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Întoarcerea delegației p.c.r
CARE A PARTICIPAT

LA CONGRESUL AL XIII-LEA
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da rulmenți-Bîrlad
Foto : Agerpres

AL P.C. DINPartidului ComunistDelegațiaRomân, care a participat la lucrările Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, s-a înapoiat luni la amiază în Capitală.Delegația a fost alcătuită din tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației, Manea Mănescu, secretar al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Nițes-

CEHOSLOVACIAcu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.La sosirea în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Iosif Banc, Virgil Trofin, de membri ai C.C. al P.C.R. și activiști de partid.Au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București, Karel Ko- marek, și membri ai ambasadei.(Agerpres)a.
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■ În jurul mesei
(pag. a Il-a)

■ lupta Împotriva coroziunii
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■ Economiile și artificiile
(pag. a Ill-a)

Anchetă medicală la scara 
unui milion de cetățeni

în aurind date noi cu privire 
la starea sănătății populației

La intervale de cinci ani. Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale supune unei anchete medicale un milion de oameni. Pentru a informa cititorii asupra scopului urmărit, modului de organizare și rezultatelor acestor anchete, ne-am adresat resortului respectiv din Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale. Iată ce am aflat cu acest prilej :
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Se pot aduce perfecționări
APARATULUI UZINAL

SPECTATORUL

Paul EVERAC

Scylla șl Carybda sînt, ne amin
tim, două vîrtejuri primejdioase în 
calea de întoarcere a lui Ulysse de 
la Troia. „Incidit in Scyllam qui vuit 
vitare Carybdim” — cade în Scylla 
cine vrea să evita Carybda, spu
neau, lapidar, latinii. Drumurile ane
voioase au uneori astfel de peri
cole îngemănate cînd evifînd o alu
necare riști o alta la fel de neplă
cută.

Dar să vin la subiect. Subiectul 
meu este arta, și anume arta moder
nă. Văd în expoziții uneori lucrări 
mai ciudate, aud la concerte com
poziții mai puțin melodioase, citesc 
în reviste poezii mai întortocheate, 
cu sensul mai ocolit. E un semn de 
căutare. Ne exprimăm astăzi în arta 
cultă altfel decît na exprimam cu 
cîteva generații înainte, categoriile 
sensibilității noastre, deși au rămas 
pe plan mare la fel de receptive la 
fot ce este profund și primordial 
uman, au dobîndit unele accente 
și nuanțe noi, dacă nu chiar un fel 
mult mai acut de a căuta și dez
vălui esența lumii, la scara înțele
gerii de astăzi a resorturilor ei. Tn 
chip corespunzător s-au schimbat și 
mijloacele de expresie, care încear
că, prin tot felul de procedee, să 
exprime relația modulanfă a sensibi-

Efectuarea unei anchete medicale pe un milion de oameni, care la populația țării noastre constituie un uriaș eșantion reprezentativ, permite să se tragă concluzii științifice privind întreaga activitate de apărare a sănătății populației. Pe baza unui studiu îndelungat, s-au ales trei categorii de zone cu o pondere mai mare, intermediară și mai mică în ce privește o serie de afecțiuni, luîndu-se în considerație mai mulți factori ce influențează sănătatea populației. în cadrul zonelor respective s-au fixat anumite circumscripții medicale de la orașe și sate, întreprinderi etc.Ancheta este efectuată de colective de medici de diferite specialități.Prima anchetă medicală de acest fel, efectuată în anii 1959—1960 a precizat mai bine starea de sănătate a populației, bolile mai importante care afectează anumite grupe de vîrstă, morbiditatea specifică unor regiuni. Pe baza datelor obținute. Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale a putut stabili mai judicios amplasarea și necesarul de cadre noilor unități sanitaredispensare de circum- Acțiunile

nîndu-se seama de conexiunea complexă dintre starea de sănătate a populației și condițiile social- economice, igienico-sanitare etc, s-au efectuat cercetări igienico-sanitare privind alimentația familiilor, salubritatea gospodăriilor, nivelul cunoștințelor cultural-sanita- re. Din datele obținute care, după cum am spus, sînt în curs de prelucrare, se vor trage noi concluzii a căror aplicare va contribui la îmbunătățirea acțiunii de ocrotire a sănătății populației.
Dumitru MINCULESCU

LA PORȚILE DE FIER

medicale al (spitale, po-liclinicî, scripție). fost mai eficiente datorită documentației oferite de anchetă. Depistarea unor boli a fost urmată de măsuri concrete, operative : spitalizare, sanatorizare, intervenții chirurgicale, în caz de necesitate, urmărirea activă a unor boli cronice cardio-vasculare, hepatice, boli de femei etc. precum și de măsuri generale igienico-sanitare. Cunoscînd mai bine structura morbidității, M.S.P.S. a dezvoltat în perioada planului șesenal rețeaua de unități sanitare, înființînd peste 600 circumscripții sanitare urbane și rurale și 46 policlinici noi.Ne-am interesat ce alte avantaje a mai oferit această metodă de cercetare a stării de sănătate a populației.Am aflat astfel că înainte, concluziile privind starea de sănătate a populației rezultau din datele consultațiilor curente la unitățile medicale ambulatorii (dispensare, policlinici). Or, consultațiile nu o-

sanitare au

rena- acesterepe- trage stării
ALBIA DUNĂRII

feră decît date parțiale privind persoanele care se prezintă la unitățile respective. Aspectul, științific și totodată practic al anchetei medicale complexe constă însă în faptul că întreaga populație din eșantionul de un milion este examinată de colective de medici de diferite specialități care efectuează investigații multilaterale minuțioase. In acest fel au fost depistate boli cronice despre care unii anchetați nici nu aveau cunoștință, putîndu-se trece la tratamentul lor precoce. Pe scurt, importanța anchetei constă în depistarea integrală a bolilor, în special a bolilor cronice : cardiace, hipertensiune arterială, boli hepatice, le și altele. Totodată, din anchete medicale complexe, tate din 5 în 5 ani, se pot concluzii privind evoluțiade sănătate a populației și eficiența activității rețelei sanitare.Ultima anchetă a avut loc în anii 1964—1965, tot pe un lot de un milion locuitori, din aceleași localități rurale, urbane și întreprinderi, ca și cea din 1959—1960. Datele obținute continuă să se prelucreze la mașinile statistice electro-mecanice. Bazată pe aceeași metodă de cercetare ca și cea anterioară, ancheta a urmărit în plus noi probleme de sănătate. Astfel, s-au efectuat și examene stomatologice, pentru a se putea constata proporția populației cu diferite afecțiuni dentare și ale cavității bucale. De asemenea, s-au făcut măsurători antropometrice (greutate, înălțime, perimetru-to- racic).Concomitent cu ancheta medicală complexă s-a efectuat și o anchetă menită să contribuie la depistarea deficiențelor (orbi, surdo- muți, cei cu paralizii, infirmități datorate bolilor cronice, bolilor mintale etc) pentru a se putea estima proporția lor pe întreaga țară și a se lua măsuri medicale și sociale corespunzătoare. Organele de sănătate, sub îndrumarea M.S.P.S., au și început tratamente medicale, chirurgicale, de reeducare funcțională și de protezare a infirmilor, tratamente balneare, de ergoterapie, acțiuni educativ-pro- fesionale, cum ar fi plasarea lor în școli speciale (pentru orbi, sur- do-muți, infirmi-motori) etc. Ți-

GOLITA DE APE
PE 200 000 M P

Pentru prima oară în multimilenara 
sa existență, la Porțile de Fier, Dună
rea și-a lăsat liberă albia, golită de 
apă pe o suprafață de aproape 
200 000 mp. Evenimentul s-a petrecut 
luni dimineața, pe șantierul sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
cînd stațiile aflate în incinta batar
doului, locul de construcție a centra
lei electrice și a ecluzei, au termi
nat, cu 10 zile mai devreme, opera
țiile de evacuare a apelor Dunării. Tn 
numai cîteva zile, din incinta batar- 
douluî a fost scoasă o cantitate de 
apă care depășește 1 000 000 mc. 
O dată cu efectuarea acestor opera
ții, în interiorul batardoului a început 
amenajarea drumurilor de acces pen
tru începerea operațiilor de excavare 
a straturilor de steril.

Tn amonte de digul batardoului, lu
crările au intrat într-o nouă etapă — 
aceea a începerii construcției portului 
fluvial. în acest scop, a fost deplasată 
platforma plutitoare cu ajutorul că
reia se vor bate celulele pentru con
struirea în Dunăre a planșeelor de 
beton armat din complexul de lu
crări ale viitorului port.

(Agerpres)

Perfecționarea metodelor de conducere a întreprinderilor și mecanizarea lucrărilor de calcul și evidență sînt probleme importante, care polarizează atenția unui număr sporit de economiști, ingineri și alți specialiști din industria noastră. Asemenea chestiuni, de pildă, au constituit obiectul unei acțiuni pornite în cîteva întreprinderi ale industriei ușoare cu cîțiva ani în urmă. Sintetizînd drumul parcurs, se disting cîteva concluzii. Mecanizarea pe scară largă a lucrărilor amintite a presupus dotarea unor unități cu mașini de contabilizat cuplate cu dispozitive electromecanice și electronice zării rință unor 
mist 
gramator, a căror sarcină principală constă în simplificarea sistemului de evidență și informațional, concomitent cu stabilirea unei structuri organizatorice moderne. Totodată, trebuiau îmbunătățite metodele de lucru ale cadrelor tehnico-administrative în coordonarea activității de producție, folosindu-se avantajele mecanizării lucrărilor de calcul și evidență, problemă care în practică a și început să se realizeze.Studiile s-au întocmit la întreprinderea textilă „Dacia" din București și la fabrica de pielărie și încălțăminte „Clujana" din Cluj, de către colective formate din specialiști aș ministerului (printre care Constantin Cristescu, Nicolae Antonescu, Virgil Voicu, Vasile Șer- ban, Vasile Nicoară și semnatarul acestui articol), cu sprijinul nemijlocit al conducerilor acestor unități industriale. Ce s-a desprins ? Că conducerea întreprinderii este a- trasă — cu sau fără voia sa — la rezolvarea a numeroase probleme mărunte, care-i răpesc mult timp în detrimentul îndeplinirii sarcinii principale, aceea de a organiza științific producția și munca. Activitatea de conducere economică a întreprinderii nu este judicios concepută. Practic, serviciile cu activitate economică sînt subordonate la toți cei patru membri ai colectivului de conducere și, ca urmare, nu se asigură o unitate de vedere în hotă'rîrile și deciziile care se iau. Secțiile de producție sînt obligate să soluționeze problemele mai multor compartimente și să țină o evidență complicată, în paralel, care imobilizează numeroase cadre de tehnicieni și economiști. 

