atît 
consiliilor agricole, cît și 
uniunilor cooperatiste ca 
înainte de a lua anumite 
hotărîri care privesc agri
cultura cooneratistă, de a da 
diferite indicații să se con
sulte între ele pentru a 
găsi cele mai bune soiuții.

Comitetul regional de 
partid, comitetele raionale 
vor acorda și de acum 
încolo tot sprijinul necesar 
uniunilor cooperatiste pen
tru ca, prinfr-o colaborare 
rodnică cu consiliile agri
cole, să se asigura ridi-

cerea pe o treaptă su
perioară a agriculturii re
giunii. în mod deosebit ne 
vom îngriji ca fiecare din
tre aceste două organisme 
să-și rezolve sarcinile ce le 
revin prinfr-o muncă con
cretă, desfășurată pe teren, 
în unitățile agricole. Situa
țiile, datele care ilustrează 
activitatea din teren vor <i 
solicitate și de acum în
colo. Cererea lor trebuie 
făcută însă cu discernă- 
mînt, în raport cu nevoile 
fiecăreia din cele două or
ganisme și numai în măsura 
în care ele sînt absolut 
indispensabile. Și în aceas
tă privinfă se impune o 
colaborare strînsă, în 
sensul stabilirii precise a 
datelor pe care trebuie să 
le ia consiliile agricole și 
a celer pe C3re este ne
cesar să le centralizeze 
uniunile cooperatiste.

Comitetul regional de 
partid Argeș va căuta, în 
continuare, să asigure o co
laborare strînsă și perma
nentă între acești factori 
care trebuie să-și aducă 
confribufia la traducerea în 
via‘ă a Directivelor Congre
sului al IX-lea al partidului 
cu privire la creșterea pro
ducției agricole, la înflorirea 
satelor și ridicarea bunăstă
rii cooperatorilor.
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îneît să continue să-și îndeplineas
că în aceleași condiții rolul func
țional. O realizare semnificativă în 
acest sens este reproiectarea ex
trem de ingenioasă, la uzina „Se
mănătoarea", a lanțului pentru ma
șini agricole. Acesta a fost astfel 
reconceput îneît să poată fi Reali
zat din bandă de tablă, prin ștan
țare, gata montat. Deși s-ar mai 
putea aminti asemenea realizări, 
ele sînt totuși mult prea puține. 
Numărul lor ar putea însă crește 
— și efectele economice s-ar vedea 
imediat — pe baza unei mai per
severente documentări a proiectan- 
ților-constructori in problemele 
tehnologiei ștanțării și matrițării la 
rece, ale unei permanente colabo
rări a lor cu tehnologii.

De la caz la caz, în funcție de 
posibilitățile concrete, ar fi util, de 
asemenea, să se studieze și posibi
litățile de înlocuire a unor mate
riale cu altele, în așa fel alese în
eît să corespundă cerințelor func
ționale și, totodată, să fie mai con
venabile în privința procurării și 
aplicării unor tehnologii avansate, 
în această privință este de remar
cat realizarea de la întreprinderea 
„Electromagnetica", unde la exe
cuția capacului de Ia contoare s-a 
înlocuit cu succes tabla de oțel cu 
tabla de aluminiu ; pe această cale, 
ambutisarea adîncă s-a simplificat 
și s-a redus la o singură operație.

Din păcate, în multe cazuri ștan- 
țările și matrițările la rece se exe
cută neeconomic. Deșeurile și deci 
consumul de materiale sînt adesea 
mult mai mari decît ar trebui să 
fie. Ca argument se invocă seriile 
de fabricație mici, care impun un 
sistem de croire mai puțin studiat, 
tradițional. Chiar și așa, s-ar 
putea lua însă măsuri efici
ente de micșorare substanțială a 
consumurilor de materiale. Dacă, 
de pildă, o serie de piese cu confi
gurații diferite, dar cu aceeași gro
sime și din același material, în loc 
să se execute separat, s-ar executa 
împreună, pe ștanțe complexe, ar 
fi posibilă o croială cît se poate de 
avantajoasă. S-ar putea economisi 
astfel mari cantități de materiale.

Pe baza unor studii prelimi
nare s-ar putea trece treptat la o 
anumită centralizare și speciali
zare a uzinelor în acest domeniu. 
Cu investiții minime ar putea fi 
extinse unele matrițerii, astfel în
eît, pe bază de plan de cooperare, 
producția unor piese necesare mai 
multor uzine (șaibe, capace, arcuri.

agrafe, capse etc.) să fie asigurată 
în mod avantajos de către una sin
gură. Intre altele, s-ar asigura serii 
de fabricație mari, execuția sorti
mentelor din același material și de 
aceeași grosime ar putea fi combi- 

•nată în sisteme de croire convena
bile, utilizarea ștanțelor complexe 
ar deveni rentabilă. S-ar putea ri
dica obiecția că apar în plus chel
tuieli legate de transporturi supli
mentare ; dar acestea pot fi com
pensate cu prisosință de marile 
economii ce se vor obține.

în unele ateliere de ștanțare, 
am întîlnit muncitori care mane
vrau cu penseta, în diferite scopuri, 
piese foarte mărunte. Cu așezarea 
acestora în poziția dorită se pierde 
de 10—20 de ori mai mult timp de
cît durează prelucrarea propriu- 
zisă. Evident, în acest caz produc
tivitatea muncii este foarte scă
zută. Este vorba deci de situații în 
care este necesară utilizarea unor 
ștanțe complexe. Nu negăm că rea
lizarea ștanțelor complexe consti
tuie o problemă destul de dificilă. 
S-a dovedit însă că ea poate fi re
zolvată cu succes dacă proiectanții 
de S.D.V.-uri o abordează cu pasiu
ne și curaj, cu interes, așa cum a 
făcut, de pildă, un colectiv de la în
treprinderea de piese radio și semi- 
conductori-Băneasa.

După părerea noastră, o greu
tate în proiectarea și realizarea 
ștanțelor complexe, și în general 
a ștanțelor și a matrițelor, o con
stituie lipsa aproape totală a bi
bliografiei de specialitate și, în 
special, a unui album de ștanțe și 
matrițe. Acesteia i se adaugă rit
mul alert de proiectare, care im
pune, evident, adoptarea celor mai 
comode soluții constructive : folo
sirea ștanțelor simple, standardi
zate. Dar de ce nu s-ar standardi
za și unele ștanțe complexe ?

La recenta Consiătuire pe țara a 
constructorilor de mașini s-a sub
liniat necesitatea extinderii proce
deelor tehnologice moderne, care 
asigură precizia ridicată a piese
lor, reducerea prelucrărilor me
canice și economisirea metalului, 
între care se numără și ștanțarea 
și matrițarea la rece. Avem convin
gerea că stimularea gîndirii în
drăznețe a cadrelor tehnice din în
treprinderi va duce la promova
rea tot mai largă a acestor metode, 
valorificîndu-se astfel mai intens 
avantajele economice pe care le 
oferă.

Ing. Teodor NINEACA 
Ing. Adrian PRODAN

proteine s-a ales ureea, care 
este ieftină și ușor de procu
rat.

Pentru a demonstra practic 
eficiența economică a acestui 
tip de alimentație, consiliul a- 
gricol raional, împreună cu 
specialiștii, a întreprins o ex
periență la cooperativa agri
colă Toplița. S-au format două 
loturi de tăurași: un lot mar
tor și altul experimental. Pen
tru hrănirea acestora s-au în
tocmit aceleași rații furajere, 
în alimentația lotului experi
mental introdueîndu-se în 
plus ureea sintetică, în canti
tate de 25 g la 100 kg greu
tate vie.

Rațiile folosite la îngrășare 
au fost formate din fîn natu
ral, paie de grîu, fîn de trifoi, 
porumb, melasă și uree. Men
ționăm că fînul, precum și 
paiele au fost stropite cu so
luție de melasă. Sporul mediu 
zilnic în greutate la lotul ex
perimental a fost mai mare 
cu 105 g decît la lotul martor, 
iar calitatea tăurașilor la pre
dare a fost mult mai bună. 
Consumul de unități nutritive 
pe un kilogram spor în greu
tate a fost cu 0,96 unități mai 
mic la tăurașii care au fost 
alimentați cu adaos de uree. 
Prețul de cost al unui kilo
gram spor de greutate la ti
neretul din lotul experimen
tal a fost cu circa 0,97 lei mai 
mic decît la lotul martor.

Cooperativele agricole de 
producție din raionul Ciuc în
grașă în timpul verii, cu masă 
verde, un număr însemnat de 
bovine. De aceea, noi am stu
diat și eficiența economi
că a folosirii ureei în 
timpul verii. S-a folosit ca 
masă verde trifoi ames
tecat cu paie tocate, la 
care s-au adăugat cîte 30 g 
uree la 100 kg greutate vie a 
animalelor. Rezultatele obți
nute la cooperativa din To
plița au îndreptățit consiliul 
de conducere și specialiștii 
din această unitate să ia mă
suri în vederea extinderii a- 
cestui tip de alimentație la 
toate bovinele puse la îngră
șat.

Datorită acțiunilor între
prinse de consiliul agricol, 
metoda îngrășării taurinelor 
cu adaos de uree s-a extins 
în 13 cooperative agricole. La 
aceste unități, greutatea me
die la livrare, în urma intro
ducerii ureei, a crescut cu 41 
kg de fiecare tăuraș. Sporul 
zilnic în greutate a crescut cu 
320 g în medie la fiecare ani
mal, ceea ce a contribuit în- 
tr-o măsură însemnată la ren
tabilizarea îngrășării taurine
lor. După datele înregistrate 
în aceste cooperative, sporul 
mediu zilnic în greutate a 
crescut cu 190 g datorită în
locuitorilor sintetici de pro
teine, iar 130 g sînt un rezul
tat al îmbunătățirii furajării 
animalelor.

Ținind seama de avanta
jele economice, toate coo
perativele agricole din raion 
au introdus acest tip de 
alimentație la bovinele puse 
la îngrășat. Din constată
rile făcute reiese că, dacă 
se respectă întru totul dozele 
și animalele se obișnuiesc 
treptat cu uree, nu apar ca
zuri de intoxicații. Consiliul 
agricol se preocupă, în conti
nuare, de extinderea utilizării 
ureei la îngrășarea animale
lor.

Ing. loan MOHR 
președintele Consiliului 
agricol raional Ciuc
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Muzeele țl-au dobîndit în socie- 
fatea modernă un binemeritat presti
giu ca instituții vii, menite deopotrivă 
să sporească ți să răspîndească cul
tura fiecărui popor și a omenirii în
tregi. Printre ele, muzeele de arfă 
ocupă un loc de seamă, fără îndo
ială și pentru că sînt depozitarele 
unora dintre creațiile cele mai ele
vate ale spiritului uman. Sînfem cu 
toții conștienți de acest lucru ; trăim 
într-o țară socialistă, în care patrimo
niul artistic șl cultural al poporului, 
valorile exemplare ale trecutului țl 
ale prezentului sînt cultivate cu o 
neasemuită grijă, sînt folosite 
pentru îmbogățirea spirituală a omu
lui. Muzeul — spunea Nicolae lorga 
— „trebuie să fie o școală de gust 
și de istorie a gustului... să întindă 
mîna către oricine, pentru a șl-l a- 
trage ți a-l reține cît se poate de 
mult’.

Nu na poate decîf bucura faptul 
că aceste idei penfru care militau în 
trecut oamenii Inimoți și luminați — 
dar încă puțini la număr — sînt astăzi 
bunuri cîștigate, puncte definitiv 
statornicite în programul cultural al 
societății noastre.