Paralelismul în evidență este re
flectat chiar de modul cum sînt 
concepute dările de seamă statisti
ce și contabile, elaborate de 
ția Centrală de Statistică și 
terul Finanțelor. Ele conțin titate masivă de indicatori raportează în paralel și repetat și care, de cele mai multe ori, din păcate, nici măcar nu sînt analizați. Ne întrebăm : oare specialiștii celor două organe amintite nu cunosc principiul de bază al evidenței moderne, după care o cifră înscrisă într-un document trebuie să folosească tuturor raportărilor ? Nicidecum. Dar rutina, deocamdată, se vede că are rădăcini adînci.Ce ar trebui făcut, după părerea noastră, pentru îmbunătățirea schemei de conducere a întreprinderilor și a serviciilor funcționale ? Un principiu călăuzitor reiese clar din documentele partidului : condu
cerea tehnico-administrativă tre
buie să aplice în mod obligatoriu 
principiul muncii colective în re
zolvarea tuturor problemelor și să

de calcul. In practica utililor s-a resimțit însă o ce- stringentă : specializarea cadre în funcția de econo- 
organizator și economist pro-

asigure creșterea răspunderii per
sonale în îndeplinirea sarcinilor 
către fiecare salariat, indiferent 
funcția ce o ocupă. Deosebit important este ca solutionarea răspunderea asupra problemelor fie ierarhizată. De exemplu : directorul întreprinderii trebuie să cunoască și să răspundă personal de problemele sintetice, care determină rezultatele activității întreprinderii. Susținem aceasta deoarece. în prezent, o problemă muncă curentă a unei secții producție sau serviciu este dusă pe filieră, pentru a soluționată, pînă la conducere, ceea ce determină întîrzieri în rezolvarea ei și scăderea răspunderii personale asupra îndeplinirii sarcinilor.Nu mai puțin importantă este șl problema — profesia și specializa
rea membrilor din colectivul de

de 
de deȘi să
de de a- fi

conducere trebuie să-și pună am
prenta pe rezolvarea problemelor 
de care răspund direct și integral, într-un cuvînt, activitatea tehnică ar trebui să fie grupată la inginerul șef (director tehnic) iar cea e- conomică la economistul șef (director economic). Eliberarea directorului de a tutela direct unele servicii funcționale creează condiții ca el să fie principalul organizator al activității întreprinderii (pe baza măsurilor stabilite în colectiv) și printr-un sistem informațional operativ să conducă întreprinderea spre realizarea sarcinilor curente și de perspectivă ale planului economic. Directorul trebuie eliberat de

Paraschiv BAȘTUREA
economist

(Continuare în pag. a IlI-a)

TUR DE ORIZONT
PE VALEA
PRAHOVEI

• Tabere de corturi fi 
prefabricate 

e Drum auto 
altitudine

la 2000

căsuțe

metri

Direc- 
Minis- o can- ce se

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). Gospo
darii stațiunilor de 
odihnă de pe Valea 
Prahovei sînt pregă
tiți pentru sezonul 
estival. Care sînt 
noutățile de la Sinaia și din masivul Bu- 
cegi ? Perla Carpați- 
lor românești va avea 
un nou ghid, cu a- 
dresele vilelor, can
tinelor și a unităților 
de deservire.

Ca în fiecare an, 
se prevăd cereri mari 
pentru cazare. Pentru a satisface cerințele, 
s-a început amenaja
rea unor tabere de

punctulcorturi la 
„Furnica" din Sinaia 
și în jurul cabanelor 
alpine Gura Dihamu- 
lui, Piatra Arsă și 
Padina. Experimen
tal, lingă cabana Peș
tera se vor monta 
căsuțe prefabricate 
cu 2 și 4 locuri. A- 
ceste tabere vor 
puse la dispoziția tu
riștilor după 
nie.

Pentru mai 
se pregătesc 
surprize.

fi

15 iu-

tîrziu 
două Prima : o 

conductă va aduce de 
la Piscul Cîinelui la 
Sinaia apele minerale 
eficiente în trata-

mentul afecțiunilor 
gastrointestinale și 
renale. Pînă la sfîr- 
șitul anului Sinaia va 
deveni o „Căciulata" 
autentică.A doua: Pe drumul 
forestier Sinaia-Bol- 
boci se va circula 
cu automobile pînă la 
cabana Peștera. De 
pe Șaua Dichiului, 
spre vîrful Coștila, se 
construiește acum un 
drum pietruit, accesi
bil vara și automobi
lelor. El va străbate 
terasa de piatră a Bu- 
cegilor și va trece 
prin apropierea ca
banelor Piatra Arsă, 
Babele, Caraiman, la 
altitudini de peste 
2 000 m. Drumul, lung 
de 16 km, va fi dat 
în exploatare anul 
viitor.

c•PIN 1 1
■ ' ■

lifSjii noastre cu un univers ce se 
transformă. Universul are pentru noi 
astăzi alte dimensiuni, alt ritm și 
cîteva alte înjelesuri decît acum, să 
zicem, patruzeci de ani, chiar dacă 
omenește noi ne-am păstrat func
țiile primordiale ale simțirii și înțe
legerii noastre. Ceva s-a schimbat 
în raportul dintre noi și natură. 
Ceva s-a schimbat de asemenea în 
așezarea socială a omului, în ideea 
lui despre timp și spa(iu, în relațiile 
cu semenii săi, în plăcerile și idea
lurile sale.

Acest lucru se reflectă și în încer
carea artei de a părăsi drumurile 
bătute, de a potrivi dorurile noas
tre mai adînci, modul nostru speci
fic de a înțelege via(a, spiritul 
creator care însuflețește astăzi cul
tura română cu mijloacele poliva
lente pe care le-a iscat pasul aces
tui secol științific, și de a da ast
fel sinteze, sau amestecuri de ele
mente artistice, sau măcar svîcniri 
temerare într-o direefie sau alta, in
vestigări febrile, liminare, ale lumii 
din noi și din afara noastră.

Se nasc atunci și unele opere 
care, în străduința de a cuprinde 
ca nu s-a cuprins, de a fulgera și 
galvaniza zone noi de experiență 
omenească, nu mai au fluența, cla
ritatea, imediatețea cu care ne obiș
nuiseră clasicii. Cutare pînză din 
expoziții ridică semne de întrebare, 
cutare disc simfonic ne pune într-o 
ușoară încurcătură. Ce avem de fă
cut ? In mod normal fiecare ne re
ferim la experiența noastră de pînă 
atunci și căutăm o legătură cu ceea 
ce vedem sau auzim acum. Dacă 
avem o experiență mai mare de 
viață șl de cultură, legătura e, fi
rește, mai ușor sesizabilă (cînd 
există). Opera pune în evidență 
atunci niște trimiteri, conține niște 
implicații, îi găsim sau sîntem dis
puși să-i găsim niște sensuri, nu ra
reori fragede și surprinzătoare. Stînd 
și gîndind de mai multe ori, con- 
templînd cu o anume răbdare, ba 
și cu un oarecare efort, 
să desghiocăm ceva din 
creatorului, din viziunea 
ne-o propune el ca trimis 
în zonele de graniță ale 
tății omenești.

ajungem 
intenjiile 
pe care 
al nostru 
sens ibili-

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIAJA INTERNAȚIONALĂ
N. A. T. 0.

Vietnamul de sud

0 nouă răbufnire 
populară

TELEGRAMA DE CONDOLEANȚE

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Ger
mane, următoarea telegramă :In legătură cu regretabilul accident de cale ferată din apropierea Bucureștiului, permiteți-mi să vă exprim dv. și populației Republicii Socialiste România profunda compasiune a guvernului și populației Republicii Democrate Germane.Primiți vă rog asigurarea sincerelor noastre condoleanțe și compasiuni pentru poporul român, în specia] pentru cei afectați direct și pentru familiile îndoliate de această grea catastrofă.



PAGINA 2 SCÎNTEIA

ORIZONTUL ACTIVIȘTILOR
Etapa de dezvoltare pe care o străbate țara noastră ridică imperios necesitatea de a avea în toate sectoarele activității economice, sociale și culturale, cadre cu o temeinică și multilaterală pregătire, oameni cu un larg orizont de cunoștințe politice, de specialitate și de cultură generală, capabili să îndeplinească sarcinile complexe ale desăvîrșirii construcției socialiste. Dacă aceste cerințe se ridică în fața lucrătorilor din aparatul economic și de stat, de pe frontul științei și culturii, cu atît mai mult se impun ele activistului de partid care, prin natura muncii sale, este chemat să-și facă simțită efectiv prezența în întregul proces de făurire a bunurilor materiale și spirituale, de transformare a societății. Plenara Comitetului Central al partidului din aprilie 1966 sublinia că trebuie acordată o 

atenție sporită îmbogățirii cunoștin
țelor politice, ideologice, economice, 
organizatorice și de cultură generală 
ale activiștilor de partid, sprijinirii 
îndeaproape a cadrelor tinere pentru 
formarea lor ca activiști cu o temei
nică pregătire, devotați trup șl suflet 
poporului, cauzei socialismului.Iată o sarcină de mare răspundere, a cărei împlinire nu poate fi niciodată socotită pe deplin încheiată, dar pentru care merită să se depună toată osteneala. Căci, ce înseamnă de fapt pentru activitatea partidului nostru — și pentru întreaga noastră societate — ca fiecare activist să fie un om multilateral pregătit, cu un bogat bagaj de cunoștințe, permanent la curent cu tot ce e nou în lume, în viața politică, în economie și tehnică, în știință și cultură? înseamnă o mai mare competență în rezol
varea problemelor, posibilitatea de a 
pătrunde sensul anumitor fenomene 
sau evenimente și a se orienta în con
secință, înseamnă în esență gîndire 
și muncă creatoare, creșterea presti
giului și autorității In rîndurile ma
selor, eficiență sporită a muncii de 
partid.Pornind de la aceste considerente, preocuparea pentru perfecționarea pregătirii cadrelor de partid găsește un loc important în contextul regional, precum și a comitetelor raionale și orășenești de partid din regiunea Hunedoara. în cîmpul vizual al comitetului regional de partid se află în permanență pregătirea multilaterală a activistului ; desigur, noi nu pledăm pentru un activist „universal" competent, ci pentru continua lărgire a orizontului de cunoștințe, formarea

Gheorghe VUȘDEA
secretar al Comitetului regional P.C.R. Hunedoara

lui ca om de inițiativă și acțiune în domeniul în care lucrează.Această preocupare își găsește concretizarea în numărul crescînd de activiști ai comitetului regional, ai comitetelor raionale și orășenești care au absolvit învățămîntul mediu sau superior, precum și al a- celora care își completează studiile. Efectul firesc îl constituie creșterea competenței organelor de partid, a aparatului lor, capacitatea de a pătrunde în miezul problemelor, de a le orienta judicios. Faptul că în aparatul Comitetului orășenesc de partid Hunedoara lucrează tovarăși cu studii superioare și medii de specialitate, iar alții urmează școli superioare de partid și de stat, licee și școli tehnice, a creat condiții ca să se acorde un

re a unor cunoștințe utile din cele mai diverse domenii. în ultimul timp, noi am lărgit varietatea tematică a expunerilor prezentate cu acest prilej. Paralel cu conferințe referitoare la probleme ale muncii de partid, au fost prezentate în fața activului de partid regional expuneri ale unor oameni de știință și specialiști privind căile de optimizare a proceselor tehnologice și perfecționare a conducerii producției la Combinatul siderurgic Hunedoara ; perspectivele generalizării în agricultura regiunii a metodelor zootehnice moderne și a rezultatelor experimentale în direcția valorificării terenurilor în pantă și slab productive ; cercetările arheologice recente care aduc noi dovezi privind continuitatea existenței populației daco-romane

activității comitetului

Dezvoltarea rețelei unităților prestatoare de servicii în mediul rural se include în complexul de măsuri prevăzute de partid și guvern în scopul soluționării numeroaselor probleme de ordin social ale țărănimii și ridicării satelor la un nivel superior de viață. La Congresul cooperativelor agricole de producție s-a recomandat cooperației de consum și cooperației meșteșugărești să intensifice acțiunea de extindere a unităților prestatoare de servicii la sate. Ce s-a întreprins în această privință în regiunea Argeș ?Nivelul deservirii populației satelor este în vădită creștere. Alături de magazinele cooperației de consum funcționează numeroase unități care efectuează f ' Multe își desfășoară activitatea în complexe moderne, cum sînt cele de la Vișina, Vitomirești, Schitu Golești și altele. în regiune există numeroși meșteri populari, neîntre- cuți în sculptura lemnului și cioplitul pietrei, în modelarea lutului, în confecționarea cu gust a îm- brăcăminții cu motive naționale, care participă și ei la deservirea cetățenilor.Pe baza unui studiu, întocmit de U.R.C.C. Argeș, s-a prevăzut ca rețeaua unităților de prestări să crească în viitorii ani de cîteva ori. în trimestrul I a.c. au și fost înființate cîteva zeci de unități. într-un șir de comune se află în construcție microcomplexe, ce vor cuprinde croitorii, cizmării, frizerii ; se extind serviciile de zidărie, zugrăveli, tîmplărie. O experiență bună în această privință există în raionul Drăgănești-Olt, unde au fost înființate secții cu meseriași care asigură populației sătești prestări de servicii în construcții.Totuși, în privința profilului și diversificării u- nităților sînt încă destule de spus. S-a mers și se merge, în continuare, în mult prea mare măsură, pe genurile de servicii așa-zis obișnuite, ponderea principală revenind tot croitoriilor și cizmăriilor. Dar în viața satului de azi au apărut cerințe noi. Să ne gîndim numai la cite mii de aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, spălat și gătit există. Cine întreține aceste obiecte ? Cetățenii spun că se descurcă greu, întrucît ase-
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TI Dsprijin mai eficient organizațiiloi; de partid de la Combinatul siderurgic, munca politico-educativă a acestora este mai strîns legată de principalele sarcini economice. Și la Comitetul raional de partid Sebeș își spune cuvîntul creșterea gradului de pregătire a activului; aceasta se reflectă grăitor în progresele realizate în consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, în sporirea producției vegetale și animale.Desigur, obținerea unei diplome nu constituie un scop în sine, ci doar o etapă pe drumul unui proces de perfecționare continuă, de permanentă îmbogățire a cunoștințelor de specialitate și de cultură generală. Tocmai de aceea comitetul regional de partid îndrumă pe activiști ca, paralel cu frecventarea unor forme ale învățămîntu- lui de partid și de stat, să desfășoare o activitate sistematică de completare a cunoștințelor, stimu- lînd pe toate căile eforturile personale de autodepășire.O deosebită atenție acordăm, în ansamblul activității desfășurate în acest scop, instruirii lunare g aparatului de partid, care oferă un bun prilej de însușire temeinică a documentelor de partid, de asimila-

pe teritoriul țării. Cu mult interes au urmărit activiștii de la Hunedoara, Petroșeni, Sebeș și din alte raioane expunerile referitoare la teme de istorie a patriei, la clasicii literaturii și artei românești, la tendințele de dezvoltare a științei și tehnicii contemporane etc.Considerăm progresele obținute în ultimii ani pe linia perfecționării pregătirii profesionale și politice a activiștilor de partid ca o temelie spre realizarea obiectivelor trasate în acest domeniu de conducerea de partid. Planul de perspectivă al comitetului regional cu privire la creșterea și promovarea cadrelor cuprinde o seamă de prevederi importante referitoare la completarea cunoștințelor activiștilor prin diferite forme ale învățămîntului de partid și de stat. Nu ne putem însă limita la acest 
aspect. Esențial pentru nivelul de 
pregătire al activistului este ca el să 
nu considere cantitatea de cunoștințe 
acumulată drept o „rezervă" comodă 
și îndestulătoare, să nu se declare 
niciodată satisfăcut cu nivelul de pre
gătire atins, ci să tindă permanent „a 
ridica ștacheta", căci numai astfel va 
putea face față noilor cerințe, va ține 
pasul cu ritmul fără precedent al dez
voltării cunoștințelor despre lume și 
societate. Care este principalul

SERVICIILE
IN SATse fă-menea servicii nu li oferă. Sugestii s-au cut și pentru înființarea mai multor frizerii și coafuri, a unor spălătorii chimice și vopsitorii, unități foto etc.Pe harta regiunii există încă zone, neacope- rițe. Urmărim mai Îndeaproape acest aspect în raionul Costești. Aici, deși există un plan de felurite servicii. . îmbunătățire a rețelei de 

j a, i. deservire, stabilit de a-cord cu toate organele locale, U.R.C.C. tărăgănează nejustificat aplicarea lui. Din datele pe care le deținem rezultă că în foarte multe-comune, printre care Rîca, Po- pești-Palanga, Slobozia, situate la marginea raionului, nu există nici un fel de unitate. La Cornă- țel, unde se află și o gos- ' podărie de stat, se resimte, de asemenea, lipsa meseriașilor.De ce o asemenea situație? — întrebăm.
— Pentru că — susțin conducătorii U.R.C.C. — 

ducem lipsă de spațiu.
— Nu este așa, afirmă reprezentanții Sfatului popular raional Costești. 

U.R.d.C. tărăgănează lu
crările. Și ni se dă un exemplu convingător : la 
Pădureți există și spațiu^ 
și meseriași dornici să 
lucreze; dar uniunea ra
ională nu întreprinde ni
mic pentru constituirea 
unei secții de deservire. 
Este de adăugat și faptul 
că pe harta raionului nu 
este consemnată prezența 
nici unei secții de boian- 
gerie, spălătorie, coafură 
sau foto.în casele țăranilor cooperatori au pătruns tot mai mult aparatele de radio, televizoarele, mașinile de spălat și alte o- biecte de folosință delungată. Cum este zolvată întreținerea

— Prestarea, unor 
menea servicii — t NICOLAE ANDREESCU, vicepreședinte al U.R.C.M. Argeș — intră în întregi
me în sarcina cooperației 
meșteșugărești. De aceea, 
în toate centrele de raion 
au fost construite com
plexa moderne, în cadrul

i ta
re

lor? 
ase- 

arată

cărora s-au amenajat 
secții înzestrate cu tot ce 
este necesar efectuării re
parațiilor, precum și ate
liere auto. Unele secții 
au fost dotate chiar cu 
mijloace auto pentru 
transportul obiectelor. în 
scurtă vreme, în comu
nele de centru vom des
chide puncte stabile.Vizităm Găeștii, centru de raion. GHEORGHE BADEA, vicepreședinte al cooperativei „înfrățirea", ne informează că a- proape zilnic tehnicieni ai secției de radio și televiziune se deplasează cu mașina pe o anumită rută și remediază defecțiunile reclamate.Iată-ne și la secția respectivă. Și ce aflăm ? Că informațiile ce ni dat nu sînt reale, ne-am mai deplasat

mai ținem 
cînd — ne-au excepție,aici.

afară de faptul că ne lip
sesc piese de schimb, nu 
dispunem nici de cele 
mai elementare unelte. 
„Zestrea" noastră e mai 
mult decit săracă. Din a- 
ceastă cauză, mulți oa
meni care vin la noi sînt 
purtați pe drumuri, fără 
să le putem fi de folos".Socotind că spusele a- cestea ar putea ține loc de concluzii, ne oprim aici.

GH. CIRSTEA 
corssp. „Scînteii

obiectiv pe care-1 urmărim ? Fiecare activist să devină nu numai un specialist în construcția de partid sau într-o anumită ramură a economiei, ci totodată să-și lărgească 
mereu orizontul preocupărilor, să ur
mărească cu interes fenomenele vie
ții culturale și științifice, să aibă un 
punct de vedere asupra fenomene
lor sau aspectelor nu „ca la carte", 
să le interpreteze în lumina învăță
turii marxist-leniniste, a politicii par
tidului nostru.Pe baza experienței de pînă acum vom invita în fața activului de partid personalități științifice și culturale să prezinte expuneri, vom promova mai larg studierea și discutarea în colectiv a unor materiale importante apărute în presa de partid, în publicațiile Academiei, ale institutelor științifice. în lumina indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R. vom organiza în cadrul activului de partid dezbateri teoretice asupra problemelor ce apar în dezvoltarea societății contemporane, a sarcinilor ce decurg din cerințele noii etape de dezvoltare a României socialiste, precum și dezbateri avînd drept scop generalizarea practicii construcției socialiste în țara noastră, a experienței acumulate de partid. Preconizăm, de asemenea, ca grupe de activiști din cei mai pregătiți să întreprindă studii asupra unor aspecte actuale ale muncii de partid, ale vieții so- cial-economice și culturale, să prezinte referate care să fie dezbătute într-un cadru mai larg.în același timp, întrucît în aparatul de partid au fost promovate unele cadre cu studii superioare, dar fără suficientă experiență în munca politică, va trebui să le ajutăm îndeaproape să-și dezvolte calitățile caracteristice activistului de partid, să-și însușească experiența organizatorică de partid, stilul și metodele de muncă corespunzătoare sectorului de care se ocupă.După părerea noastră, perfecționarea pregătirii activiștilor este strins legată de stabilitatea cadrelor de partid în sectoarele respective de activitate, ajutîndu-le să cunoască mai profund problemele, să disceamă esențialul din multitudinea aspectelor.Nu ne îndoim că aplicarea a- ces+or măsuri va da rezultate. Totuși, așa cum o dovedește practi
ca, factorul hcfărîlor al reușitei îl 
constituie efortul propriu a! activistului pentru a fructifica din plin condițiile și posibilitățile ce-i stau la îndemînă. Tendința de autodepășire, proprie omului înaintat, trebuie să caracterizeze în cel mai înalt grad pe fiecare activist de partid. Știm, acest lucru nu se poate realiza ușor. Este vorba de un proces îndelungat, care cere multă voință, spirit de organizare, dăruire de sine. Nu putem ignora, desigur, nici greutățile create de puținul timp liber al activistului. Dar și aci, în multe cazuri, irosirea timpului se datorește nu atît unor necesități reale, cît deficiențelor în planificarea și organizarea muncii de partid. Trebuie să acționăm cu mai multă perseverență spre a evita ședințele lungi sau inutile, diverse acțiuni care se suprapun.Comitetul regional P.C.R. Hunedoara este hotărît să ridice Ia un nivel mai înalt acțiunea de dezvoltare a pregătirii profesionale și politico-ideologice a activiștilor ca o condiție esențială a înfăptuirii sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind^ perfecționarea stilului de muncă al organizațiilor de partid.