Ce trebuie să fie, ce trebuie să 
ofere muzeul, țl muzeul de artă în 
special, cum trebuie acționat penfru 
ca el să nu constituie doar un punct 
rezolvat în grabă dintr-un itinerar tu
ristic sau dinfr-un program estival 
pentru școlari — iată întrebarea și 
problema pe care și-o pun pretutin
deni cei ce meditează la eficiența 
nu afîf sfafistică cît profund educa
tivă și transformatoare a acesfei insti
tuții. Publicul trebuie nu numai adus, 
fizic vorbind, la muzeu, ci adus în 
sfare să recepteze efectiv valorile pe 
care acesfa le conține, să înțeleagă 
sensurile bogate estetice, sociale și 
umane ale operelor de arfă. Publi
cul însă nu este omogen nici în ce 
privește vîrsta, nici ca formație, recep
tivitate ți optică, lată de ce esfe ne
cesar să se folosească o mare varie
tate de mijloace capabile să răspun
dă cerințelor ți nivelurilor celor mai 
diferite. La dezbaterile din cadrul re
centei conferințe generale a Consi
liului Internațional al Muzeelor 
(ICOM), ca și la colocviul de la Paris 
despre problemele activității cultural- 
educative a muzeelor, un accent de
osebit s-a pus pe necesitatea mai 
bunei cunoașteri a publicului, stu
dierii atente, în colaborare cu psiho
logii și sociologii, a structurii sale, a 
reacțiilor și preferințelor sale. Esfe 
evident că numai prinfr-o adaptare 
la situațiile reale, prin recurgerea la 
cele mai adecvate metode de lucru 
cu vizitatorii, prin realizarea unui re
pertoriu foarte bogat de materiale ex
plicative — tipărite sau afișate —se 
pot obține succese reale în acest 
sector de activitate, se poate ajunge, 
folosindu-se bine înțeles înclinațiile 
existente, la transformarea vizitatori
lor în prieteni ai muzeului, în ama
tori avizați. Este, în orice caz, evi
dent că, penfru a nu pierde ceea ce 
am cîțfigat, improvizația, rutina, iner
ția, pasivitatea ar trebui să dispară 
fără urme din acest domeniu în care 
hotărăsc devotamentul neobosit, tac
tul pedagogic, sensibilitatea și com
petența.

Mai ales pentru muzeele de artă 
mi se pare importantă discuția care 
s-a dus la conferința generală ICOM 
cu privire la relațiile ce trebuie sta
bilite între muzee ți țcoli de toate 
gradele. Procesul de formare a gus
tului pentru artă ar trebui, pentru a 
avea mai multe țanse de succes, să 
înceapă cît mai devreme cu putință 
și se consideră, pe bună dreptate, că 
muzeele de artă pot aduce în această 
direcție o contribuție decisivă. Fapt 
este că resursele educative, forma
tive ale muzeelor de artă sînt încă 
slab folosite. Interesul tineretului 
pentru arfa din muzee trebuie sus
ținut, stimulat prinfr-o acțiune mai 
bine organizată, de care sînt convins 
că depinde într-o mare măsură în
rădăcinarea gustului pentru arfă și 
penfru frumos.

Nu sînt folosite suficient penfru 
popularizarea muzeelor și a patrimo
niului lor artistic nici mijloacele pe 
care le reprezintă în zilele noastre 
presa, editurile, 
Sînt încă puține filmele 
muzeelor 
de artă.
meroase 
blicafiile 
rile de 
bile cel 
artă și care, 
dar care nu încep cu cele obiective, 
dăinuie peste orice măsură. Cataloa
gele de expoziție — excelente — ale 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România, unele ghiduri ce au 
început să fie publicate sînt totuși 
Semne de bun augur și 
proiectele făcute sînt de 
schimba această situație, 
vor alătura inițiativa și perseverența 
necesare.

O problemă esențială, de care 
depind, în fond, toate aspectele ac
tivității muzeului, este cercetarea știin
țifică. Dacă la secția de artă a mu
zeului Brukenthal s-au obținut suc
cese remarcabile în ce privește stu
dierea și identificarea precisă a lu
crărilor de artă universală din colec
ția de artă străină, această operație, 
deosebit de necesară, practic nu a în
ceput la muzee de artă importante 
cum sînt cel din lași și cele din Cluj 
și Timișoara. O problemă de bază — 
redactarea cataloagelor muzeelor — 
înaintează cu greu în aceste condiții. 
O sarcină pe care muzeele de artă 
din regiuni nu și-o îndeplinesc decît 
sporadic este cercetarea ți studierea 
patrimoniului artistic al regiunii, scoa
terea la ivfcală și valorificarea docu
mentelor din arhivele locale.

De calitatea muncii științifice, de

Mircea POPESCU

buna pregătire a întregului personal 
al muzeelor depinde și calitatea ex
pozițiilor lor permanente. Există în 
această privință confuzii care trebuie 
risipite. Pentru a putea într-adevăr 
face educația estetică a publicului 
larg, expozifia permanentă a muzeu-

activ

radioteleviziunea. 
consacrate 

noastre, unor monumente 
Au fost semnalate în nu- 
rînduri, în ce privește pu- 

de popularizare, lipsu- 
care sînt încă cuipa- 

e mai multe muzee de 
din motive diverse,

cel puțin 
natură a 

dacă li se

Iul de arfă nu trebuie să includă lu
crări nesemnificative, lipsite de însu
șiri artistice. Este bine știut că medio
critatea execuției artistice nu 
cît să compromită chiar cea 
loroasă idee, subiectul cel 
semnat. Tendința de a face 
care muzeu local o replică în minia
tură a muzeului din București expli
că adesea Introducerea în expunere 
a unor lucrări slabe, singurele de

face 
mai 
mai 
din

de- 
va- 
în- 
fie-

care dispune muzeul respectiv pentru 
anumite epoci. Va trebui să ținem 
înfr-o mai mare măsură seama de 
specificul patrimoniului fiecărui mu
zeu, de caracteristicile

Actuala sesiune de 
muzeelor de artă, ca 
festări similare care-i 
scopul să stimuleze ți să valorifice 
mai bine cercetările ce se efectuează 
în muzeele noastre de arfă. Ele de
monstrează în orice caz existența 
unor resurse interne, a unui poten
țial care trebuie mai bine ți mai me
todic folosit. Alcătuirea unui plan de 
cercetare unificat, de perspectivă, al 

de artă apare ca o 
esențială. Un aseme- 

va în- 
pas înainte ți în ce pri-

colecfiei sale, 
comunicări a 
ți alte mani- 
vor urma au

muzeelor 
necesitate 
nea plan bine chibzuit 
semna un 
vețte colaborarea mai strînsă ți coor
donarea mai bună a muzeelor cu ce
lelalte unități de cercetare — Insti
tutul de istoria artei al Academiei, 
catedrele de istoria arfei, secția de 
critică a Uniunii Artiștilor Plastici.

Acest efort comun este mai nece
sar decîf oricînd pentru deplina 
punere în valoare, în țară ți peste 
hotare, a bogatului tezaur al artei 
noastre, al artei universale, existent 
pe teritoriul României, pentru inte
grarea tot mal organică în actuali
tatea cea mai vie, în cultura noastră 
socialistă, a tradiției culturale a po
porului nostru șl a tradițiilor artei 
umaniste din toate timpurile.

Noua casâ de culturd din Petroșeni Foto : Agerpres

la început
de varâ
Marea din care 
se nasc munți
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Am văzut o mare, făcută de 
oameni, la fel de liniștită sau 
la fel de agitată ca toate mă
rile ; numai valurile îi sînt 
verzi, poate din cauza adînci- 
mii, fiindcă, într-adevăr, ma
rea aceasta e atît de adîncă, 
încît în apele ei cresc lan
țuri de munți — acei munți 
de aur ai țării — pe care oa
menii îi vor scoate, în curînd 
la suprafață, cernîndu-i prin 
sita combinelor șf. semănînd, 
apoi, în locul lor, valuri verzi...

Cineaștii polonezi Jerzy 
Hoffman ți Edward Skor- 
zewski, un cuplu regizoral 
care ți-a cîțfigaf o bineme
ritată reputație de-a lungul 
anilor, apelează în ultimul 
lor film, „Trei păți pe pă- 
mînt', la virtuțile schiței ci
nematografice penfru a în
fățișa pe ecran aspecte ale 
realității contemporane. No
tație concentrată si străbă
tută de nerv, schița cinema
tografică — din ce în ce 
mai des utilizată de mulți 
cineaști ai lumii — esfe un 
bun prilej de a surprinde 
semnificațiile unor gesturi

fapte în profunzimea lor, 
dincolo de pragul aparen
telor, spre resorturile psiho
logice care le determină ți 
le explică. Cei doi regizori 
polonezi îți manifestă preg
nant în filmul lor inienfia 
de a descifra sensurile as
cunse ale unor înfîmplări 
cotidiene, vădindu-și astfel 
spiritul de ziarițti pe care îl 
au prin formafia inițială — 
aceea de documentariști. Fi'l-

STAGIUNEA ESTIVALĂ
BUCUREȘTEANĂ

— Peste două treimi 
din locuitorii Capitalei — 
cam un milion în medie 
— rămîn în oraș sau se 
întorc din concedii în pe
rioada verii. Acestora li se 
adaugă zecile de mii de 
turiști din țară și din 
străinătate care vin la 
București pentru o pe
rioadă mai îndelungată 
sau sînt în trecere spre 
mare ori spre munte. Cum 
se va asigura în timpul 
verii deservirea cultural- 
artistică a bucureștenilor ?

Am adresat această în
trebare secretarului Co
mitetului pentru cultură 
și artă al orașului Bucu
rești, GHIȚA flohea.

— Ne-am străduit să 
pregătim o stagiune esti
vală bogată în manifestări 
teatrale, muzicale, cine
matografice. Pentru aces
te sute de mii de specta
tori vor funcționa patru 
teatre în aer liber — cele 
din parcurile Herăstrău, 
23 August, N. Bălcescu, 
grădina Boema — 20 de 
grădini de cinematograf^ 
și patru ecrane perma
nente în marile piețe, 
precum și numeroase es
trade în grădina Cișmigiu 
și în cele șase păduri din 
jurul Capitalei : Snagov, 
Băneasa, Andronache, 
Buda-Argeș, Mogoșoaia, 
Pustnicul. Se vor putea 
viziona prin alternanță, de 
la zi la zi și de la săptă- 
mînă la săptămînă, spec
tacole de estradă, de pro
ză, de cîntece și dansuri 
populare, operetă etc. 
Alături de spectacolele 
teatrelor : Național „I. L. 
Caragiale", „Lucia Sturd
za Bulandra", Teatrul de 
Comedie, „C. I. Nottara", 
„I. Creangă", Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase", 
Operetă, de orchestra de

muzică populară a Filar
monicii de Stat „George 
Enescu", de ansamblurile 
C.C.S., Perinița, M.F.A. 
etc., pe scenele estivale 
bucureștene vor evolua 
teatre din țară cum sînt 
teatrele muzicale din Plo
iești și Galați, teatrele de 
proză din Constanța și Ti
mișoara etc. Programul 
stagiunii va fi îmbogățit 
cu unele turnee, organi
zate de O.S.T.A., ale unor 
formații artistice și soliști 
de peste hotare.

— Care va fi aportul 
formațiilor de amatori la 
stagiunea estivală ?

— E o perioadă în care 
ele vor asigura aproape 
în întregime programele 
spectacolelor de pe estra
dele din grădini și pă
duri. Ne-am îngrijit să 
alegem din sutele de for
mații de teatru și muzi
cale care funcționează în 
cluburi, case de cultură, 
întreprinderi pe cele mai 
reprezentative. în cadrul 
acestor manifestări un loc 
deosebit îl vor ocupa 
spectacolele oferite publi
cului nostru de ansam
blurile regionale de ama
tori participante la „Fes
tivalul cîntecului, dansu
lui și portului popular", 
devenit și el tradițional.

— Se știe că în anii 
trecuți s-a discutat mult 
despre repertoriul estival. 
Ce măsuri s-au luat pen
tru îmbunătățirea lui în 
această vară ?

— Preocuparea 
zatorilor stagiunii 
dreptat în special 
legerea spectacolelor care 
au constituit puncte de a- 
tracție pe afișul stagiunii 
încheiate. De pildă, tea
trul „C. I. Nottara" se în
scrie, printre altele, cu 
spectacolele „Au fost o- 
dată... două orfeline" și 
„Sonet pentru o păpușă", 
Teatrul „Ion Creangă" cu

organi- 
s-a în
spre a-

„Nota zero la purtare", 
Teatrul de Comedie cu 
„Șeful sectorului suflete", 
Ansamblul „Perinița" cu 
spectacolul de datini și o- 
biceiuri „De la străbunii 
mei pînă la tine", Teatrul 
de operetă cu „Logodni
cul din lună", Teatrul „C. 
Tănase" cu „Revista dra
gostei" etc.

— Și de data aceasta e 
vizibilă predominanța 
spectacolelor de comedie 
și muzicale, ceea ce, fără 
îndoială, e bine. Dă de 
gîndit însă lipsa din re
pertoriu a acelor specta
cole de amploare, cu pie
se istorice din repertoriul 
național și universal, care 
își găsesc o ambianță 
specifică de maximă va
lorificare artistică pema- 
rile scene în aer liber sau 
pur și simplu, în cadrul 
natural al unor ansam
bluri de arhitectură ve
che cum e, bunăoară, pa
latul Mogoșoaia...

— Din păcate, nici în 
vara aceasta spectatorii 
bucureșteni nu vor putea 
asista la spectacole spe
cial pregătite pentru sta
giunea de vară, deși a- 
ceastă cerință a fost pusă 
nu o dată în fața teatre
lor. Vom insista însă ca 
unele teatre care au în 
repertoriul permanent 
piese istorice de largă 
respirație — Naționalul cu 
„Apus de soare", „Vlaicu 
Vodă", „Doamna lui Ie- 
remie", Teatrul „Dela
vrancea" cu „Viforul" — 
să le prezinte și în sta
giunea estivală pe scenele 
în aer liber.

Nu ne putem împăca 
nici cu faptul că, pe tim
pul verii, Bucureștiul e 
aproape total lipsit de 
prezența muzicij simfoni
ce, a operei, a spectaco
lelor coregrafice. Orches
tre simfonice valoroase,

cum sînt cele ale Filar
monicii, Radioteleviziunii, 
Cinematografiei ar putea 
îmbogăți stagiunea esti
vală cu concerte alcătuite 
din piese de mare popu
laritate, care să atragă 
spre muzica de calitate 
noi categorii de pasionați, 
în afara concertelor în 
aer liber, s-ar putea or
ganiza și scurte festivaluri 
de muzică simfonică și de 
operă în marile săli do
tate cu instalații de aer 
condiționat — Sala Pala
tului, sala Radiotelevi
ziunii.

Din acest punct de ve
dere se poate spune că și 
Oficiul de Spectacole și 
Turnee Artistice ar avea 
posibilitatea să aducă o 
contribuție mai mare prin 
programarea mai multor 
formații valoroase din 
străinătate.

Orașul București, cu o 
intensă viață artistică, 
centru și obiectiv de in
teres turistic, reclamă o 
mai mare grijă și preo
cupare atît din partea 
noastră, cît și din partea 
Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă în 
ceea ce privește asigurarea 
continuității vieții artis
tice pentru sezonul de 
vară. Socotim că în pla
nurile de turnee artistice 
pentru litoral și stațiunile 
balneo-climaterice elabo
rate de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
ar trebui să fie înscrisă 
și stagiunea estivală a o- 
rașului București. în fe
lul acesta s-ar putea asi
gura un circuit continuu 
de formații și spectacole 
pe litoral sau în stațiunile 
de munte, dar și în Capi
tala țării.

mul lor îți propune trei In
cursiuni în viața unor oa
meni care făuresc și trăiesc 
realitățile prezentului socia
list tn Polonia contempo
rană.

Cu alte cuvinte, metafo
ric spus, cineaștii polonezi 
fac trei pași pe pămtnt.

Prima schiță, primul pas 
pe pămînt, este intitulat 
(fără nici o aluzie la filmul 
italianului Pietro Germi) 
„Divorț polonez'. în con
dițiile industrializării inten
se, multe orașe poloneze, a 
căror populație a crescut 
considerabil în ultimii ani, 
ridică la ordinea zilei, des
tul de acut, problema loca- 
tivă. Această realitate cons
tituie, de fapt, și motivul 
(mărturisit sau nu) de divorț 
al celor doi soți din schița 
cineaștilor polonezi. Cu 
umor, dar fără a pierde din 
vedere sensurile grave ale 
subiectului abordat, autorii 
urmăresc tribulațiile tinerilor 
căsătoriți, oscilațiile rapor
turilor dintre ei, în funcție 
de repartiția locativă pe 
care urmează s-o primeas
că, și pe care în cele din 
urmă o primesc, dar... prea 
tîrziu. Momentul are ritm, 
cîfeva personaje sînt contu
rate cu abil spirit de obser
vație (îndeosebi avocatul) ; 
puterea de convingere a 
schiței cinematografice este 
diminuată, însă, de faptul 
că de astă dată investigația 
cineaștilor nu trece mult 
dincolo de suprafața lucru
rilor.

Mai profund, cu
nețe psihologică", esfe rea
lizat cel de-al doilea 
ment al tripticului : „Ziua de 
naștere". Este ziua aniver
sară a unui pensionar, stimat 
și apreciat de orășelul în 
care trăiește pentru întrea
ga sa activitate desfășurată 
de-a lungul unei vieți de 
muncă și luptă pentru feri
cirea colectivă. Ziua sa de 
naștere, tradițional prilej 
de bucurie, pentru care bă- 
trînelul se pregătește cu 
emoție ți cu nerăbdare,

fi.

mo-

Interviu realizat 
de Victor BTRLADEANU

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu — orele 20) I 
CONCERT SIMFONIC.
• Teatrul de stat de operetă : MAMZELLE NITOUCHE — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : REGELE 
MOARE — 20, (sala Studio) : NUNTA ÎNSÎNGERATĂ
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL EIFFEL 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA - 20.
0
0
»

•
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20, (sala Victoria) : 
NEGRU PE ALB — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TINEREȚII (la 
Teatrul de vară „23 August") — 20.

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul

20.

,,Barbu Delavrancea* : VIFORUL — 20.
Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.
„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 19,30. 
evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM — 20. 
satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) ; NU

0 SERBĂRILE GALANTE : Patria (completare Congresul sin
dicatelor 1966) — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, Bucu
rești (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în

regiunea Iași) — 8; 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Arenele 
Libertății — 20,15, Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5)
— 20,15, Flamura (la ultimul cinematograf completarea 
1 Mai 1966) — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30.
• TREI PAȘI PE PĂMlNT : Republica (completare Vizita con
ducătorilor de partid țl de stat in regiunea Suceava) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• OMICRON : Sala Palatului (seria 1725) — orele 19,30, 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grădina „Doina"
— 20,15 (la ultimele două completarea Congresul sindicatelor 
1966).
• NOAPTEA IGUANEI: Tomis — 9; 11,15; 13,30;
21; la grădină 20,15, Modern — 9,30; 11,45;
18,45; 21.
• FERICIREA 1N TRAISTĂ: Capitol — 9,15; 11,30; 
18,15; la grădină — 20,30.
• FIUL ȘEICULUI : Cinemateca — 10; 12; 14.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
(completare Vizita conducătorilor de 
regiunea Suceava) — 8,45; 11,15; 13,45;
Ia grădină — 20, Patinoarul „23 August"
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Excelsior — 10; 
15; 17,30; 20 (Ia ultimele două completarea Vizita In 
blica Socialistă România a președintelui losip Broz 
Gloria (completare Cartiere noi In București) — 9; 
13,30; 16;
11; 13,30;
• SOȚIE
8,45; 11;
Wilanov) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Central — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18; 20,30. Aurora - 9-, 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45; la grădină — 20. Clubul Uzinelor „Republica* (comple
tare Cabinetul de stampe) — 15; 17,30; 20.

16; 18,30;
14; 16,30;

13,45; 16;

Festival
partid și de stat tn

16,15; 18,45; 21,15; 
— 20,15, Feroviar —•

12,30;
Repu- 
Tito), 
11,15;(completare

18,30; 21, Melodia (completare 1 Mai 1966) — 8,30; 
16; 18,30; 21.
FIDELA : Victoria (completare Pescari amatori) —
13,15; 15,30; 18,15; 20,45, Floreasca (completare

trec» însă într-o continuă 
așteptare, doar cu sclipiri 
izolate de bucurie. în sub- 
textul schiței (în intenția 
realizatorilor — în subtexful 
întregului film) citim tulbu
rătorul îndemn, menit să in
vite la reflecții pe specta
torul din stal : „Nu-I uitați 
pe om I’. Bătrînul pensionar 
din „Ziua de naștere’ (ex
celent actorul Tadeusz Fi- 
jewsky, interpret sensibil ți 
cu multe nuanțe în joc) este 
uitat de prieteni tocmai cu 
prilejul aniversării sale, 
cursul vieții sale e molcom 
ca lunga așteptare ; afară, 
în stradă, excavatoarele 
sapă, constructorii pun fun
dațiile unei noi construcții, 
viața merge înainte cu pași 
repezi.

După acest episod de 
mare discreție sufletească, 
ultima schiță, „Clipe prețioa
se*, — în care este vorba 
de devotamentul unui me
dic, de solidaritatea umană 
pentru salvarea vieții unui 
copil — sună puțin cam stri
dent prin retorismul acțiuni
lor și faptelor evocate pe 
peliculă.

Cele trei fragmente de 
viață aduse pe ecran, inspi
rate 
vea 
nea 
cate
chiar prin imagini 
nale de actualități), sînt de 
nivele artistice diferite, ast
fel încît omogenitatea fil
mului în ansamblu resimte 
acest decalaj valoric. Dacă 
„Ziua de naștere” (apropia
tă poate și ca idee de fru
mosul moment final din fil
mul românesc „Anotimpuri’) 
reușește să emoționeze 
prinfr-o inspirată transfigu
rare artistică a ideii, cele
lalte momente conving în 
mai mică 
destul de 
gimi. Se
cest film nu rămîne îndeo
sebi reprezentativ (cu toate 
frumoasele intenții) pentru 
cei doi regizori polonezi 
care și-au afirmat mai preg
nant personalitatea prin 
„Gangsteri și filantropi” sau 
prin „Legea și forța".

ln iunie, 
cînd florile 
se scutura

Galați, patru tineri «i- 
au amestecat de 365 de

La 
dări 
ori, în laboratorul lor dintr-o 
magazie, ciment negru cu oxid 
negru, ciment alb cu oxid alb, 
ciment negru cu oxid alb, ci
ment alb cu oxid negru, pînă 
cînd au descoperit marmura 
artificială, așternută, apoi, ca 
un covor, pe scările Țiglinei.

In iunie pomii din fața 
blocurilor își scutură florile. 
Cei patru meșteri le-au adu
nat și le-au desenat în piatra 
creată de ei.

din fapfe petrecute aie- 
(realizafe pe 
unor reportaje 
în presă ți

margi- 
publi- 

reunite 
din jur-

Amintiri 
despre Lorti

De mult nu mă mai gîndi- 
sem la Lorti, aș putea spune 
că-l uitasem cu totul, dar 
ieri, stînd de vorbă cu un bă
iat, absolvent de liceu și can
didat de trei ani la studenție, 
suit, de dimineață, pe un sca
un de bar, povestindu-mi 
printre căscături că nici nu 
știe cum trece timpul, că par
că ieri a fost cealaltă „admi
tere" și-acum, io-te. vine astă- 
laltă, și tot căscînd și tot su- 
gînd dintr-un pai și tot aple- 
cîndu-și fruntea lățoasă pes
te paharul cu cinzano sau cine 
știe cu ce, mi l-a amintit pe 
Lorti — un dulău de-al meu, 
din copilărie, atît de moleșit, 
în zilele de vară cu ploaie, în
cît nu-l supărau nici purecii.

cu rouă
măsură ți au 

multe lun- 
pare că a-

Călin CALIMAN

La Tg. Jiu stau de vorbă eu 
un inginer:

„Mi-a rămas totuși frumoa
să trecerea, în diminețile cu 
rouă, peste cîmpuri, cu ochii 
cîrpiți de somnul puțin, la 
vîrsta cînd sapa pe care- 
aveam s-o izbesc pînă seara de 
bolovani era mai grea decit 
forța mîinilor mele.

Ele, diminețile cu rouă, au 
clădit în mine respectul pen
tru pline".

Fetele

• Programul începe la ora 18,00, cu Transmisia din 
sala ,,Dinamo" a unor aspecte de la Concursul interna
țional de gimnastică • 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,10 — Pentru copii : IN PAS DE DANS. Prezintă 
elevii Școlii de coregrafie din București • 19,30 — 
Școli de animație din lumea întreagă. 0 20,00 — Tele- 
enciclopedia : VASILE 
MOBILISM și TIGRU • 
Dalida, Jean Claude
• 21,20 — Actualitatea

PlRVAN ; GAUDI ; AUTO- 
21,00 — Parada vedetelor: 
Pascal, Jacqueline Francois 

cinematografică • 21,30 — 
Antena este a dumneavoastră — emisiune de varietăți 
muzicale. Participă artiști amatori și profesioniști din 
Craiova • 22,15 — Film : „SFlNTUL” • 23,05 — 
Telesport • 23,20 — Telejurnalul de noapte • 23,30 
— Buletinul meteorologic.