Foto : A. Cartojan

EXCURSII
LA MUNTE Șl MAREPeste 7 000 de bucu- reșteni au participat în săptămîna care a trecut la diferite excursii organizate de O.N.T. — A- genția București. Pentru săptămîna care, a început, agenția a inițiat, ca o noutate, plecări zilnice cu o durată de o zi și jumătate, în excursii cu autocarul în care sînt cuprinse orașul Constanța și stațiunea Mamaia, cu cazarea la hotelurile din această frumoasă stațiune, precum și pe itinerarul

IN
JURUL
MESEI

Ursula ȘCHIOPII

Adeseori, în perioadele de intensă activitate școlară, de teze, examene, concursuri — perioadă prezentă în această lună în viața elevilor — la unii copii și tineri se observă o scădere a poftei de mîncare. Necunoscînd cauzele care provoacă aceste perturbații în alimentație, părinții se alarmează, se tem de o eventuală îmbolnăvire a copiilor, încearcă prin diferite metode — mai mult sau mal puțin „pedagogice" — să-i determine cu orice preț să mănînce. Desigur, nu sint excluse cu totul motivele de îngrijorare, dar un lucru este bine să fie știut : pofta de mîncare, deși normală la un organism sănătos, are totuși numeroase oscilații. Școala, familia sînt deopotrivă interesate în cunoașterea cauzelor care provoacă aceste oscilații

servit, să minuiască cu oarecare abilitate tacîmu- rile de bază, lingura, furculița și lingurița. După 7 ani se integrează și mî- nuirea cuțitului în conduita de alimentare și crește capacitatea copilului de a se servi independent și de a servi în spațiul mesei, pe cît e posibil, pe cei de lingă el. Apar astfel mărunte și plăcute colaborări ce creează caracterul estetic și de atracție al momentului de alimentație. Muzica discretă a aparatului de radio, caracteristicile estetice ale prezentării a- limentelor, schimbul ușor de ma de sei devărată relaxare. Procedează bine acei părinți care în timpul prînzului veghează ca de altă activitate —
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Predeal—Poiana Brașov cu cazarea la hotelul Rozmarin din Predeal. Excursii zilnice se mai fac și la Curtea de Argeș, cu vizitarea Hidrocentralei de pe Argeș, iar cu trenul se ] pleca sîmbăta timp zi și jumătate în diferite stațiuni de pe Valea Prahovei, de unde amatorii de ascensiuni poposi la cabanele masivul Bucegi. pot din
(Agerpres)

IN ÎNTRECEREA
GOSPODĂREASCĂIAȘI (coresp. „Scîn- teii"). — în întrecerea patriotică sfaturile regiunea mai buna orașelor și satelor se înregistrează rezultate frumoase. Prin munca patriotică, cetățenii pavează străzi și trotuare, amenajează drumuri pietruite, spații verzi. în primăvara aceasta s-au plantat aproape 500 000 arbori și arbuști ornamentali, s-au amenajat 52 terenuri de sport.

inițiată de populare din Iași pentru gospodărire a
Valoarea economiilor realizate prin efectuarea acestor lucrări se ridică la 52 milioane lei.în momentul de față, paralel cu lucrările a- gricole, la sate se fac lucrări de aliniere a gardurilor, se sapă șanțuri și se pietruiesc drumuri. Tineretul sătesc continuă amenajarea bazelor sportive și participă la curățirea islazurilor. Numai în săptă- mîna trecută au fost curățate de mărăcini peste 1 200 ha pășuni.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Al

lu-
Mașina 

arată, 
ne-am

teren nu 
minte de spus, fără crătorii denici nu știm cum
Dar chiar dacă 
deplasa la sate, mare lu
cru n-am putea face. In

ORAȘUL GRI“

Dresoarea Lidia Jiga și unul dintre „elevii" sâi.
foto j M. Cioc

Una din doleanțele locuitorilor orașului Turda — captarea prafului provenit de la cuptoarele de clincher ale fabricii de ciment din localitate — este pe cale de a fi rezolvată. în urma articolului cu titlul de mai sus, publicat în „Scînteia" nr. 6942, Ministerul Industriei Construcțiilor ne informează că la fabrica respectivă „au fost montate eleetrofiltre la cele 3 cuptoare mari

de 800 tone pe zi, precum și la cuptoarele „23 August". Pentru soluționarea definitivă și în cel mai scurt timp a problemei prafului la fabrica din Turda, în urma analizelor și concluziilor consiliului tehnico-ști- ințific al ministerului, s-a întocmit un plan amănunțit de măsuri. în scopul realizării măsurilor prevăzute au fost alocate fonduri importante. Rezultatele obținute pînă în prezent sînt satisfăcătoare, urmind a se acționa în continuare pentru a rezolva pînă la 30 iunie a.c. problema captării și utilizării totale a prafului la Fabrica de ciment Turda"'
RĂSPUNSURI
LA 0 ANCHETĂ 
IN LEGĂTURĂ
cu
UNOR SESIZĂRI

NEREZOLVAREA

„Scînteia" nr. întreprinse pe nerezolvate în

pâreri poate transfor- treptat, pentru copilui peste 10 ani, ora me- într-un moment de a-
nici un fel citit,

a modului de asigura- a unei alimentații a-

După apariția în 6929 a unei anchete urmele unor sesizări cadrul termenelor stabilite, la re- dacție au sosit răspunsuri din partea mat multor instituții criticate. „Conducerea Direcției regionale a economiei forestiere Argeș — se arată într-unul din aceste răspunsuri — își însușește întrutotul critica făcută și socotește materialul publicat ca un ajutor în muncă. Pentru înlăturarea deficiențelor semnalate, biroul de sesizări va urmări zilnic termenele de rezolvare 
a scrisorilor. Lunar, conducerea D.R.E.F. va analiza modul de rezolvare a reclamațiilor și sesizărilor oamenilor muncii, iar trimestrial se vor face, de asemenea, analize la care vor participa și cadre de conducere din întreprinderi".

Printre altele, în ancheta menționată se punea problema cine anume hotărăște soarta rezolvării scrisorilor, scurtarea drumului parcurs de acestea, soluționarea lor cu competență. După cum se precizează într-un alt răspuns al Ministerului Industriei Construcțiilor, munca cu scrisorile în cadrul acestei instituții nu va mai fi lăsată numai pe seama biroului de sesizări și Pe viitor toate sesizările zentate conducătorilor din minister. Rezolvarea adresate ministerului va face obiectul unei ședințe de colegiu care va stabili măsuri concrete pentru îmbunătățirea acestei activități.Răspunsul primit din partea Ministerului Căilor Ferate arată că, în sfîrșit, s-au luat măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate în activitatea Depoului din Craiova. Răspunsul ocolește însă o întrebare : de ce s-a tărăgănat aproape o jumătate de an rezolvarea scrisorii respective ? Poate nici acum n-ar fi lipsit de interes să se precizeze : Cine se face vinovat de aceasta ? Ce măsuri s-au luat pentru ca asemenea situații să nu se mai repete ?

reclamații. vor fi prade direcții scrisorilor

„AVENTURILE LUI (I

Redacția a primit o scrisoare de la Comitetul regional de ] în legătură cu foiletonul ziarul „Scînteia" nr. 6956 în care erau criticate unele măsuri luate față de un corespondent voluntar de la Uzina de produse sodice Ocna Mureș. în scrisoare se arată că faptele semnalate au fost analizate la uzină și la comitetul raional de partid: Din verificările făcute în urma sesizării comitetului regional, a reieșit că afirmația referitoare la tov. Vasile Purdea este neîntemeiată. Alte aspecte semnalate în foileton urmează să fie discutate cu tovarășii din comitetul de partid al uzinei.

?i re decvate tineretului.Despre problemele alimentației se obișnuiește să se vorbească mai ales făcîndu-se referiri la ca- 
I lorii, rații alimentare, die- I te și regimuri alimentare, I buget alimentar etc. Există însă și o psihosociologie și o pedagogie a alimentației. Prima se referă la caracteristicile sociopsi- hologice ale conduitei de 
I alimentare, iar a doua i privește educația actului alimentar ca act al pe- I dagogiei vieții cotidiene. Răspunzînd unei cerințe biologice de bază a fiin- | ței umane, actul alimentației s-a rafinat și complicat în decursul timpului transformîndu-se într-o conduită complexă, încadrată de emoții foarte active, ce are numeroase componente igienice, tetice, psihologice și ciale.Pofta de mîncare influențată de o serie de factori ce intră în competența medicilor, dar și de o serie de factori de ordin psihologic, cum sînt de pildă, tensiunea psihică provocată de trăirea sentimentelor legate de dificultăți, de insuccese, de oboseală, de emoții din preajma unor examene școlare etc. Adesea, scăderea poftei de mîncare se datorează lipsei de variație în alimentație, fapt ce aduce după sine o saturație psihică față de întregul regim a- limentar. Pe la 7 ani lipsa de apetit (anorexia) se datorează tensiunii legate de adaptare la regimul școlar dar și schimbării dentiției. Tot astfel, în perioada de pubertate, mai devreme la fete (13— 14 ani) ceva mai tîrziu la băieți (15—16 ani) datorită schimbărilor mai profunde biologice și unei mai mari game de susceptibilități legate de oscilațiile dezvoltării conștiinței de sine, se ivesc variații mari ale poftei de mîncare. Uneori tensiunea psihică poate duce la o excesivă poftă de mîncare (bulimie) temporară, ou caracter nervos. In a- semenea condiții, presiunile exercitate de părinți, de mame îndeosebi, pe un ton nu întotdeauna calm și convingător, au un efect contrar celui dorit, transformînd momentul alimentației într-un conflict ce se repetă cu ocazia fiecărei mese.Important este cît, dar și cum mănîncă copiii, tinerii. Conduita de alimentare se dezvoltă treptat parcurgînd în copilărie cîteva etape. Așa, de pildă, pînă la 7 ani, cu ajutorul direct al părinților se însușesc elementele de bază ale acestei conduite, care are drept obiective ca la masă copilul să stea liniștit, să mulțumească politicos cînd este

o- deal de

es- so-este

îndrumător al pedagogilor. Pe- alimentațlei, ea faptului de fie-

privit la televizor etc — să nu-i preocupe pe tineri, împiedicîndu-i de la o alimentare normală. O serie de studii psihosociale făcute în diferite țări pe colectivități mari au pus în evidență faptul că un prînz netensional, intr-o atmosferă plăcută, respectînd un orar alimentar și un regim'corect duce la creșterea simțitoare a randamentului relor de activitate după masă.în nici un moment zilei nu se ivesc atîtnumeroase prilejuri de a se manifesta atenția discretă, atitudinile care caracterizează relațiile pozitive dintre oameni, ca în timpul prînzului. Atitudinea destinsă este firește antrenantă și creează, re- petîndu-se, un anumit stil al conduitei de alimentare. Stilul are importanță deosebită în dezvoltarea personalității și constituie coloratura ei cea mai prețioasă. Sîntem adesea surprinși văzînd că un a- dolescent are un regim a- limentar corespunzător, dar nu posedă în suficientă măsură deprinderea de a mînca în mod civilizat. Sub acest aspeat, alături de părinți, apare evident și rolul școlii, al dagogia știință acare zi, se referă mai întîi la formarea deprinderilor de comportare civilizată la masă, dar privește cu atît mai mult și cultivarea dozării raționale a voinței, a rezistenței față de tentațiile spre supra- alimentare nerațională. Momentul alimentației o- feră educatorului posibilități de cultivare a cumpătării, a echilibrului în conduita tinerilor. Mai ales a- tragerea adolescentului spre un stil alimentar relaxat, socializat și — de ce nu ? — elegant, este necesară deoarece, din dorința de a semăna cu un ceas mai devreme cu adulții, adolescenții manifestă fel de fel de capricii alimentare. Dacă părinții, mama îndeosebi, privesc orele de reunire a familiei în fața mesei ca un prilej de subtile influențe și recomandări educative, diferențiate în funcție de fiecare perioadă a copilăriei și adolescenței, se include în procesul de formare a personalității și conduitei tinerilor membri ai familiei unul dintre momentele cele mai favorabile. Bineînțeles se impune tactul necesar pentru evitarea dădăcelii enervante, a apostrofărilor și mustrărilor repetate, a „judecării" în consiliul familiei a întîmplărilor neplăcute de peste zi, care pot transforma atît de așteptata oră a mesei într-un adevărat calvar.
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R
aioanele Agnita și Sibiu au condiții deosebit de favorabile pentru dezvoltarea zootehniei. Ambele dispun de suprafețe aproximativ egale de pășuni și finețe, precum și de o bogată tradiție în creșterea animalelor. Cu toate acestea, dacă se compară realizările unităților cooperatiste din cele două raioane se constată că, în timp ce la Agnita producția medie anuală de lapte obținută de Ia o vacă furajată a crescut din 1962 și pînă în 1965 cu aproape 700 litri, la Sibiu ea a scăzut cu peste 300 de litri. Cum decalajul se menține și în acest an se naște întrebarea : de ce asemenea diferențe ?