— COCENEL — SOA- 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
— BUHARA-URALI — 
CARPATINE „URSUL"

QUIJOTTE
PRIVELIȘTI

Timpuri Noi — 10—21 în con-

— cinemascop ; Înfrățirea
Elevul de serviciu) — 10; 15,

în continuare;

0 DE LA 7 LA 12 : Lumina — 9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,30; 
20,30.
0 HAIDUCII — cinemascop : Giulești (completare 1 Mai 1966)
— 10,30; 15,30; 18; 20,30, Bucegi (completare Al VIII-lea Con
gres al U.T.C.) — 8,30; 11; 13,30 16; 18,30; 21; la grădină
— 20,15.
0 ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE: Union — 9; 11; 
17,30; 20.
0 PRINȚESA PĂUNIȚA — CIUFULICI
RELE ȘI TRANDAFIRUL : Doina — 10;
0 ILUSTRAȚIE LA DON 
DUMINICĂ LA ȚARĂ —
— ȚARA ORCHESTRIA : 
tinuare.
0 A TRECUT O FEMEIE
popoare (completare
20,30.
0 DUMINICA LA NEW YORK : Dacia — 8—14
16,30; 18,45; 21.
0 OPERAȚIUNEA „I" : Buzești (completare în
— 14; 16,15; 18,30, Arta (completare 1 Mai 1966) — 
13,30; 16; 18,15; 20,30, Rahova (completare Culori tn pictură)
— 16; 18,15; la grădină — 20,30.
0 SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop : Grivița 
(completare Orizont științific nr. 2) — 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
18,30; 21, Volga (completare Vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip Broz Tito) — 9;
16,30; 18.45; 21.
0 DEPĂȘIREA : Unirea (completare Și acum... 
nastică) — 15,30; 18; la grădină — 20.15.
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA C.RUZ :
10; 16; 18,15; 20,30.
0 WINNETOU — seria a TI-a : Vitan (completare Ctnd iarna 
triumfă) — 16; 18,15; 20,30.

palatul vechi)
9; 11,15;

puțină gim-

Fiacăra

Apunînd, soarele trecu pes
te șoseaua albă, neștiind că 
pe acolo se vor întoarce din 
cîmp fete pe bicicletă.

Ele țîșniră ca-ntr-un atac 
și-l luară pe spițe, și-l destră- 
mară ca pe un ghem, umplînd 
satul cu rîsul lor, și-l traseră, 
împărțindu-l, și-l atîrnară 
de-asupra paturilor, și ador
miră visînd dimineața cînd 
aveau să-l pună iarăși, la lo- • 
cui lui, pe cer.

Vasile BARAN

0 INSPECTORUL : Miorița (completare Katiușa) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI: Munca — 15; 
17,30; 20.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Popular (completare Două 
săptămîni în Yemen) — 16; 18,15; 20,30.
0 ATENTATUL — cinemascop : Moșilor — 15,30; 18; la gră
dină — 20,30, Lira — 16; 18,15.
0 NU PIÎNGE, PETER I — cinemascop : Crîngași (completare 
Orizont științific nr. 2) — 15,45; 18; 20,15;
0 HAI, FRANȚA : Viitorul (completare Orizont științific 
nr. 2) - 15,30; 18; 20.30.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Colentina (completare Verif!- 
cați-vă ceasul I) - 16: 18,15; la grădină - 20.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Progresul (completare Ivan Funev) — 
15,30: 18; 20,30.
0 RĂSCOALA — cinemascop : Drumul Sării — 15,30; 17,45; 
20.
• AVENTURA : Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) — 20,15, 
Stadionul Dinamo — 20,15.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Ferentari (completare 
Vreau să știu tot nr. 41) — 16; 18,15; 20,30.
0 TOM JONES: Cotroceni — 13,45: 16,15; 18,45; 21,15.
0 DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop ; Pacea — 16; 
18,15; 20,30.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTII.OR — cinemascop (ambele serii) : 
Grădina „Buzești"
0
0
0

■ 20,30.
FATA DIN JUNGLA : Grădina „Lira" — 20,15.
SAMBA : Grădina „Progresul-Parc" — 20.30.
A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Grădina „Vitan" 
20.15.
VIZITA — cinemascop : Grădina „Arta" — 20,15
PARCAREA INTERZISĂ : Cosmos (completare Lipsa da

apă ?) - 16; 18; 20,
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Conferința de presă

a Șahinșahului Iranului
(Urmare din pag. I)

betismului în Iran. Arătînd că a- 
proape 80 la sută din populația 
țării este neștiutoare de carte, 
Șahinșahul a spus : „In afara șco
lilor și a instituțiilor noastre, am 
creat ceea ce noi numim „armata 
științei". Această armată se com
pune din tineri militari cu studii 
medii și uneori chiar universitare, 
care după un scurt stagiu de ins
truire militară sînt trimiși ca pro
fesori la școli, în special în satele 

.cele mai îndepărtate și mai izo
late ale țării. Sperăm că în zece 
ani va fi lichidat definitiv flage
lul analfabetismului".

, După ce a arătat că în cadrul 
reformei economice în Iran au 

■fost naționalizate pădurile și ma
rile pășuni, Șahinșahul a spus că 
■ în domeniul industriei, „tot ceea 
ce reprezintă industrie grea și tot 

"ceea ce ar putea avea un caracter 
de cartel, de trust, organisme care 

Jar putea fixa și dicta prețuri, 
)aparține și va aparține statului". 
Sînt etatizate petrolul, derivatele 

"lui, industria îngrășămintelor chi
mice, a oțelului, marile mine, iar 

-în curînd vor fi naționalizate alu- 
'mțniul, industria cuprului.
h Vorbind despre măsurile luate 
.în domeniul legislației muncii și al 
cointeresării muncitorilor, despre 

-eliberarea femeii în Iran și spori
rea rolului ei în viața socială, Șa- 

•hinșahul a arătat că reforma eco
nomică urmărește

’cială și încercarea de a dezvolta 
nivelul de viață al poporului pe 
măsura capacităților noastre 
maxime și a posibilităților care 
există".

Răspunzînd întrebării lui Andrei 
Vela, director general al Agenției 
Române de Presă — Agerpres — 
despre direcțiile principale ale po
liticii externe a Iranului, Șahinșa
hul a arătat că principiul funda

„dreptate so-

mental 
ne este 
tru pace, 
rece avem un mare viitor în fața 
noastră și numai avînd liniște și 
pace vom putea dezvolta țara noas
tră, vom ajunge să asigurăm bună
starea poporului nostru", a spus 
Suveranul Iranului. Arătînd că 
este necesar ca țările, popoarele să 
se cunoască mai bine și că schim
burile de vizite între persoanele 
de răspundere ale țărilor este un 
mijloc de cunoaștere, Șahinșahul 
a relevat că vizitînd România a 
luat contact cu conducătorii ei, cu 
poporul român. „Oamenii dumnea
voastră mi-au zîmbit, ceea ce este 
un semn nu numai al urării de 
bun venit, dar și un semn de prie
tenie. Nu este nevoie să vă spun 
că am răspuns cu mare 
sentimentelor lor pe care 
părtășesc în întregime".

Dacă majoritatea țărilor 
bill între ele relații de felul rela
țiilor care există între România și 
Iran, aceasta ar ajuta cauzei păcii 

.— a spus oaspetele. Șahinșahul a 
spus că este necesar să se pună 
capăt cursei înarmărilor și că „în
tregul potențial financiar, indus
trial și economic al lumii trebuie 
folosit pentru a făuri o lume în 
care să nu maj fie lipsuri, în care 
fiecare om să trăiască la nivelul 
pe care civilizația îl poate permite".

La întrebarea lui George Iones- 
cu, vicepreședinte al Comitetului 
de radio-televiziune, cu privire la 
căile de destindere a atmosferei 
internaționale, Șahinșahul a ară
tat că „războaiele nu vor rezolva 
nici o problemă. Problemele zile
lor noastre și ale viitorului nostru 
nu sînt probleme care ar putea fi 
rezolvate pe calea armelor". Suve
ranul Iranului și-a exprimat spe
ranța că în cele din urmă se va 
ajunge la distrugerea armelor nu
cleare.

al politicii externe iranie- 
de a munci și a lupta pen- 

„Noi dorim pacea deoa-

plăcere 
le îm-

ar sta-

Primirea la

în zilele de 2 și 3 iunie a.c. s-au 
desfășurat lucrările Consiliilor în
vățămîntului superior, de cultură 
generală, profesional și tehnic.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei, membri ai corpului didac
tic din învățămîntul de toate gra
dele, reprezentanți ai ministerelor 
și ai altor instituții și organizații 
centrale.

în cadrul ședinței celor 3 Con
silii reunite s-a dezbătut studiul 
întocmit de Ministerul învățămîn
tului pe baza sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire 
la problemele fundamentale 
dezvoltării învățămîntului de 
te gradele în următorii ani. 
fost prezentate și proiectele 
acte normative privitoare la înfiin
țarea liceelor de specialitate.

Au luat cuvîntul numeroși vor
bitori care au apreciat favorabil 
propunerile și măsurile preconi
zate, făcînd în același timp obser
vații prețioase pentru îmbunătă
țirea lor. Ținînd seama de suges
tiile făcute, studiul va fi definiti
vat și prezentat spre aprobare 
conducerii de partid și de stat.

De asemenea, a avut loc un larg 
schimb de păreri referitor la îm-

ale 
toa-

Au 
de

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Ilie Verdeț a primit vi
neri dimineața delegația econo
mică a R. P. Bulgaria, condusă de 
Gheorghi Pavlov, președintele Co
mitetului pentru chimie și meta
lurgie al R. P. Bulgaria.

La întrevedere, care s-a desfă- 
1’. rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, Ion 
Velea, prim-adjunct al ministrului, 
precum și ambasadorul R. P. Bul
garia la București, Gheorghi Bog
danov.

primul său adjunct, Ion Velea, au 
vizitat institutele de cercetări și 
de proiectări chimice din Capitală.

Seara, ministrul industriei chi
mice a oferit, în cinstea oaspeților 
o masă la restaurantul „Pescăruș". 
Au participat : Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, cadre de conducere și 
funcționari superiori din Ministe
rul Industriei Chimice. A fost pre
zent Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul Republicii Populare Bulga
ria la București.

★

în cursul zilei de vineri, mem
brii delegației economice bulgare, 
însoțiți de Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, și de

(Agerpres)
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bunătățirea sistemului de absol
vire a școlii generale (de 8 ani), 
examenului de maturitate, precum 
și a concursurilor de admitere în 
școlile de tip mediu și învățămînt 
superior.

Măsurile preconizate au drept 
scop înlăturarea paralelismului ce 
există intre examenul de absol
vire a școlii generale și concursul 
de admitere ce se ține în vederea 
continuării studiilor, precum și e- 
vitarea supraîncărcării absolvenți
lor de școli generale și de licee, 
datorită numărului mare de i 
pe care le au de susținut într- 
interval scurt de timp.

Consiliul învățămîntului supe
rior a analizat unele măsuri de 
aplicare a actelor normative pri
vind organizarea doctoratului, în
deosebi în sensul lărgirii posibili
tăților de cuprindere la doctoratul 
fără scoatere de la locul de pro
ducție.

Ședința Consiliilor reunite a fost 
prezidată de către tovarășul acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mîntului. La ședință a luat parte 
tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv și secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

(Agerpres)

Cronica zilei

VIZITELE DELEGAȚIEI 
CONSILIULUI MUNICIPAL 

AL PARISULUI

Ion Cosma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București, a primit, 
vineri dimineață, delegația Consi
liului municipal al Parisului, con
dusă de Albert Chavanac, pre
ședintele consiliului municipal.

în cursul zilei de vineri delega
ția Consiliului Municipal al Pari
sului a vizitat Sala Palatului Re
publicii Socialiste România și car
tiere ale Bucureștiului.

Seara Jean Louis Pons, ambasa
dorul Franței la București, a ofe
rit un dineu cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Consiliu
lui Municipal al Parisului.

PLECAREA TRIMISULUI 
EXTRAORDINAR 

ȘI PLENIPOTENȚIAR 
AL IZRAELULUI

Vineri dimineața a părăsit defi
nitiv țara noastră Zvi Ayalon, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Izraelului în Re
publica Socialistă România.

MINISTRUL DE EXTERNE
AL IRANULUI
A FOST PRIMIT LA M.A.E

Ministrul afacerilor externe al 
; Republicii Socialiste România,
• Corneliu Mănescu, a primit vineri
• dimineața într-o vizită protocolară 
'pe ministrul afacerilor externe al
Iranului, Abbas Aram.

La întrevedere, care a decurs 
‘într-o atmosferă cordială, au luat 
; parte Eduard Mezincescu, adjunct 
ț al ministrului afacerilor externe, 
; Ion Drînceanu, ambasadorul Româ
niei la Teheran, Ștefan Cleja, di
rector în Ministerul Afacerilor 

' Externe. (Agerpres)

avut loc 
de închi- 
an de în-

închiderea anului de 
îmratămînt al Universității » » 
populare București

La Ateneul Român a 
vineri seara festivitatea 
dere a celui de-al IV-lea
vățămînt al Universității populare 
București. Cu acest prilej, acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte al 
Academiei, rectorul Universității 
populare a înfățișat contribuția a- 
cestui așezămînt de cultură la 
îmbogățirea cunoștințelor a peste 
28 000 de cursanți de toate vîrstele 
și profesiile. “

CUM VA Fi VREMEA
Timpul probabil pentru 5, 6 șl 

7 iunie. în țară : Vreme relativ 
frumoasă, exceptînd estul țării, 
unde la începutul intervalului vre
mea mai rămine ușor instabilă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale. Vint slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade. Local mai ri
dicate. în București : Vremea de
vine relativ frumoasă, cu cer va
riabil. Vor cădea ploi slabe. Vint 
slab, pînă 'la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

__________________________________

Campionatele internaționale de tir

Meciul „triunghiular" 
a revenit echipei noastre

poligonul Tunari au conti- 
întrecerile campionatelor in-

La 
nuat 
ternaționale de tir ale României. 
In proba de armă liberă calibru 
redus 3X40 focuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : poziția cul
cat: 1. TEODOR CIULU (Româ-

Concursul internațional 
de gimnastica

In sala Dinamo din Capitală a În
ceput ieri un concurs internațional de 
gimnastică la care participă sportivi 
din 7 țări. După exercițiile impuse, la 
feminin conduce Elena Teajelova (Di
namo Moscova) 36,95 puncte, iar la 
masculin colegul ei de club, Viaceslav 
Davidov, cu 55,65 puncte. Dinamovis- 
tul bucureștean Gheorghe Tohăneanu 
ocupă locul 4, cu 54,50 puncte. Pe e- 
chipe, conduce Dinamo Moscova, attt 
la băieți cit și Ia fete. Dinamo Bucu- 

• rești ocupă locul doi la băieți și trei 
la fete. Concursul continuă astăzi cu 
exercițiile liber alese.

nia) 396 puncte ; 2. M. Antal (Ro
mânia) 395 puncte ; poziția în ge
nunchi : 1. PETRE SANDOR (Ro
mânia) 391 puncte ; 2. V. Korneev 
(R.S.F.S. Rusă) 389 puncte ; poziția 
în picioare: 1. L. LUSBERG
(R.S.F.S. Rusă) 373 puncte; 2. 
Grozdanici (Iugoslavia) 373 puncte. 
La totalul celor trei poziții, pe 
primul loc s-a clasat V. KOR
NEEV cu 1155 puncte, urmat de 
Lusberg — 1148 puncte și. P. Șan- 
dor — 1146 puncte.

Pistol precizie: 1. VLADIMIR
STOL1PIN (R.S.F.S. Rusă) 569 
puncte ; 2. Gr. Kosîh (R.S.F.S. 
Rusă) 568 puncte ; 3. Z. Klimek 
(Cehoslovacia) 558 puncte.

Rezultatele meciului triunghiu
lar România — Iugoslavia — Bul
garia ; pistol precizie: 1. ROMA
NIA 2 150 puncte ; 2. Bulgaria 2 145 
puncte ; 3. Iugoslavia 2 135 puncte ; 
armă liberă calibru redus 3X40 
focuri: 1. ROMÂNIA 4 554 punc
te ; 2. Iugoslavia 4 518 puncte ; 3. 
Bulgaria 4 464 puncte.

(Agerpres)

Tiriac și Năstase 
finaliști la Roland Garros

SEARĂ CULTURALĂ 
JAPONEZĂ

ro-Sub auspiciile Institutului 
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, vineri a avut loc la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. o 
seară culturală japoneză, 
erată împlinirii a 10 ani 
ființarea Asociației de 
România-J aponia.

Au participat Ion Pas, 
tele I.R.R.C.S., Ștefan S. 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au fost de față Akira Shigemit- 
su, ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Vicepreședintele Asociației de 
prietenie Japonia-România, Azusa 
Kubo, a vorbit despre viața și cul
tura poporului japonez. în conti
nuare, au fost prezentate filme do
cumentare japoneze.

★

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala. plecînd spre Sofia, o delega
ție a Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist condusă 
de tov. Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care va participa 
la ședința Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. (Agerpres)

consa- 
de la în- 
prietenie

Distanța de 540 km, de 
la Irkuțk la Ulan-Bator, 
se străbate în mai puțin 
de o oră cu avionul, 
timp suficient pentru a 
cunoaște, în linii mari, in
teresanta orografie a 
Mongoliei. Peisajul taiga
lei siberiene se întrerupe 
brusc, la sud de Baical, 
de unde începe podișul 
frămîntat al Asiei centra
le, ridicat la 1 000—2 000 
metri peste nivelul mării. 
Culmi rotunjite, de munți 
vulcanici, străbat în șiruri 
stepa întinsă, brăzdată de 
văi adinei, întortocheate, 
în fundul cărora șerpu
iesc torente vijelioase pri
măvara. firișoare între
rupte de apă în timpul 
verii aride. Munții Alto
iul Mongol, care traver
sează podișul mongol de 
la nord-vest spre sud-est, 
se ridică maiestuoși, cu 
vîrfuri albite de zăpadă, 
pînă la peste 4 300 metri 
înălțime.

Ulan Bator, capitala Re
publicii Populare Mongo
le, cu înfățișarea sa nouă, 
cu activitatea sa econo
mică și social-culturală, 
reflectă ca o oglindă dru
mul istoric străbătut de 
poporul mongol în anii 
puterii populare. Iurtele 
răzlețite pe cîteva coline 
se estompează în fața 
blocurilor moderne, alini
ate de o parte și de alta 
a bulevardelor largi și lu
minoase. înconjurată de 
mameloanele împădurite 
ale muntelui Bogdo Oul, 
capitala mongolă are în 
centrul său o piață largă, 
străjuită de un șir de 
edificii ; aici se află și 
Mausoleul întemeietorilor 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol.

Lupta antiimperialistă și 
antifeudală a poporului 
mongol a fost dusă vreme 
îndelungată sub semnul 
„Soiemba" — simbolul li
bertății și independenței, 
în prezent, în zilele de 
sărbătoare, pe edificiile 
din Ulan Bator flutură fla
murile roș-albastru-roș, 
împodobite cu „Soiemba*

Prof. Tudor IONESCU 
membru corespondent 

al Academiei Republicii Socialiste România

secolelor, 
și-a do- 
hărnicia,

aurie care, din 1924, potri
vit hotărîrii primului Mare 
Hural Popular, a devenit 
emblema Republicii Popu
lare Mongole.

De-a lungul 
poporul mongol 
vedit din plin
talentul, setea de cultură 
și progres. Vechile mînăs- 
tiri Gandantechiling din 
Ulan-Bator, Erdeni-Tsou 
din Karakorum și altele 
adăpostesc și astăzi ma
nuscrise vechi în limbile 
sanscrită, mongolă. etc. 
de mare valoare istorică

iar capacitățile energeti
ce ale țării — de 2,4 ori.

O mare avuție a țării o 
constituie creșterea vite
lor, exercitată de harnicii 
„arați", organizați în coo
perative de producție. 
Nesfîrșite turme de oi cu 
lină fină colindă întinse
le stepe cu iarbă grasă. 
Cămilele cu două cocoa
șe, animale de tracțiune 
și de povară, foarte pre
țuite și pentru părul lor 
fin, constituie o bogăție 
specifică climei aspre, 
continentale, a podișului

înseninări de călătorie din R.P. Mongolă

și lingvistică, 
țesături, picturi 
turi, opere ale 
tiști din popor, 
înnăscute ale 
mongol își găsesc acum 
o convingătoare expresie 
în activitatea sa creatoa
re, plină de energie și 
tenacitate, pentru dezvol
tarea economică și cultu
rală a țării, pentru făuri
rea vieții noi, socialiste. 
Fabricile din Ulan-Bator 
și alte orașe, noul oraș 
Darhan, aflat în plină con
strucție, ca important cen
tru siderurgic, minele 
cărbuni de la Șarîn-Gol, 
termocentrala 
kilowați de la Darhan, ca 
și centralele electrice de 
la Baian-Uleghei și Tol- 
gotin, noile puțuri de pe
trol din ținutul Gobi, în
treprinderile care răsar în 
alte puncte ale țării, 
toate acestea amplifi
că și întăresc continuu 
baza materială a edifică
rii socialismului. !n peri
oada celui de-al treilea 
cincinal (1981—1965), vo
lumul producției indus
triale a sporit de 1,6 ori,

splendide 
și sculp- 

unor ar- 
însușirile 
poporului

de

de 25 000

mongol. Hergheliile de 
cai mici, iuți și foarte re- 
zistenți, furnizează pă
rul lînos pentru pîsla 
călduroasă și laptele 
pentru „kumîz*, băutu
ră specifică, indispensabi
lă hranei populației mon
gole datorită principii
lor sale nutritive. „Ku- 
mîzul dă putere și curaj' 
— spune o zicală mongo
lă. Boul yak, sălbatic sau 
domesticit, scund, 
și puternic, trăiește în 
me prin locurile cele 
aride, cățărîndu-se 
stîncile prăpăstioase 
munților, agil ca o căpri
oară.

în anii puterii populare, 
șeptelul a crescut de mai 
bine de două ori, 
însumînd acum peste 
22 000 000 capete. în tur
me numeroase, vitele stnt 
într-o perpetuă mișcare 
de la un capăt la altul al 
întinselor cîmpii, printre 
fîșiile de stepă dintre 
munți, pe podișurile înal
te dintre rîuri și torente 
vijelioase. Milenara trans
humantă se desfășoară 
iarna în căutarea adăpos
turilor, ca și a ierbii afla-

păros 
tur- 
mai 
pe 
ale

ta sub stratul de zăpadă 
în restul anului — în cău« 
tarea apei. în ultimii ani, 
în Mongolia s-au săpat 
numeroase puțuri adînci, 
care furnizează apă pota
bilă în toate anotimpurile.

Frumoasă e stepa mon
golă primăvara. Sub ră- 
zele calde ale soarelui, 
ea înfățișează un calei
doscop de imagini multi
colore, de parfumuri sua
ve. După topirea bruscă 
a zăpezilor, florile care 
zmălțează nesfîrșita ste
pă stîrnesc sensibilita
tea poetică a mongolului 
aspru la chip, dar duios 
la inimă.

Ținutul din preajma rîu- 
lui Orhon a fost odinioară 
leagănul armatei revolu
ționare mongole. Astăzi, 
vijeliosul Orhon, care 
scălda, pe vremuri, ve
chea capitală Karakorum, 
se domolește în strinsoa
rea barajelor și ecluzelor, 
pentru a dărui fertilitate 
culturilor gospodăriilor a- 
gricole și energie electri
că fabricilor. Combinele, 
conduse cu măiestrie, a- 
dună aurul stepei, culti
vată științific, în hamba
rele gospodăriilor de pro
ducție, pentru îndestula
rea oamenilor și anima
lelor.

Sanatorii moderne, ca a- 
cela din stațiunea Hugirt, 
primesc la odihnă și tra
tament mii de oameni ai 
muncii. Caravane sanita
re cercetează întreaga în
tindere a stepei, înlocu
ind deșertăciunea deseîn- 
tecelor șamanilor cu e- 
ficacitatea tratamentului 
medical modern.

Copiii araților și munci
torilor sînt instruiți în școli 
de toate gradele, pentru a 
duce mai departe opera 
constructivă de vaste pro
porții ce se desfășoară în 
patria lor.

Partidul Popular Revo
luționar Mongol îndrumă 
și conduce poporul, care 
realizează an de an pro
grese remarcabile în. toa
te domeniile, asigurînd în
florirea continuă a R. P. 
Mongole pe calea socia
lismului.

Congresul al XIII-lea al P. C. din Cehoslovacia

------- 5----------- •
LOTO

La tragerea Loto din 3 iunie 
1966 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 62 63 51 40 3 
85 32 5 28 22. Premii suplimentare: 
63 79 1.

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : în 
cea de-a patra zi a lucrărilor ce
lui de-al XIII-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, au continuat 
discuțiile pe marginea raportului 
prezentat de A. Novotny.