„SECRETUL" 
FRUNTAȘILOR„In condițiile noastre, punctul de plecare l-au constituit pășunile și fînețele — ne spunea tov. ILIE ARMEANU, vicepreședinte al Consiliului agricol raional-Agnita. In toate unitățile a început să se desfășoare o largă acțiune pentru îmbunătățirea acestora. S-au executat defrișări de arborete și tăieri de mărăcini pe mai bine de 7 000 ha ; au fost, de asemenea, îngrășate, prin tîrlire, 1 200 hectare, iar cu îngrășăminte, naturale și chimice 514 hectare. In urma acestor lucrări, în ultimii doi ani, producția de iarbă a crescut de la 6 000 kg la hectar, la 8 000 kg. Unele unități, cum sînt cele din Stejeriș și Marpod, au ajuns chiar la 10 000 și 12 000 kg. masă

S
tudiile statistice arată că a- proximativ 12 Ia sută din producția anuală mondială de otel se consumă prin coroziune. Dar, la valoarea metalului pierdut mai trebuie adăugate manopera de construire și înlocuire a instalațiilor corodate cît și valoarea producției care s-ar putea realiza în timpul schimbării utilajelor deteriorate de coroziune.Lupta împotriva

punea scoaterea din funcțiune a coloanelor pe o perioadă destul de lungă, iar intrarea acestora în regim normal constituia, de asemenea, o problemă dificilă de exploatare. Prin înlocuirea țevilor de fontă cu conducte de oțel bachelitate, în grosime de numai 4 mm și realizate la „Anticorozivul". durata de serviciu neîntrerupt a acestor :oloane s-a prelungit de peste 5 ori.Dar protecția otelului prin bacheli-
CUVlNTUl SPECIAIISTULUI

LUPTA ÎMPOTRIVA 
COROZIUNII - 
o latură a 
progresului 

tehnic
Vică STOICA

Laureat al Premiului de Stat

coroziunii se înscrie ca o latură caracteristică a progresului tehnic, iar orice succes, cît de mic ar părea, este echivalent cu economisirea a zeci, sute și chiar mii de tone de otel.Conștienți fiind de însemnătatea combaterii eficiente a coroziunii oțelului, specialiștii din țara noastră au soluționat multiple probleme în acest domeniu, pe calea aplicării unor tehnologii moderne și realizării de produse chimice noi. în 1955, de exemplu, a luat ființă întreprinderea „Anticorozivul", cu sarcina modestă de a ajuta industria chimică în vederea prelungirii duratei de funcționare a utilajelor și instalațiilor. economisirii unor materiale speciale și costisitoare care se importau. Abordînd un domeniu tehnic nou, colectivul întreprinderii a reușit încă din primul an de activitate să soluționeze o problemă vitală pentru producția sodei calcinate. Țevile schimbătoarelor de căldură de la coloanele de precipitare, construite din fontă perlitică și cu pereții în grosime de 12 mm, se corodau rapid și trebuiau să fie înlocuite după 4—5 luni de funcționare, înlocuirea lor im

tare a fost doar un început. în scurt timp de la acest succes a fost pusă la punct acoperirea cu foi de cauciuc și ebonită, o protecție superioară din punct de vedere al rezistenței chimice și al durabilității. Instalații întregi de la Combinatul de îngrășăminte cu azot Piatra Neamț, Combinatul chimic Bor- zești. Combinatul de celuloză și hîrtie- Brăila. fabrica „Co- lorom“-Codlea au fost protejate prin noul procedeu. Pentru protecția utilajelor mari și a construcțiilor metalice s-au pus la punct cî- teva metode de protecție la rece, cu foi de cauciuc vulcanizat și aooi cu foi de „Bu- tarom“ — amestec de cauciuc românesc cu polietilenă.Concomitent cu . punerea la punct a unor tehnologii de protecție, specialiștii întreprinderii amintite au elaborat anumite materiale noi. nemetalice, care prin prelucrare servesc la construcția de utilaje, conducte și organe de închidere — pentru condiții de coroziune foarte severe. Grafalul — blocuri de grafit impregnate cu rășini fenolformaldehi- dice — care se pretează la fabricarea pompelor, schimbătoarelor de căldură,

verde la hectar. Aceeași atenție s-a acordat și fînețelor. Ele au fost repartizate brigăzilor și echipelor din cooperativele agricole pe o perioadă de mai mulți ani, ceea ce a stimulat interesul cooperatorilor pentru întreținerea și fertilizarea lor".Paralel cu aceste preocupări consiliul agricol și conducerile celor 

AGNITA + 700
SIBIU - 300 

sau
cota muncii zootehnistilor 

din două raioane
măî multe unități s-au ocupat cu răspundere și de asigurarea celorlalte furaje necesare animalelor. O atenție deosebită s-a dat cultivării unor plante valoroase, bogate în proteine, cum sînt trifolienele, pre- 

robinetelor, conductelor — și grafiner- tul — pulbere de grafit presată cu a- celeași rășini — sau faolitul — foi de grafit cu asbest și rășini — sînt materiale realizate astăzi în țară și utilizate cu succes în instalațiile chimice. Aceste materiale au calități egalate numai de cî- teva metale rare.Nu mai puțin calitative sînt și chitu- rile anticorozive, folosite în realizarea protecțiilor de cărămizi și piese ceramice antiacide fasonate. Azi se fabrică în țară o gamă variată de chituri speciale organice pe bază de rășini fenol- formaldehidice, fur- furiliden, acetone e- poxidice sau diverse amestecuri. Avînd o rezistență chimică superioară și un preț de cost mai redus decît vechile soluții, devenite clasice, chi- turile epoxidice se cer promovate cu îndrăzneală, în domenii din ce în ce mai largi. Cam la fel și benzile adezive din folii de polietilenă, excelente materiale de protecție anticoro- zivă, cu perspective mari de aplicare în tara noastră, în special la marile magistrale de țiței și gaze. Această realizare de mare valoare tehnică, obținută în cadrul Institutului de cercetări chimice — ICECHIM — este în curs de punere în fabricație la „Anticorozivul" de către specialiștii celor două unități.Evident, determinarea eficienței economice a protecțiilor anticorozive este dificilă, mai ales dacă se vizează ansamblul ramurilor economice. Ar trebui luate în calcul toate stagnările de producție datorate înlocuirii utilajelor corodate, valoarea reparațiilor capitale a instalațiilor deteriorate de coroziune, precum și valoarea propriu- zisă de înlocuire a utilajelor respective. Dar aceasta nu scuză. după părerea mea, inerția unor specialiști în vederea intensificării activității de contracorozi- une.Sînt de părere că se impune ca producția de protecție anticorozivă să se dezvolte în concordanță cu cerințele celorlalte ramuri ale industriei. Pentru a- ceasta este necesară dezvoltarea capacităților actuale de producție prin crearea unei uzine noi, moderne, de mare capacitate, specializată la nivelul tehnicii actuale. Totodată, trebuie pregătite cît mai multe cadre în această specialitate. Este un domeniu al tehnicii moderne, care merită să i se acorde o atenție sporită, marea eficiență a lucrărilor anticorozive fiind verificată de practică. 

cum și sfeclei și guliilor furajere, nutrețurilor pentru siloz etc. Suprafețele însămînțate cu lucernă și trifoi au crescut, în 1965, la 3 100 hectare, iar în anul acesta la 4 000.Un merit al consiliului agricol raional și al conducerilor cooperativelor agricole din acest raion este că s-au ocupat îndeaproape de permanentizarea mulgătorilor și 

ridicarea nivelului lor de cunoștințe profesionale. Faptul că peste 80 la sută din numărul acestora au urmat diferite cursuri, iar mai bine de 70 la sută lucrează la fermele de vaci de peste patru ani prezintă o importanță deosebită, explică în bună măsură rezultatele superioare obținute în raion. La toate acestea trebuie amintit faptul că anul trecut 14 din cele 20 cooperative agricole existente au aplicat retribuția suplimentară Ja fermele de vaci, ceea ce a cointeresat pe mulgători.Ce se întîmplă la Sibiu ?
ESENȚIALUL
„SCĂPAT*' DIN VEDEREMai întîi să vedem cum explică această stare de lucruri tov. ing. IOAN FLORIAN, președintele consiliului agricol raional :„Cauza principală — ni se spune — o constituie neasigurarea unei baze furajere corespunzătoare, atît cantitativ, cît și calitativ. Aceasta se datorește, în principal, producțiilor scăzute obținute în ultimii ani. Ne-au lipsit și ne lipsesc în special concentratele. Deși insuficiente de la început, stocurile de furaje au fost și mai mult diminuate prin menținerea unui mare număr de animale care trebuiau reformate ca urmare a producțiilor mici pe care le dădeau și a vîrstei înaintate. Nici în ce privește asigurarea și permanentizarea mulgătorilor nu am stat strălucit".Sînt într-adevăr cîteva din principalele neajunsuri care au determinat micșorarea producției de lapte. Ceea ce a evitat să explice președintele consiliului agricol este cum anume s-a ajuns la a- ceastă situație, de ce ani la rînd s-au obținut producții mici de furaje. Din capul locului trebuie spus că raionul Sibiu n-a fost cî- tuși de puțin defavorizat de condițiile naturale. Dacă aici au apărut fenomene ca cele arătate mai sus, aceasta se datorește anumitor deficiențe în organizarea muncii în cooperativele agricole, în îndrumarea acestora de către organele raionale și, în primul rînd, de consiliul agricol raional. Iată, bunăoară, părerea cî- torva specialiști de la consiliul a- gricol regional :Ing. IOAN ALDULEA, responsabil cu baza furajeră : „In raionul Sibiu suprafața destinată culturilor pentru nutret a scăzut față de anii precedenți. In plus, culturile destinate pentru hrana animalelor au fost repartizate pe terenurile cele mal slabe. Deseori în raion au rămas necultivate supra-

Se pot aduce perfecționări aparatului uzinal
(Urmare din pag. I)obligațiile de a viza zilnic zeci și sute de adrese și dări de seamă sau diverse raportări. El va avea datoria să semneze un număr redus de documente, în principal, acelea care angajează patrimoniul întreprinderii. în acest sens se cuvine revăzută și actuala reglementare, care obligă ca orice „hîrtie" ce iese din întreprindere să fie semnată de directe- Singurul serviciu pe care treb' .„- să-1 aibă directorul în sub- ordinea sa nemijlocită este serviciul de organizare, organ specializat pentru organizarea producției, a muncii și a administrației. Acest compartiment de însemnătate primordială trebuie să fie dotat cu cadre tehnice și economice de înaltă pregătire și să constituie singurul organ în drept să hotărască asupra organizării tehnologice și a muncii, asupra sistemului și metodelor de prelucrare a datelor și informației economice. Serviciul amintit trebuie să aibă în subordine stația centrală de calcul și evidență. care-1 ajută ca evidența producției și a muncii să fie simplă, modernă și eficace.Să vedem, sumar, în ce ar consta atribuțiile celorlalte cadre de conducere. în sectorul subordonat 
inginerului șef (director tehnic) cel puțin pentru industria ușoară, este 
deosebit de actual să se dezvolte 
munca de concepție și cercetare 
aplicativă în laboratoarele uzinale. 