Au luat cuvîntul delegați la 
congres printre care V. Koucky, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Congresul a fost salutat de Vic
torio Codovilla, președintele P.C. 
din 
tar 
nai 
din 
ril 
membru al Comitetului de Condu
cere al Partidului Muncii din El
veția, de reprezentantul Parti
dului Muncii din Guatemala, 
de Loli Koba, reprezentantul 
Mișcării Populare pentru elibe
rarea Angolei, de 
dului Avangarda 
Costa Rica, de 
secretar general

Argentina, Leon Maka, secre- 
permanent al Biroului Națio- 
Politic al Partidului Democrat 
Guineea, președintele Adună- 
Naționale, Ernst Decosterd,

delegatul Parti- 
Populară din 
Janet Jagan, 
al Partidului

Popular Progresist din Guyana, 
Einar Olgeirsson, președintele Par
tidului Socialist Unit din Islanda, 
Hassan Omar Kraytem, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. din Liban, de delega
tul P.C. din Salvador, de Chose 
Consepsion Acosta, membru al Se
cretariatului P.C. din Paraguay, 
de delegatul P.C. din Sudan, de 
Arne Jergensen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Norvegia, Abdallah Layachi, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.C. Marocan, de dele
gatul P.C. din Ecuador, de Mo
hammed Harmel, secretar al C.C. 
al P.C. din Tunisia, Evremon Gene, 
secretar general al P.C. din Gua
delupa, Hilberto Gonzales Zapata, 
delegatul Partidului Popular din 
Panama, Yakub Demir, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Turcia, 
Georges Mauvois, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.C. din Martinica, Amajo Ama
dor Ramon, membru al C.C. al 
P.C. din Honduras, Jesus Faria,

secretar general al C.C. al P.C. din 
Venezuela, Maurice Ognami, mem
bru al Biroului Politic al Partidu
lui Mișcarea Națională Revoluțio
nară din Congo (Brazzaville), Ger
hard Danelius, prim-secretar al 
organizației P.S.U.G. din Berlinul 
Occidental, Alfredo Castro, con
ducătorul delegației P.C. Brazilian, 
Tierno Amat Dansoco, membru al 
Secretariatului C.C. al Partidului 
African al Independenței din Se
negal, Jean Kill, conducătorul de
legației P.C. din Luxemburg, Julio 
Perez, membru al Biroului ~ 
din Peru, Rheza Radmaneeh, 
ședințele Biroului Politic al 
al Partidului Popular din 
Aristides Pereira, membru al Bi
roului Politic al Partidului Afri
can al Independenței din Guyneea 
Portugheză, Fuad Nasar, secretar 
general al C.C. al P.C. din Iorda
nia, Mec Calou în numele Parti
dului Muncitoresc Irlandez și al 
Partidului Comunist din Irlanda 
de Nord.

Lucrările congresului continuă.

P.C. 
pre- 
C.C. 

Iran,

„MOMENTUL DE ADEVĂR"
Marți a avut loc la Casa Albă o consfătuire, cu participarea preșe

dintelui Johnson, consacrată examinării problemelor politicii externe a 
Statelor Unite. Potrivit relatărilor presei americane, ea a fost dictată de 
îngrijorarea oficialităților americane față de valul crescînd de critici la 
adresa actualului curs al politicii în Vietnam și de efectul nefavorabil pe 
care ele l-ar putea avea asupra corpului electoral la alegerile din noiem
brie. Ce provoacă această îngrijorare?

Cîștigînd a 22-a partidă a meciu
lui cu Boris Spasski, marele maes
tru sovietic Tigran Petrosian și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la șah pe care l-a cucerit în urmă 
cu trei ani de la Mihail Botvinnik.

Pierzînd doi pioni, Spasski a ce
dat în partida de ieri la mutarea a 
35-a. Scorul a devenit 12—10 în fa
voarea lui Petrosian și, indiferent 
de rezultatul ultimelor două parti
de, Spasski nu-1 mai poate întrece. 
Conform regulamentului, la rezul
tat de egalitate titlul rămine în 
posesia deținătorului.

Jucătorii români Ion Țiriac și 
Ilie Năstase au realizat o frumoasă 
performanță în campionatele inter
naționale de tenis ale Franței, care 
se desfășoară la Roland Garros. 
Ieri, în semifinalele probei de 
dublu bărbați, ei au dispus cu 
6—1, 4—6, 3—6, 6—3, 6—1 de
perechea Metreveli ■— Lihaciov 
(U.R.S.S.), urmind să întîlncască în 
finală cuplul Graebner-Ralston 
(S.U.A.).

Rezultatele semifinalelor la sim
plu femei : Ann Jones (Anglia)— 
Maria Esther Bueno (Brazilia) 4—6, 
8—6, 6—2 ; Nancy Richey (S.U.A.) 
—Margaret Smith (Australia) 6—1, 
6—3.

„Intervenția americană în Viet
nam este războiul cel mai nepopu
lar din cite își amintesc america
nii" — constata zilele acestea zia
rul NEW YORK HERALD TRI
BUNE.

Astfel de aprecieri sînt confir
mate de datele sondajelor de opinie 
publică. Ultimul sondaj Gallup (re
feritor la săptămîna 16—21 mai) a- 
rată că 54 la sută din persoanele 
anchetate apreciază că America ar 
trebui să se retragă din Vietnam, 
dacă diferitele tendințe de la Sai
gon continuă să se ciocnească între 
ele. Numai 28 la sută dintre cei an
chetați consideră contrariul.

Există, desigur, o legătură direc
tă între curba descrisă de a- 
ceste cifre și o altă curbă ascen
dentă — acea a pierderilor din rîn- 
dul forțelor intervenționiste ame
ricane. La aceasta se referă LIBRE 
BELGIQUE, cînd scrie : „Războiul 
din Vietnam devine o afacere strict 
americană. Drept urmare, în ulti
mele două săptămîni, numărul sol- 
daților americani căzuți a fost — 
pentru prima oară — superior ce
lui din rîndul forțelor armate 
saigoneze".

Pentru ce atîtea vieți omenești 
pierdute, pentru ce povara tot mai 
grea a fiscalității, neajunsurile in
flației — iată 
mînt.ă tot mai 
canul de rînd ? 
cului american 
dentul din Washington al ziarului 
LE MONDE, Alain Clement — în
cepe să manifeste îndoieli în legă
tură cu rațiunea și cu deznodămîn- 
tul aventurii vietnameze. Un pro-

cent impresionant din persoanele 
chestionate se întreabă de ce ame
ricanii ar trebui să fie mai catolici 
decît papa. Dacă vietnamezii de sud 
se luptă între ei (e vorba de con
flictele dintre guvernul-marionetă 
și opoziția budistă N.R.), în ochii 
americanilor sacrificarea trupelor

ai vieții publice. Așa cum observa 
EXPRESS, „ele au depășit în mod 
brusc limitele universităților, ale 
marșurilor de protest, declarațiile 
unor oameni politici izolați. În
deosebi, ele abandonează terenul 
pur moral pentru a se deplasa pe 
acela, mult mai semnificativ din 
punct de vedere electoral, al însuși 
interesului Statelor Unite just în
țeles".

Cel care în presa americană și-a 
atras titlul de ,.cel mai înverșunat 
dintre critici" este senatorul William 
Fulbright, președintele Comitetului 
senatorial pentru relațiile externe.

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE

întrebări care fră- 
insistent pe ameri- 
„Majoritatea publi- 
— relevă corespon-

americane își pierde orice semnifi
cație. In aceste condiții, mai mult 
de 50 la sută din ei gîndesc că nu 
există motive de a continua lupta. 
„Onoarea" lor nu pare că se îngro
zește la ideea retragerii trupelor a- 
mericane".

Evidențiind lipsa de perspectivă 
a aventurii din Vietnam, cu
noscutul comentator american 
W. Lippmann consideră că „mo
mentul de adevăr vine inexo
rabil atunci cînd se face o gre
șeală gravă. In cazul de față, 
greșeala a fost de a ordona trupelor 
americane să ducă un război impo
sibil intr-un mediu imposibil. Tru
pele americane, care s-ar putea să 
ajungă în curînd la 400 000 de oa
meni, sînt angajate intr-un obiec
tiv de neatins — un Vietnam de 
sud proamerican. Față de aceasta, 
situația de fapt și nu mîndria cuiva 
trebuie să fie principala noastră 
preocupare".

Toate acestea fac ca asupra poli
ticii americane să se concentreze 
un adevărat baraj al criticilor din 
partea unor reprezentanți de vază

După cum observă FIGARO 
„neobositul senator pune pe foc 
toate lemnele pădurii pentru a de
nunța absurditatea angajării ame
ricane în Vietnam".

Un larg ecou au trezit tezele ex
puse de senatorul Fulbright în fața 
studenților de la universitatea John 
Hopkins, a Asociației editorilor de 
ziare, într-un articol amplu apărut 
în DER SPIEGEL. în esență, în a- 
ceste declarații el a spus : „Cu cit 
va dura mai mult intervenția din 
Vietnam., cu atît va urca mai sus 
febra războiului. In aceste condiții, 
Statele Unite cad în mod fatal pra
dă aroganței generate de putere, 
care nu odată a dus la eșec imperii 
puternice" El a arătat că această 
trăsătură își găsește expresia în 
„amestecul excesiv în treburile al
tor țări" și s-a referit concret la 
„tendința de hegemonie în relațiile 
cu America Latină".

Mai pot fi citați și alți membri 
ai Senatului care exprimă diferite 
păreri lucide : Robert Kennedy, 
fratele fostului președinte, McGo
vern, Morse, Russel. La aceștia sa

adaugă numele altor congresmeni, 
ale unor intelectuali de vază și 
specialiști în problemele interna
ționale, ca prof. Galbraith și Geor
ge Kennan etc, care, din diferite 
unghiuri, critică fățiș politica 
S.U.A. în Vietnam.

Dar cererile de „reevaluare" a 
politicii americane vizează și ten
dințele de 
orientarea 
în Europa, 
misiuni de 
occidentală, 
a declarat 
cunoaștere 
N.A.T.O. — 
rat în 1949 
condițiilor schimbate", că el a în- 
tilnit „o largă dorință comună de 
promovare a destinderii în Europa" 
și de aceea a cerut adaptarea poli
ticii S.U.A. la situația schimbată.

Remarcînd notele lucide, 
tele de vedere raționale care 
manifestă și care ciștigă 
viața politică americană, nu poate 
fi ignorat, decît cu riscul de a crea 
iluzii nepermise, că în S.U.A. se 
fac auzite destule voci influente 
care cheamă la extinderea inter
venției în Vietnam și la intensifi
carea politicii de „escaladare" a 
războiului. Presa americană citează 
ca făcînd parte din clanul „duri
lor" cunoscuți politicieni ca Barry 
Goldwater, Nixon, senatorul Dirk
sen și mulți alții. Este greu de pre
zis cine — „ulii" sau „porumbeii" 
— ca să folosim terminologia pre
sei americane, va avea influența 
preponderentă în politica oficială 
americană. Potrivit spuselor lui 
Fulbright, el și alți critici nu con
sideră că vor determina cursul po
liticii, dar apreciază că declarațiile 
și atacurile lor vor avea efect asu
pra opiniei publice, care poate juca 
un mare rol în a impune „tragica 
revizuire" a politicii americane.

cramponare față 
atlantică

La încheierea 
informare în 

senatorul 
că „există 

generală că 
așa cum a fost elabo- 
— nu mai corespunde

de 
tradițională 

unei 
Europa 
Church 
o re- 

sistemul

punc- 
se 

teren in

I. FINTÎNARU
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Rhodesia si
s

Santo Domingo Rezultatele
alegerilor

NEW YORK 3 (Agerpreș). — 
Tratativele anglo-rhodesiene — 
cgre au fost reluate la Salisbury — 
ar putea să ducă la dificultăți în 
cadrul Commonwealthului, scrie 
într-un comentariu agenția United 
Press International. „Membrii a- 
fricanl și asiatici ai Common
wealthului, arată agenția, se opun 
oricăror convorbiri cu guvernul 
Smith, considerînd că ele pot duce 
doar la înșelarea celor patru mili
oane de africani" din Rhodesia. în 
acest sens, agenția menționează că 
la ședința ținută la Dar Es Salaam 
(Tanzania) Comitetul special O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a adoptat o 
nouă rezoluție în problema rhode- 
siană, exprimîndu-și dezaprobarea 
deplină față de convorbirile anglo- 
rhodesiene și cerînd Marii Britanii 
să înceapă convorbiri cu liderii 
populației africane și să folosească 
forța pentru înlăturarea regimului 
rasist minoritar.