i
J 
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fețe importante din lipsa semințelor de plante furajere. în loc să a- sigure pe plan local semințele de care au nevoie, așa cum procedează Consiliul agricol raional-Agnita, tovarășii de la Sibiu obișnuiesc să apeleze la consiliul agricol regional care, la rîndul lui, se a- dresează fie Consiliului Superior al Agriculturii, fie altor consilii regionale".Medic veterinar FERDINAND FLAMAN : „Adevărul este că în raionul Sibiu se acordă mai puțină atenție asigurării bazei furajere. In general, cooperativele agricole dispun de suprafețe îndestulătoare de pășuni și finețe, dar, ca urmare a faptului că nu sînt bine întreținute și fertilizate, ele dau o producție scăzută".Cifrele confirmă întrutotul aceste aprecieri. In acest an, în întreg raionul Sibiu au fost fertilizate abia 150 hectare de pășuni și finețe. Cum asemenea „realizări" s-au înregistrat și în anii anteriori, nu-i de mirare că în 1964 și 1965 producția de masă verde a fost abia pe jumătatea celei obținute la Agnita. Nici celelalte culturi nu se bucură de o prea mare atenție. Plante valoroase, cum sînt trifolienele, ocupă doar 2 000 ha. Anul trecut în raion au existat doar cîteva hectare de conveer verde, iar în acest an, cu chiu cu vai, s-a ajuns la 75 de ha.Și atunci este de mirare că în unități cooperatiste cum sînt cele din Șelimbăr, Cristian, Șura Mică și altele producția de lapte pe cap de vacă furajată a scăzut în ultimii 3—4 ani cu 600—700 litri ?„Nici n-ar putea fi altfel cînd suprafețele cultivate cu plante furajere au scăzut an de an — explică brigadierul zootehnic IO AN BENNING. In 1962 aveam 265 vaci cu lapte. Pe atunci furajele leguminoase ocupau 200 hectare. In prezent, cu toate că creștem 328 vaci, suprafața ocupată cu trifoliene este de numai 58 ha".O preocupare insuficientă manifestă consiliile de conducere ale unor cooperative agricole din raion și în ce privește recoltarea, depozitarea și gospodărirea furajelor. Prea puțin s-a făcut aici și în direcția pregătirii mulgătorilor, aplicării unui sistem eficient de retribuție, care să-i stimuleze să lucreze mai bine.Comparația dintre raioanele Agnita și Sibiu este valabilă și pentru raioane ca Mediaș, Sighișoara, Rupea, unde se obțin, de asemenea, producții de lapte mult sub posibilități. Aceasta denotă, că sînt necesare măsuri urgente, eficiente din partea organelor locale de partid, a consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste în vederea înlăturării cauzelor care frînează creșterea producției de lapte.
N. MOCANU coresp. „Scinieii"

Stafia mecanizată de calcul a Sfatului popular al Capitalei execută lucrările de evidentă contabilă și statistică ale întreprinderilor Direcției generale 
construcfii-montaj, cu ajutorul cartelelor perforate.

Inginerii șefi adjuncți ar avea sarcina de a conduce direct secțiile de producție, dat fiind că unele din ele (la întreprinderea „Dacia", și la „Clujana") sînt la nivelul și volumul de activitate ale unei fabrici independente. ' îmbunătățirea activității de concepție și cercetare în unitățile industriale corespunde întrutotul indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R. și are ca scop principal aplicarea ce
lor mai noi soluții tehnologice și 
folosirea cît mai eficientă a capaci
tăților de producție și materiilor 
prime și materialelor.înființarea funcției de economist 
șef (director economic în întreprin
derile de grad special), care coordonează activitatea economică a întreprinderii, dă posibilitatea ca un 
cadru cu calificare economică su
perioară să rezolve la un nivel 
înalt și în mod unitar ansamblul 
problemelor economice. Ca urmare, economistul șef (directorul e- conomic) trebuie să fie, atît în drepturi cît și în obligații, egal cu inginerul șef (respectiv directorul tehnic), unul coordonînd activitatea tehnică, iar celălalt activitatea economică. Corespunzător mărimii întreprinderii, economistul șef este ajutat de doi adjuncți, respectiv economist șef adjunct și contabil șef. Primul preia rezolvarea problemelor de aprovizionare, desfacere, operațiunile de contractare cu organizațiile comerciale și oficiul juridic — care

In vitrinele librăriilorLucrarea : „Chimia stufului' 
de acad. prof. Cr. Simlonescu și conf. dr. ing Gh. Rozmarin, apărută în Editura Tehnică, scoate în evidență contribuția cercetătorilor români în domeniul chimizării stufului. Ea se adresează, în principal, inginerilor și tehnicienilor din sectorul celulozei și hîrtiei, cercetătorilor din institutele departamentale, precum și studenților de la secțiile tehnologice ale facultăților de chimie.

Refractare 
superioare pentru 
siderurgiștiLa Combinatul siderurgic Hunedoara se folosește cu bune rezultate un nou tip de cărămizi refractare aluminoase necesare zidirii oalelor de turnare a otelului. Acestea sînt realizate la Fabrica de produse refractare de la Alba Iulia. Oalele recondiționate cu astfel de cărămizi, în care se descarcă șuvoiul fluid de metal din cuptoarele de 200 și 400 de tone, au o durabilitate de două ori mai mare, servind la 13—14 turnări.Iată și alte avantaje economice : manoperă redusă la reparare, economisirea lunară a sute de tone de produse refractare și îmbunătățirea calității oțelului turnat prin micșorarea procentului de incluziuni nemetalice provenite din zidăria refractară.

comportă un mare volum de muncă și o rezolvare operativă a lor; contabilul șef ar avea în subordinea sa, în principal, problemele de control preventiv și posterior, legătura cu Banca Națională, precum și problemele financiare și de contabilitate. După părerea noastră, în aceste condiții va putea fi soluționată eficient și mult dezbătută problemă a controlului preventiv și posterior.Din concluziile studiului amintit se desprinde că un serviciu nou, care ar putea aduce o concepție înnoitoare în întreprindere, este serviciul analiza econo
mică și de statistică, subordonat 
economistului șef. Acesta ar fi organul unic cu sarcina de a urmări și a informa asupra realizării tuturor secțiunilor de plan. De fapt, prin crearea unui asemenea compartiment specializat, toate celelalte servicii nu mai au sarcini de urmărire prin evidență a realizării planului, ele fiind informate operativ dintr-o singură sursă deosebit de obiectivă. Eliberate de întocmirea rapoartelor și evidențelor, compartimentele (tehnice și economice) ar putea să desfășoare o activă muncă de concepție, de conducere și îndrumare concretă a producției. Serviciul amintit, cum îi spune și numele, și-ar utiliza o bună parte din timp în vederea analizei economice complexe în comun cu secțiile de producție, furnizînd prețioase concluzii pentru conducerea

ECONOMIILE 
si artificiile w 

în majoritatea întreprinderilor, sporirea eficienței economice a producției stă în centrul atenției colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni. Există însă în unele întreprinderi tendința ca, în goană după succese cît mai răsunătoare, sau pentru a se masca lipsuri, să se uzeze de artificii în contradicție cu normele în vigoare.Pe scurt, iată despre ce este vorba. Pentru a degreva volumul total al cheltuielilor de producție și a apare în final cu economii la prețul de cost, anumite conduceri de întreprinderi dispun, cu de la sine putere, trecerea în rezervă sau în conservare a unor mașini și utilaje aflate în funcțiune. Și a- ceastă operație o fac sub acoperirea unei întregi suite de parafe și semnături obținute din partea forului tutelar. De pildă, la țesătoria de relon „Panduri" din Capitală în acest an a fost trecută în conservare o mașină de bobinat, valorînd peste 70 000 lei, deși ea este folosită curent în producție. Acesta nu este singurul caz. întreprinderea amintită și-a făcut un obicei — sub oblăduirea direcției generale de resort din Ministerul Industriei Ușoare — din a practica și în anii trecuți aceste false scoateri din producție a numeroase războaie de țesut de mare randament.Din capul locului trebuie spus că conducerea întreprinderii „Panduri" crede că a făcut o „economie" ; în prețul de cost nu au mai apărut sumele reprezentînd amortizarea utilajelor trecute în conservare. Un asemenea procedeu are însă multiple implicații economice : deformează imaginea a- supra efortului depus de colectivul de aici în privința valorificării rezervelor interne. De cele mai multe ori aceste pseudoeconomii au avut menirea să acopere pierderile suferite de întreprindere datorită sporirii cheltuielilor neproductive, risipei de materiale, defectuoasei funcționări a mașinilor și utilajelor. Cu alte cuvinte, să suplinească deficiențele existente în organizarea muncii și a producției. Dar această practică are și alte efecte negative. Grav este și faptul că pe această cale sînt diminuate sursele reproducției lărgite a fondurilor fixe. Se știe 

întreprinderii asupra tuturor fenomenelor economice.Potrivit specificului industriei ușoare, o problemă care nu era 
pînă în prezent rezolvată în modul 
cel mai corespunzător este aceea a 
lansării producției care, în noua 
structură, este dată în sarcina ser
viciului planificării (pînă în prezent ea aparține serviciilor de producție sau direct de secțiile productive), în compartimentul planificării ia ființă un organ special, bine dotat cu cadre tehnice și economice, care să asigure lansarea planului în mod detaliat și în strictă corelare cu termenele și sortimentele contractate, folosirea judicioasă a capacităților de producție. Trebuie subliniat că o întreprindere de industrie ușoară are de lansat circa 80—400 sortimente, fabricate în foarte multe poziți- coloristice și modele. Deci, prin planul operativ trebuie să se asigure secțiilor tot ceea ce le este necesar pentru desfășurarea ritmică a producției, respectiv baza tehnică și materială. Ca urmare a creșterii rolului operativ și concret al planificării, organul de lansare va urmări realizarea programelor de fabricație, asigurînd astfel o legătură directă între plan și aceste programe.

Prin mecanizarea lucrărilor de 
calcul și evidență dispare necesi
tatea ca serviciile de contabilitate 
și financiar să funcționeze dis
tinct. Volumul mare de muncă de evidență al acestor comparti

că fondul de amortizare slujește pentru executarea de reparații capitale la utilaje și construirea altora noi. Or, diminuîndu-se fondul de amortizare cu sumele abuziv economisite, scad implicit și posibilitățile de înlocuire a mjloa- celor tehnice uzate. Iată cumprin- tr-o presupusă economisire se deschid larg porțile risipei.Pseudoeconomisirea are și alte ipostaze. După ce au efectuat recepția definitivă a unor noi lucrări și le-au dat în folosință, unele conduceri de întreprinderi „uită" să le înregistreze la mijloace fixe, în acest fel este eludată obligația vărsării amortismentelor cuvenite la bugetul de stat. Deși recepția definitivă a unor noi capacități de producție construite la Filatura de lînă pieptănată din Capitală s-a terminat la 30 iulie 1965, ele nu apăreau înregistrate nici la începutul lunii martie 1966. Pe cît de ușoară a fost pentru respectiva întreprindere realizarea sarcinii de reducere a prețului de cost, pe atît de mare a fost paguba. In intervalul de opt luni bugetul de stat a fost frustrat cu o sumă importantă.Același efect economic nefavorabil are și tergiversarea de către direcțiile generale din ministere a repunerii în circuitul economic a mașinilor și utilajelor declarate disponibile de către anumite întreprinderi.Ne-am oprit asupra acestor cazuri, considerînd că ele ilustrează destul de convingător datoria pe care o au organele inspecției bancare de a urmări continuu modul în care sînt folosite în întreprinderi mașinile și utilajele moderne. Totodată, se impune din partea direcțiilor generale o exigență sporită în ce privește acceptarea trecerii în rezervă sau conservare a unor fonduri fixe. Orice economie realizată la prețul de cost trebuie să aibă un corespondent real în viața economică a întreprinderilor, să reflecte rodul căutărilor fiecărui colectiv.
Ion MATEESCU
director al Direcției de revizie 
și control a orașului București 
loan ERHAN