ROMA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
La Roma a fost dat publicității 
comunicatul comun, în urma con
vorbirilor dintre reprezentanți ai 
Partidului Comunist Italian și ai 
Partidului Comunist din Finlanda, 
cu prilejul vizitei făcute în Italia 
de o delegație condusă de Erkki 
Salomaa, vicepreședinte al P.C. 
din Finlanda. în comunicat se a- 
rată că cele două părți au proce
dat lâ un schimb de informații a- 
supra situației politice a luptei 
celor două partide în țările res
pective pentru unitatea tuturor 
forțelor de stingă, pentru o înnoire 
democratică, pentru pace și socia
lism. Cele două partide au consta
tat o identitate de vederi în apre
cierea actualei situații internațio-

NUMĂRĂTOAREA VOTURILOR
SANTO DOMINGO 

3 (Agerpreș). — Pină 
vineri seara la Santo 
Domingo nu s-a dat 
publicității nici un 
comunicat oficial pri
vind rezultatele ale
gerilor generale care 
au avut loc miercuri. 
Totuși, agenția United 
Press International 
relatează că, potrivit 
ultimelor 
neoficiale, 
Balaguer, 
din partea 
reformist 
și Partidului demo- 
crat-creștin, a fost a- 
les președinte al ță
rii. După numărarea 
a peste 90 la sută din 
buletinele de vot

rezultate 
Joaquin 

candidat 
Partidului 

dominican

(1 096 892 bulaiine din 
totalul de 1,2 milioa
ne) reiese că Bala
guer a întrunit 641 332 
de voturi, iar Juan 
Bosch, liderul Parti
dului revoluționar do
minican, 406 054 vo
turi. Cel de-al treilea 
candidat la postul de 
președinte, Rafael 
Bonnelly, reprezen
tant al cercurilor de 
extremă dreaptă, a 
primit numai 49 466 
de voturi.

Aceeași agenție 
precizează că parti
zanii fostului preșe
dinte Juan Bpsch con
sideră că rezultatele 
alegerilor nu cores
pund dorinței ma-

jorității poporului, 
învinuind forțele de 
dreapta de fraudă 
electorală. Poliția a 
fost pusă în stare de 
alarmă pentru a in
terveni în eventuali
tatea unor noi tulbu
rări provocate de ne
mulțumirile față de 
modul cum s-au des
fășurat alegerile, 
relatează că joi 
Santo Domingo 
fost împrăștiați, 
ajutorul gazelor 
crimogene, sute 
demonstranți i 
s-au pronunțat împo
triva rezultatelor ale
gerilor.

Se 
la 
au 
cu 
Ia
de 

care

Irlanda
DUBLIN 3 (Agerpreș). — Eamon 

de Valera a fost reales președinte 
al Republicii Irlanda pentru o nouă 
perioadă de șapte ani. In favoarea 
sa au votat 558 808 alegători, în 
timp ce pentru oponentul său. Tom 
O’Higgins, au votat 548 240 alegă
tori. Toți observatorii au fost sur
prinși de majoritatea infimă cu 
care a cîștigat de Valera. Ținînd 
cont că la precedentele alegeri pre
zidențiale, el realizase o majoritate 
de peste 120 000 de voturi, cele 
10 568 de voturi care compun ac
tuala majoritate sînt considerate a 
fi un indiciu al gravului regres al 
partidului guvernamental.

VIETNAMUL DE SUD

DIN NOU

DESPRE PROBLEMELE IU.T.O

nale șl a sarcinilor care stau în 
fața comuniștilor, a tuturor forțe
lor păcii, în lupta împotriva agre
siunii din Vietnam și pentru a face 
ca în lume să 
de coexistență, 
drepturilor și 
popoarelor.

Cele două partide — se arată în 
comunicat — au confirmat anga
jamentul lor reciproc de a acționa, 
împreună cu toate forțele intere
sate în problema destinderii și a 
păcii, pentru lichidarea blocurilor^ 
militare și pentru crearea unui 
sistem de securitate colectivă. în 
document se subliniază, de aseme
nea, unitatea de vederi în legătură? 
cu sarcinile care stau în fața PCiU 
șl P.C. din Finlanda.

prevaleze politica 
prin respectarea 
libertății tuturor

I

$

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

PESARO

Succesul filmului 
„Duminică la ora 6"

In cadrul celei de-a 
doua ediții a Festiva
lului internațional al 
cinematografului nou 
care se desfășoară la 
Pesaro, filmul româ
nesc „Duminică la 
ora 6“, în regia lui 
Lucian Pintilie, s-a 
bucurat de un deose
bit succes. Cronicarul 
ziarului „Paese Sera**, 
Aldo Scagnetti, pu
blică o recenzie sub 
titlul „Duminică la 
ora 6 — un film sur
prinzător". „Căldu
roase aplauze — se 
spune în recenzie — 
au salutat prezența 
la concurs a pelicu
lei. Cinematografia 
română oferă de fie
care dată asemenea 
surprize. A surprins 
publicul din Cannes 
anul trecut, de exem

plu, cu „Pădurea 
spînzuraților" ; acum, 
Lucian Pintilie, cu o 
poveste simplă de 
dragoste înscrisă în 
cadrul rezistenței an
tifasciste și povestită 
cu emoționantă acu
ratețe, a știut să sen
sibilizeze publicul 
prezent la cinemato
graful Rossini. El a 
demonstrat că are ta
lent cinematografic și 
că știe să folosească 
cu inteligență și mă
sură limbajul cine
matografic". La rîn- 
dul său, cronicarul 
ziarului „l’Unită", 
Aggeo Saviolo, in
tr-un articol intitulat 
„Filmul românesc — 
o plăcută surpriză din 
partea unei țări cu o 
cinematografie tînă- 
ră“, scrie .* aplauzele

cele mal prelungite 
le-a primit pină ieri 
seară filmul româ
nesc „Duminică la 
ora 6". Vorbind des
pre succesul filmului, 
cronicarul subliniază 
că autorul nu-și pro
pune numai probleme 
de limbaj, ci abor
dează tematica rezis
tenței în mod cu
rajos, redînd prospe
țimea sentimentelor 
și a rațiunii de a- 
tuncl, iluminînd va
loarea acelui mo
ment de luptă pentru 
libertate. Nu puțini 
au fost spectatorii 
care au recunoscut 
în acțiune și perso
naje, figuri și fapte 
ce le erau familiare.

I. MARGINEANU

CORESPONDENȚĂ_DIN VIENA

„CAZUL HABSBURG"
Cazul Habsburg, 

repus în discuție săp- 
tămîna aceasta, va 
prilejui, după cum a- 
nunță presa, o dezba
tere în parlamentul 
austriac, la 8 iunie, 
din inițiativa parti
dului socialist. Inter
venția deputaților so
cialiști urmează după 
hotărîrea Ministerului 
de Interne, care a a- 
nunțat miercuri dimi
neața că a eliberat 
un pașaport austriac 
pentru toate țările, 
fără condiții speciale 
și cu o valabilitate 
de cinci ani, lui Otto 
Habsburg. Moștenitor 
al fostei case impe
riale austriace, arhi
ducele Otto Hab
sburg a fost exilat în 
1917.

în 1963, cererea ar
hiducelui de a i se 
permite să se reîn
toarcă în țară a pro
vocat o vie confrun
tare între cele două

partide, populist și 
socialist, pe atunci 
membre ale coaliției 
guvernamentale. în 
acel an, curtea admi
nistrativă supremă a 
acceptat declarația 
de loialitate semnată 
de Otto Habsburg, 
ceea ce îl autoriza în 
principiu să revină în 
Austria. Ministrul de 
interne din acea vre
me, reprezentant al 
partidului socialist, a 
refuzat însă să dea 
curs acestei hotărîri.

Explicînd motivele 
care au dus acum la 
eliberarea pașapor
tului, Ministerul de 
Interne a anunțat că 
s-a conformat primei 
hotărîri din 1963 a in
stanței judecătorești. 
Potrivit relatărilor 
presei, Otto Habsburg 
dorește să nu forțeze 
lucrurile. Avocatul 
său a declarat că a- 
cesta nu intenționea

ză să vină imediat în 
Austria.

„Eliberarea pașa
portului — scrie zia
rul „Neues Oster- 
reich' (independent) 
— constituie fără în
doială punctul final 
al afacerii Habsburg 
pe plan juridic, dar 
probabil nu și pe 
plan politic". Intr-a
devăr, în prezent, so
cialiștii se află în o- 
poziție și se crede că 
ei vor folosi dezbate
rea parlamentară 
pentru a critica gu
vernul populist pen
tru hotărîrea luată. 
Atitudinea cercurilor 
potrivnice reîntoarce
rii lui Habsburg în 
Austria se bazează 
pe faptul că aceasta 
ar repune în discuție 
problema bunurilor 
materiale și imobi
liare ale arhiducelui, 
transferate în pro
prietate etatizată.

P. STANCESCU

TORTE VII

H
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FRANCE PRESSE, afmos- 
manifestatiile antiguver-

Tn Vietnamul de sud, transmite agenția 
fera continuă să se mențină încordată, iar 
namentale și antiamericane continuă în principalele orașe.

U
Vineri dimineața 
situația din fosta 
capitală imperială 
era deosebit de 

în oraș, relevă trimisul 
agenției France Presse 
nu aparține de fapt

E
confuză. 
special al 
„victoria 
nimănui". Trupele trimise „cu pru
dență" în oraș, de premierul Ky, 
sînt cantonate în cartiere bine de
limitate, în timp ce restul orașului 
r&mîne sub controlul comitetelor 
de acțiune antiguvernamentale. 
Eostul.de radio Hue nu mai trans
mite nici un fel de emisiuni. Tru
pele guvernamentale n-au încercat 
pînă acum să-l preia. Vineri dimi
neața, mii de budiștl s-au adunat 
la pagoda centrală pentru a pro
testa împotriva atentatului comis 
la viața liderului budist Thich 
Thlen Minh. Potrivit coresponden
ților de presă, acest atentat este 
considerat Ia Hue drept „opera gu
vernului lui Ky și a lui Thieu**. Li
derul budist Tri Quang, 
află încă în acest oraș, a 
ambasadorului american la 
Cabot Lodge, o telegramă 
arată că „tentativa de asasinat co
misă împotriva lui Minh a fost or
ganizată de șeful statului, Thieu, șl 
de premierul Ky, cu sprijin mate
rial și moral american".

OSLO 3 (Agerpreș). — Sute de 
norvegieni au demonstrat joi la 
Oslo, în semn de protest împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam. Ma
nifestația a fost organizată în 
cursul vizitei în capitala Norvegiei 
a secretarului de stat al S.U.A., 
Dean Rusk. Participanții la demon
strație purtau pancarte pe care 
erau înscrise lozinci cerînd înceta
rea bombardamentelor americane 
asupra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam și soluționarea 
conflictului vietnamez în baza a- 
cordurilor de la Geneva din 1954?

care se 
adresat 
Saigon, 
în care

în orașul în care 
DA NANG generalul Ky se 1/M crede )>sigur dg

victorie", o altă 
tînără budistă și-a dat foc vineri 
dimineața în semn de protest față 
de guvernul de la Saigon. Numărul 
sinuciderilor a ajuns astfel la șase.

Thich Tam Chau, 
directorul Institu
tului budist, cu
noscut ca repre

zentant al aripii „moderate" din 
mișcarea budistă, și-a prezentat 
vineri dimineață demisia, afirmînd 
că „găsește situația foarte dificilă" 
și că, pentru moment, nu poate s-o 
stabilizeze sau s-o modifice.

SAIGON

HANOI 3 (Agerpreș). — Unități 
ale aviației militare a S.U.A. au 
continuat să bombardeze teritoriul 
R. D. Vietnam, anunță agenția 
V.N.A. Mai multe formații de a- 
vioane cu reacție au bombardat și 
mitraliat joi centre economice și 
populate din provinciile Thanh 
Hoa, Quang Binh, Phu Tho, Bac 
Thai, Lang Son, Nghe An. Forțele 
militare aeriene ale Armatei popu
lare vietnameze au doborît șase 
avioane americane.

LONDRA 3 (Agerpreș). — în 
preajma sesiunii Consiliului mi
nisterial al celor 15 state membre 
ale N.A.T.O., care începe luni la 
Bruxelles, Michael Stewart, mi
nistrul britanic al afacerilor ex
terne, a făcut o serie de declara
ții la o recepție a Asociației pre
sei străine din Londra, declarații 
în care s-a ocupat de diferite pro
bleme privind viitorul profil al 
N.A.T.O., ținînd seama de poziția 
Franței față de această organiza
ție. Referindu-se la obiectivele se
siunii de la Bruxelles, Stewart a 
arătat că miniștrii de externe vor 
căuta să elaboreze, împreună cu 
reprezentantul Franței, „soluții sa
tisfăcătoare pentru problemele a- 
lianței, cu privire la crearea unui 
sistem comun de comunicații, la 
elaborarea unor programe coordo-

nate de instrucție militară, la 
standardizarea armamentelor", 
probleme considerate de el drept 
esențiale.

Stewart și-a exprimat regretul 
față de hotărîrea Franței de a se 
retrage din organismele militare 
integrate ale N.A.T.O. în legă
tură cu consecințele acestei hotă
rîri, el a adăugat că „logica 
N.A.T.O. cere ca o dată cu orga
nismele militare ale alianței să fie 
transferate din Franța și organis
mele politice" (se știe că Franța 
dorește menținerea acestora din 
urmă la Paris). Anglia, a spus el, 
speră că între cele 14 state ale 
N.A.T.O. și Franța „se vor putea 
stabili aranjamente reciproc accep
tabile, care să permită Franței 
să-și joace în continuare rolul său 
în sînul alianței".

DORTMUND Lucrările

Congresului P.S.D.G.
DORTMUND 3 (Ager- 

pres). — Congresul Par
tidului social-democrat 
din Germania occiden
tală și-a continuat vineri 
lucrările în trei grupuri 
de lucru separate, care 
au examinat problema 
germană, precum și pro
bleme legate de dialogul 
dintre P.S.D. și P.S.U.G., 
înarmare, legislația ex
cepțională. în grupul 
însărcinat cu elaborarea 
poziției P.S.D. față de 
problema germană, Hel
mut Schmidt, vice
președinte al fracțiunii 
parlamentare a P.S.D., a 
prezentat un referat în 
care a expus programul 
de politică externă al 
partidului său. El s-a 
pronunțat împotriva u- 
nei participări a Germa
niei occidentale la o for
ță nucleară multilate-

rală sprijinită de S.U.A., 
sau la orice alt plan in
teraliat de înarmare nu
cleară. Schmidt a susți
nut în continuare că 
Germania occidentală 
trebuie să renunțe la 
doctrina Hallstein.

Pronunțîndu-se pentru 
îmbunătățirea relațiilor 
Republicii Federale Ger
mane < 
Europa 
Schmidt 
totodată 
realistă 
relațiile 
mană, opunîndu-se ca
tegoric atît recunoașterii 
acestui stat, cit și unei 
eventuale colaborări în
tre P.S.D. și P.S.U.G. El 
a aprobat în general po
litica externă a guver
nului Erhard și a cerut 
menținerea și întărirea 
N.A.T.O.

cu țările din 
răsăriteană, 

; s-a menținut 
. pe o poziție ne- 

în ce privește 
cu'R. D. Ger-

I
unei demonstrațiiMuncitoare belgiene în timpul revendicative desfășurate la Bruxelles

(Telefoto : U.P.I.—Agerpreș)

Observații asupra a 21000 de stele
MOSCOVA 3 — Cores

pondentul Agerpreș S. Po- 
dină transmite : La Obser
vatorul astronomic „Pulko
vo" din apropierea Lenin
gradului are loc zilele aces
tea o conferință de astro
metrie la lucrările căreia 
participă un mare număr 
de oameni de știință din 
Uniunea Sovietică și din 
alte țări. Din țara noastră 
sînt prezenți prof. Constan
tin Drîmbă, doctor Ella 
Marcus și Cornelia Cristes- 
cu de la Observatorul as
tronomic din București al 
Academiei Republicii So
cialiste România.

In cadrul lucrărilor s-a 
arătat că oamenii de știință 
din U.R.S.S., România, R.D. 
Germană, S.U.A., Franța, 
Anglia, R. F. Germană și

Canada au făcut observații 
asupra a 21 000 de stele din 
emisfera nordică a bolții 
cerești. După, ce vor fi sis
tematizate, datele obținute 
vor ajuta la stabilirea unei 
rețele de coordonate, nece
sară pentru precizarea po
ziției și mișcării stelelor, 
fapt care prezintă impor
tanță și pentru cucerirea 
Cosmosului de către om.

Savanții au de pe acum 
. posibilitatea să realizeze 
prima parte a unui mare 
catalog, care să cuprindă 
30 000 de stele slabe de pe 
emisfera nordică a bolții 
cerești. Astronomii din nu
meroase țări au lărgit aria 
observațiilor pînă la para
lela minus 20 grade. S-a 
realizat un acord interna
tional care va face posibilă

cuprinderea în anii viitori 
în aria observațiilor 
tregii bolți cerești, 
paralela minus 20 de 
pină la Polul sud.

A. Nemiro, președintele 
Comisiei de astrometrie din 
cadrul Consiliului de astro
nomie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a vorbit 
corespondentului Agerpreș 
la Moscova despre contri
buția astronomilor români 
la această conferință.

Se poate spune, a arătat 
A. Nemiro, că ziua de 1 iu
nie a fost o zi a României 
la „Pulkovo" pentru că în a- 
ceastă zi astronomii români 
au prezentat trei comuni
cări care au stîrnit interes 
în rîndurile participanților 
la conferință.

a în
de la 
grade

H| NEW YORK. Secretarul general al 
” O.N.U., U Thant, a anunțat numirea 
generalului Luis Tassara Gonzalez (Chilei 
in funcția de observator șet militar al 
grupului de observatori militari ai O.N.U. 
din India și Pakistan.

M ROMA. A fost.semnat un acord între 
” Italia și 20 de state din" America La
tină, cu privire la înființarea, in capitala 
Italiei, a unui Institut italo-latino-ameri- 
can. Ministru] de externe italian, Amin- 
tore Fanfani, a subliniat că institutul își 
propune să lărgească relațiile între cele 
21 de țări semnatare în domeniile culturii, 
științei, tehnicii și economiei.

0 BELGRAD. Agenția Taniug informea- 
” ză că vineri dimineață a părăsit Bel
gradul, îndreptîndu-se spre patrie, Di- 
nesh Singh, ministru de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe al Indiei, care a

făcut o vizită de două zile in R.S.F. Iugo
slavia. Ministrul indian a fost primit de 
președintele Iosip Broz Tito, cu care a 
avut o convorbire prietenească. Cu acest 
prilej, el a înmînat președintelui R.S.F. 
iugoslavia un mesaj personal din partea 
premierului Indiei, Indira Gandhi.

■jj SOFIA. La Sofia a fost semnat vineri 
" un protocol pe un an, referitor la 
schimbul de mărfuri dintre R. P. Bulga
ria și Austria. Se prevede o sporire cu 
10 la sută a volumului schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări.

ATENA. Greva feroviarilor greci 
care a durat zece zile, a luat sfîrșit

vineri prin victoria greviștilor.

SI WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat că

la 3 iunie la poligonul din Nevada a fost 
efectuată o explozie nucleară subterană. 
Aceasta este a 23-a explozie nucleară 
subterană anunțată de Comisie de la în
ceputul anului.

K LONDRA. La Londra continuă trata- 
” tivele între o delegație greacă for
mală din ministrul afacerilor externe 
Toumbas și ministrul industriei J. Glava- 
nis și oficialități britanice. Se știe că 
Grecia dorește să construiască o centrală 
atomoelectrică, si solicită in acest sens 
concursul Angliei. Ministrul de externe 
Toumbas va avea întrevederi cu mi
nistrul de externe britanic Michael Ste
wart în legătură cu poziția care urmează 
să fie adoptată față de Franța în Consi
liul ministerial al N.A.T.O. ce va începe 
marți la Bruxelles.

BELGRAD 3 — Corespondentul 
Agerpreș, N. Plopeanu, transmite : 
La 3 iunie, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a sosit la Belgrad într-o vi
zită oficială. Pe aeroportul Surcin, 
înaltul oaspete și persoanele care-1 
însoțesc au fost întîmpinați de 
Iosip Broz Tito, Edvard Kardelj, 
Aleksandar Rankovici și de alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, A. Mălnășan, 
și alți șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în Iugoslavia.

în timpul șederii în Iugoslavia) 
Șahinșahul Iranului va vizita Bel-» 
gradul, precum și alte orașe, vizi
ta urmind să se încheie la 11 iunie» 
după convorbirile oficiale de la 
Brionl dintre cei doi șefi de statei

Lansarea
navei cosmice
„Gemmi-9“

CAPE KENNEDY 3 
(Agerpreș). — Vineri 
ia ora 13,39 G.M.T. de 
la Cape Kennedy a 
tost lansată nava cos
mică „Gemini-9", a- 
vtnd la bord pe cos- 
monauții Thomas Staf
ford și Eugene Cer- 
nan. Nava s-a în
scris pe o orbită apro
piată de cea prevă
zută.

Zborul va dura 70 
ore și 40 minute. In 
acest interval vor li 
efectuate trei Încer
cări de intilnire a na
vei spațiale cu o ra
chetă „Atda", lansată 
miercuri, 1 iunie. Pro
gramul de zbor preve
de, de asemenea, pă
răsirea navei pentru 2 
ore și 25 de minute 
de către Cernan. Tot
odată vor fi efectuate 
o serie de experiențe 
științifice, inclusiv to. 
tografierea straturilor 
superioare ale atmos
ferei, culegerea, cu a- 
jutorul unui dispozitiv 
montat pe navă, de 
micrometeoriți.

tn jurul orei 18

I *■
I

G.M.T., in timp ce e- 
fectua cea de-a treia 
revoluție in jurul Pă- 
mintului, nava cosmi
că „Gemini-9“ s-a a. 
propiat la o distanță 
de 6—15 metri 
cheta „Atda".

Știrile sosite 
Cape Kennedy 
că la taza iinală a in- 
tilnirii spațiale — rea
lizarea unui contact 
direct Intre „Gemini- 
9“ și „Atda" — s-au 
ivit dificultăți. Cei doi 
cosmonauți — Stafford 
și Cernan — au comu
nicat că dispozitivul 
de legătură de pe ra
cheta „Aida" pare să 
fie acoperit de placa 
ce a protejat racheta 
in timpul lansării șl 
care nu s-a desprins 
de ea după plasarea 
pe orbită. La Cape 
Kennedy se presupu
ne că realizarea unui 
contact direct intre 
cele două vehiculei* 
spațiale va fi posibilă 
simbătă, cînd Cernan 
va ieși în spațiu și va 
Înlătura această placă 
protectoare.

NOTE

de ra-

de la 
arată

Impresii culese 
din... aer

Printre oaspeții mai 
de seamă invitați re
cent de „South African 
Foundation" *) de a vi
zita Republica Sud- 
AfricanS, se numără și 
fostuj ministru vesf- 
qerman al apărării, 
F. J. Strauss.

înainte de a porni 
în călătorie, Slrauss 
spunea unor ziariști : 
„N-am fost niciodată 
în Africa și simt nevoia 
de a-mi lărgi orizon
tul”. într-adevăr, el a 
descoperit în R.S.A. 
multe „lucruri intere
sante". Abia și-a pus 
piciorul pe teritoriul 
sud-african, că a și 
constatat că „pământu
rile bune se află în 
mîinile negrilor../ în 
timp ce albii trăiesc 
în semistepă". Pentru 
ca oaspetele să poată 
cunoașie mai bine via
ța populajiei băștinașe, 
în program a fost in
clusă vizitarea unei 
rezervații bantu de la 
periferia Johannesbur- 
gului, vizitare făcu
tă... din aer. Spre ghi
nionul său însă, elicop
terul a avut o pană și 
a trebuit să aterizeze 
forțat. După aceasta, 
Strauss a declarat : 
„Politica apartheid-ului 
se bazează pe un sen
timent religios pozitiv 
de răspundere pentru 
dezvoltarea păturilor 
de culoare ale popu
lației. De aceea esie 
fals să se vorbească 
despre asuprirea neal
bilor de căfre o rasă 
superioară albă".

A urmat apoi o întîl- 
nire cu diferiți politi

cieni sud-africani din 
opoziție. El n-a putut 
să aibă însă o întreve
dere cu adevăratul 
conducător al opozi
ției, Albert Luthuli, 
laureat al Premiului 
Nobel pentru pace, 
pentru că acesta tră
iește în... exil, la Natal. 
O întîlnire cu ziariști 
sud-africani a fost con
tramandată sub prefec
tul că oaspetele are... 
un acces de malarie, 
în schimb, în aceeași 
zi, Sfrauss s-a întîlnil 
cu fostul conducător al 
naziștilor sud-africani, 
actualul senator Louis 
Theo Weicherdt.

La plecare, edificat 
asupra tuturor proble
melor și în- semn de 
recunoștință pentru os
pitalitatea ce i-a fosf 
oferită, Strauss i-a a- 
sigural pe miniștrii sud- 
africani Muller, Botha 
și Klerk : „Voi face în 
R.F.G. uz de întreaga 
mea influență politică 
pentru a corecta ima
ginea denaturată care 
există despre R.S.A.”.

In zadar. Strauss 
luptă aici pentru o cau
ză pierdută. Prea Cu
noscute sînt realitățile 
din R.S.A. pentru ca el 
să le poată dezminți 
de pe urma unor im
presii culese din... aer.

G. D.

*) Societate sud-afli- 
cană de propagandă 
meiită, după cum scrie 
„Der Spiegel", să „fur
nizeze informații des
pre adevărata otuatie 
din R.S.A.".
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