mente este preluat de stația de mecanizare. Iar organul de control financiar intern (care este subordonat în prezent directorului întreprinderii) considerăm că nu poate fi despărțit de activitatea contabilului șef. Practica a arătat, în pofida unor instrucțiuni, că cel care se ocupă concret de acest control este contabilul șef. Crește și importanța serviciului preț-cost-prețuri datorită evoluției modei, creării a noi sortimente, pentru care, în mod frecvent, se cer calculații de preturi operative și nu ca acum, cînd această problemă se tergiversează nejuștificat. Studiul întocmit rezolvă, după părerea noastră, și întregul sistem de evidență și circulație a documentelor, creează un sistem informațional simplu și eficace. Formularele folosite în secțiile de producție (filatură, țe- sătorie, finisaj) pentru evidența producției și a muncii se reduc de la 102 la 23.De curînd, au început să fie aplicate treptat în practică măsurile preconizate de "studiul amintit, care a fost examinat și aprobat de conducerea Ministerului Industriei Ușoare. îmbunătățirea conducerii și organizării întreprinderilor industriale, în lumina indicațiilor partidului cu privire la perfecționarea muncii de planificare, conducere și administrative, va contribui la sporirea eficienței activității economice.
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Un strălucit reprezentant „OMICRON" Filmele

al umanismului românesc
Cultura românească modernă este dominată de operele acelor cărturari a căror creație s-a întemeiat pe adevăr, curaj și dragoste de patrie. Aceste elemente au fost deopotrivă necesare pentru a da perenitate unei scrieri, pentru a o menține în atenția oricărei generații a poporului nostru.Nicolae Bălcescu simțise aceasta în 1845 cînd asocia imperativul ca „românii să se întemeieze în patriotism și în curaj", de scrierea „unei bune istorii naționale", la care el însuși, mai calificat ca nimeni altul, reflecta.Intr-o asemenea operă dragostea de patrie era imboldul, adevărul, ținta, iar curajul dădea puterea necesară pentru a transforma ideile în forțe capabile să călăuzească lupta pentru mai bine a întregului popor. Dar, avînd în centrul preocupării lor omul (poporul și țara), dorința de a-l cunoaște și de a-l sluji, cele trei elemente definesc umanismul. Există, oare, o le

gătură constitutivă intre umanism 
și începuturile culturii române mo
derne ? Răspunsul ni-1 dă și opera unuia dintre primii ei ctitori : Stolnicul Constantin Cantacuzino.Portretul acestui mare cărturar poartă pentru prima oară la noi atît de limpezi trăsăturile umanis
tului. El este un admirator al antichității greco-romane format la vechea școală a tradiției bizantine și cea contemporană lui a neo-a- ristotelismului italian. Bun cunoscător al limbilor clasice — greaca și latina —, înzestrat cu spirit critic, el este la tel de avid pentru vechea cultură ca și pentru operele contemporanilor săi, pentru discipline speculative ca și pentru realitățile politice ale vremii sale. Cu mijloacele unei culturi europene temeinice el lucrează pentru propășirea culturală a țării sale, vrea să-i deslușească istoria și scrie în limba poporului. După călătoria din 1666—1669 care-1 poartă în cercurile învățaților din Constanti- nopol, Veneția și Padova, el revine în climatul unei culturi încă medievale, pentru a-i lărgi orizontul spăr- gînd vechile tipare, și se consacră neobosit acestei opere timp de cinci decenii. Prezența lui în toate marile acte de cultură ale acelei jumătăți de secol a fost totdeauna decisivă și istoria învățămîntului, tiparului, filologiei, cartografiei i-au rezervat un loc de cinste ca și istoria politică sau aceea a literaturii noastre.Convins că datoria de cărturar și-au împlinit-o cei care „cu oste- nelele lor au folosit viața de obște, adică traiul tuturor", Stolnicul ilustrează acel umanism popular caracteristic culturii românești. A e- xistat în Europa apuseană și un umanism al elitelor, rezervat unei aristocrații a literelor compusă din intelectuali fini, erudiți dar avari cu știința lor din care-și făceau o bucurie numai pentru ei sau pentru un mic cerc de inițiați. Acest umanism, tributar abitudinilor vechii scolastici s-a remarcat prin profunde exegeze asupra lui Platon, savante analize filologice, aprige dispute pentru autenticitatea și valoarea unui vechi codice.

Umanismul românesc a fost, de 
la începuturile Iul, o lumină pentru 
tot poporul. Reprezentanții lui au învățat greaca și latina ca să traducă românește „pentru folosul de obște", au șters praful de pe vechile cronici străine ca să afle în ele trecutul poporului lor, au tipărit nu cărțile de lux „ad usum delphini", ci, mai întîi, învățături și pravile „cătră toată semențiia rumânească". Opera Stolnicului exprimă acest umanism. Temele cărturarului care îi avea în biblioteca sa pe Aristotel și Platon, pe Virgi- liu și Horațiu nu sînt abstracțiunile sau exotismele unui refugiat în înaltele sfere, ci marile întrebări ale unui popor căruia cultura trebuia să-i limpezească începuturile, drepturile și viitorul.Apelînd la cea mai amplă informare folosită de cronicarii români, pînă la el, interpretînd-o critic și completînd-o cu temeinice judecăți pentru epocile neluminate de izvoare, Stolnicul scrie Istoria Țării 
Rumânești pentru că văzuse că despre trecutul nostru „cine cum îi iaste voia poate și zice și scrie, căci nu iaste nimeni, nici cu condeiul, nici cu palma, a-i sta împotrivă și a-i răspunde". Opera lui este una de știință, pentru a ne dezvălui trecutul ; este una de po
litică șl etică căci trebuie „den greșalele altora să tocmim viața noastră' ; dar este și o pledoarie 
pentru originea, însușirile, tradițiile 
și drepturile unui popor despre care „voitori de rău unii, nu adevărul scriu, ci-i micșorează lucrurile".Era de așteptat deci că pornind la drum cu mijloace noi, scopuri înalte și criterii severe Stolnicul a ajuns la unele rezultate rămase 
definitive în istoriografia româ
nească după 250 de ani. El adună mărturiile originii noastre latine demonstrînd că românii din Țara Românească, Moldova, Transilvania sînt „adevărați romani și aleși romani în credință și bărbăție, den carii Ulpie Traian i-au așezat aici în urma lui Decheval... și dintr-ace- lor rămășiță să trag pînă azi rumânii aceștia”. Argumentează logic netemeinicia teoriei părăsirii 
Daciei de către romani care nu puteau „moștenirile lor înțelenite de atîția ani să le lase și să meargă de a se așeza pentr-alte locuri mai aspre și mai seci". Subliniind cu admirație tenacitatea poporului său, el face, pentru acel veac de apăsare și spoliere, observația ce definea o situație politică unică în 
Europa de sud-est: „Iară ceștia rumâni, oricum și cît, pentr-atîtea

Virgil CANDEA

călcări, zdrobiri și nespuse rele ce i-au pînă atîta încă aceea a romanilor, ține". Din convingerile sale filozofice, umanistul aruncă un fascicul 
de lumină spre viitor afirmînd ne-

trecut și i-au călcat, tot iată astăzi... încă de nu să află fericiți și slobozi de tot, iar și domnii, stăpîniri și limba tot stă și să

250 de ani de la 
moartea Stolnicului 
Constantin Cantacuzino

cesitatea pieirli imperiiloi tiranice datorită evoluției istorice însăși. In marginile unei concepții încă dominată de ideea ierarhiei feudale, el pledează pentru o ordine garantată de „legi puse și nemișcate... ca să poată sta politia (statul) și soțiirea (societatea) omenească", în care „cei tari și mari să nu asuprească și să calce pe cei mai slabi și mai mici".
Caracteristică umaniștilor români 

a fost unitatea între gindire și faptă, de aceea pe toți îi aflăm angajați nu numai în afirmarea drepturilor și aspirațiilor țării, ci și în lupta pentru realizarea lor. O bogată corespondență diplomatică — ce-i va aduce pieirea sub acu

zația de „hainire' — îl arată pe Stolnic căutînd cu perseverență și curaj o nouă condiție politică pentru țara sa, militînd pentru independența și pentru libertatea ei de dezvoltare. Din documentele acestui om de stat, din proiectele sale îndrăznețe de acțiuni politice și militare, din memoriile și rapoartele celui ce-a condus cancelaria diplomatică a Țării Românești sub trei domni, între 1678— 1716 se desprinde încă o dovadă că în a- celași patriotism ce-i călăuzise cercetările istorice cărturarul aflase și curajul de a apăra drepturile poporului său.Constantin Cantacuzino a trăit epoca în care umanismul românesc se afirma prin opera lui Miron Cos- tin și Dosoitei, Milescu și Antim Ivi- reanu, Brîncoveanu și Cantemir. Pe toți i-au unit o înțelegere nouă a vremurilor, mijloace superioare de creație culturală, o fierbinte goste de țară. Pe ideile, activitatea, și sfîrșitul.Aceste exemple numai trei decenii Dar în curajul de a gîndi și a acționa citim convingerea ctitori ai culturii noastre moderne că opera lor valora prețul unei jertfe supreme.Dintre toți, Stolnicul pare să fi fost cel mai puternic stăpînit de această convingere pentru că el o mers singur către temnița în care a fost sugrumat în zorile lui 7 iunie 1716 Dar astfel, viața și opera lui au putut ilustra exemplar, pînă la capăt, umanismul românesc, adăugind setei de știință, patriotismului și curajului, sublima notă a sacrificiului.

dra- toți i-au unit strădaniile, darsînt luate din (1691 — 1723).acestoi

Cei pentru care fan- 
fasficul-științific în
seamnă numai, sau mai 
ales, exhibarea unui 
vast și spectaculos ar
senal de mecanisme și 
construcții miraculoase 
vor fi, poate, dezamă
giți. Spunem poate, 
gîndindu-ne că „Omi
cron” îi va cuceri prin 
calitățile care i-au a- 
dus simpaiia marelui 
public și premiul Festi
valului internațional al 
filmului comic și umo
ristic de la Bordi- 
ghera.

Filmul lui Gregoretti 
nu poartă totuși în mod 
fraudulos mențiunea 
„fanfascienza". Ideea 
pătrunderii unei ființe 
din altă lume în trupul 
unui pămîntean și, prin 
extindere, ideea colo
nizării „din inferior" a 
planetei noastre de 
către o civilizație agre
sivă extraterestră a de
venit aproape un pon
cif în literatura occi
dentală. Ne îngăduim 
chiar să presupunem 
că pentru scenariul 
filmului său, cineas
tul italian s-a inspi
rat, foarte liber de alt
fel, din povestirea lui 
Jean Paulhac intitulată 
„Un zgomot de 
viespi". Acolo, ca și 
aici, conștiința extra
terestrului, dominatoa
re la început, este în- 
frîntă în cele din 
urmă de conștiința 
umană. Georges Vin
cent, eroul lui Paulhac, 
încearcă la fel de inu
til ca și Angelo Tra
bucco, eroul lui Gre
goretti, să-i avertizeze

pe pămînfeni de pe
ricolul iminent al in
vaziei cosmice. Dar at
mosfera apăsătoare a 
povestirii amintite, hră
nită cu incertitudini și 
angoase, se metamor
fozează în film într-o 
partitură comică cu 
vădită, uneori chiar 
ostentativă finalitate 
satirică. Intenția este

Pe ecrane

lăudabilă, iar situația 
imaginată de autorul 
filmului permite reali
zarea unor momente 
savuroase cu un sub
text, cîteodată, pro
fund actual. Ne gîndim 
mai ales la secvențele 
în care Omicron — ex
traterestrul încorporat 
în Trabucco — „asimi
lează" în cîteva ore 
cunoștințele cuprinse în 
zeci de cărți, înfățișînd 
apoi celor ce l-au tri
mis o imagine origina
lă a rînduielilor sociale 
pămî ntene. Există însă 
și ostentații, care fac ca 
filmul să fie pîndif une
ori de vulgaritate.

Tn locul unor scene 
de un umor cam gros 
și cam 
sala de 
acasă 
echipă)
mai multe secvențe la 
nivelul celor citate 
mai sus sau al celei 
finale. Reluarea și am
plificarea unui gag

îndoielnic (în 
autopsie sau 

la șeful de 
am fi dorit

PRIN EXPOZIȚII

anterior (țigările con
sumate dinfr-o dată, 
fără pauză, și conver
tite în adevărate co
loane de fum) ne su
gerează aici, într-o 
inspirată modalitate 
cinematografică, că 
pămîntul a fost inva
dat conform planului 
agresorilor exfrate- 
reștri. Un plan limitat, 
după indicațiile lui 
Omicron, la pămînte- 
nii din „grupa I" : 
reprezentanții claselor 
și păturilor posedante. 
O izbîndă efemeră 
însă, pentru că — așa 
cum zadarnic încerca
se același Omicron 
să-și avertizeze supe
riorii — conștiința 
oamenilor din „grupa 
a ll-a”, cei care-și 
cîșfigă pîinea mun
cind, chiar dacă poate 
fi adormită o vreme 
de invadatori, pînă la 
urmă se trezește și se 
revoltă...

Renato Salvatore, 
cunoscut publicului ro
mânesc din roluri mai 
dificile și mai pro
funde, este dezinvolt 
și ne amuză cu destulă 
convingere în 
postură Angelo 
bucco-Omicron. 
lalte personaje 
cantonate, prin 
împrejurărilor, în 
goria „figurație 
ligentă’ — ceea 
indispune, i 
mod vizibil.
s-ar putea să fie și 
dialogul, care ni s-a 
părut cam sărac în 
umor de bună calitate.

Dar toate aceste 
considerații se nasc 
abia după ce ai văzut 
filmul, după ce ai con
tribuit la hohotele de 
rîs care răsună din 
cînd în cînd în sală. 
Și-ți spui atunci că, în 
definitiv, nu toate pro
ducțiile celei de-a 
șaptea arte sînt menite 
să înfrunte deceniile.

lunii iunie

ARTA
Expoziția artelor decorative din Finlanda 

chisă, într-una din sălile Dalles, sub egida 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu
prinde obiecte realizate de artiști contemporani. 
Marea majoritate a lucrărilor din această expo
ziție — covoare, imprimeuri, piese de mobilier, 
servicii de sticlă etc — sînt prototipuri intrate 
în producția industrială, Atrag atenția în
deosebi obiectele ingenioase de menaj, tacîmu- 
rile, paharele în forme de potir, serviciile de apă 
și alte vase din porțelan fin sau cristal. Printre 
prototipurile industriale create de artizanii fin
landezi se remarcă piesele de mobilier ușor, co
mod, portabil, bijuteriile, ceramica, textilele și 
altele.

100 de tablouri, ilustrînd activitatea creatoare 
a 62 de pictori polonezi contemporani, sînt reu
nite în expoziția deschisă în aceste zile tot la 
Dalles. In catalogul expoziției întîlnim nume ale 
unor maeștri consacrați ca: Jan Aniserowicz, 
Maria Antoszkiewicz, Kiejstut Bereznicki, Michal 
Bylina, Jerzy Krawczyk, Aleksander Rafalowski, 
Jan Wodynski și alții, precum și ale unor pic
tori tineri din Varșovia, Cracovia, Gdansk și 
Lodz, importante centre artistice din R. P. Po
lonă. Nu lipsesc nici reprezentanții altor centre 
culturale, printre care cei din Poznan, Katowice, 
Torun și Bialystok. Cele mai multe dintre lucră-
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De vină

Pe lîngă cele cinci premiere cinematografice anunțate pentru săptămîna aceasta, pe e- cranele cinematografelor noastre vor rula în luna iunie și alte filme achiziționate recent de Direcția rețelei cinematografice și a difuzării filmelor.
• FANTOMAS — film de a- venturi, produs în studiourile franceze, cu Jean Marais, pe care l-am văzut de curînd în „Gentlemanul din Cocody". Regia : Andr6 Hunnebelle. Dintre interpreți mai amintim pe Louis de Funds și Myldne De- mongeot.
• EU SINT CUBA 1 — coproducție cubano-sovietică în regia lui Mihail Kalatozov, realizatorul filmelor „Zboară cocorii" și „Scrisoare neexpediată'.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — film sovietic, avînd la bază fapte autentice petrecute în timoul Marelui război pentru apărarea patriei, dimir Cebotarev
• PREA TlRZIU a studiourilor din Scenariul și regia : Bacsâ Pd- ter. Filmul abordează problema cunoașterii și înțelegerii generației celor de 20 de ani.
• DRAGOSTEA ȘI MODA — film iugoslav în regia lui Lj. Radicevici. Este o comedie muzicală inspirată din viața tineretului iugoslav.
• SĂRITOARELE DE LA 

TRAMBULINA — în realizarea acestui film, regizorul Liu Kuo- chuan se inspiră din viața e- levelor unei școli sportive din R. P Chineză.• în cursul lunii iunie mai sînt programate, în premieră : 
„Coliba unchiului Tom", coproducție gerrano-italo-iugo- slavă ; Fața pierdută — producție a studioului din Barran- dow — (R. S. Cehoslovacă) și „în flecare li, sărbătoare", producție a studiourilor engleze, după o nuvelă de Anthony Marriott.

Regia: Vla-— producție R P. Ungară.
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• Teatrul de operă și balet : COSI 
FAN TUTTE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) : INTILNIRE CU ÎNGE
RUL — 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 Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului Mic) : PE 40 METRI LUN
GIME DE UNDĂ — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL- 
CIRC — 19,30.

Ion HOBANA

VALORIFICAREA ȘTIINȚIFICĂ
A DOCUMENTELOR DE MUZEU

rile expuse oglindesc imagini ale contempora
neității, evenimente social-istorice de seamă din 
viața Poloniei. Compozițiile, peisajele și portre
tele inspirate din actualitate zugrăvesc, în ma
niere picturale diferite, aspecte ale construcției 
socialiste.

Spectatorul între

LUDWIK MACIAG
Peisaj polonez

Scylla
(Urmare din pag. I)

îmi pare nițel cam 
surprinzător să-l văd pe 
un anumit tip de consuma
tor, om onorabil 
bun în munca 
de lucru zece 
expoziție de pe bulevard 
înainte de a intra la cine
matograf, și dînd verdicte 
rapide la fot ceea ce are 
aerul să-l contrarieze bunul 
simț, ca și cînd sentimentul 
frumosului s-ar instala din- 
tr-o ochire, ca și cînd „îmi 
place" sau „nu-mi place' ar 
ține loc de criterii estetice. 
Foarte bine plantat pe pă- 
mînt, în rosturile lui, acest 
vizitator refuză să-l pără
sească, fie și pentru o cli
pă, cît să primească su
gestia unor raporturi, altele 
(între sunete, culori, ima
gini, semnificații) decît cele 
care îi sînt uzuale. El nu se 
lasă „dus". Dacă muzica se 
numește „Pasărea măiastră' 
și el nu-și poate reprezenta 
foarte clar respectiva zbu
rătoare se simte păgubit. 
Atunci afirmă, cu o incredi
bilă ușurință, că ceea ce 
aude nu este copia reali
tății, nici stilizarea ei accep
tabilă, ci un act de extrava
ganță care trebuie amendat 
numaidecît. El nu are, și 
nici nu vrea să aibă, tulbu
rarea faptului că un semen 
al său, o minte și o simțire 
omenească, s-a străduit să 
prindă din lume cîfeva no
tații esențiale, le-a filtrat 
cum a putut și s-a priceput, 
ocolind cu grijă știutul și fă-

altfel și 
lui, făcîndu-și 
minute într-o

cuful dinainte, și acum le 
oferă ca pe niște materiali
zări ale putinței sale crea
toare, ale sufletului său, 
invitînd la o consimțire cu 
ele. El, cetățeanul 
expediază o operă 
în doi timpi și trei 
Dacă n-a priceput 
opera nu poate să fie decît 
proastă.

Nu putem judeca și 
cenzura sufletul altuia fără 
să încercăm înainte să ne 
integrăm în el, fără să-l le
găm de toată mișcarea ar
tistică de pînă la el, al că
rei punct de sinteză năzu
iește să devină. A judeca 
un lucru de artă înseamnă 
pînă la urmă 
tr-un context, 
dința care i-a 
care îl poate, 
fima, alteori, 
plica, 
liber să 
fele sale, 
noaște nu este o prefe
rință. Poți să respingi o for
mă sau alfa de arfă, un ta
blou sau un poem simfonic, 
dar cu scrupulul unei jude
căți întemeiate pe altceva 
decît pe o primă impresie 
întîmplătoare. Arta nu e și 
n-a fost niciodată copie, ci 
interpretare, transfigurare, și 
cînd stau în fața operei 
caut să-i descopăr nu simi
litudinea cu modelul ci ar
monia, legea interioară care 
l-a determinat pe artist să 
se exprime astfel, acordîn- 
du-i dreptul să fie altceva 
decît toți ceilalți și deci, 
pînă ia un punct, altceva

Firește, 
aibă 
dar

grăbit, 
de artă 
mișcări, 
imediat

a-l așeza în- 
a căuta ten- 
dat naștere și 
uneori, legi

cei puțin, ex- 
fiecare e 

preferin- 
a nu cu-

decît mine. Dacă nu văd în 
operă decît ceea ce știam 
dinainte, nu mai am nevoie 
de ea ; ea e o copie și 
nimic mai mult. Eu mă în
credințez însă operei și 
pentru ceea ce nu știam 
pînă acum, decît vag, pen
tru noutatea esențială pe 
care aștept să mi-o comu
nice. Eu pătrund în sufletul 
artistului, călăuzit de dînsul, 
pînă unde pot să înțeleg 
ceva din el, și acolo sînt 
liber să mă opresc și să mă 
întorc. Dar cînd am peste 
cinci minute bilet la cine
ma mă abțin să dau sen
tințe definitive. Pentru că 
opera n-a fost făcută în 
cinci minute, între două ci
nematografe.

S-ar putea, aruncînd ana
tema pe tot ce pare la în
ceput mai nedeslușit, să dis
prețuim și lucruri de mare 
valoare, dintre cele care 
poartă întrînsele germenul 
noului.

Dar acum să ne întoar
cem și în partea cealaltă, 
fiindcă la această Scyllă 
există și o Carybdă.

Mînat de dorința de a 
reprezenta cu precădere 
noul, cîte un tînăr artist se 
abate uneori nu numai de 
la canoanele arfei respecti
ve, ci și de la ceea ce este 
prea ușor de înțeles ori 
prea „comun”. El se ferește 
așa de înverșunat să nu 
cadă în clișeu, în copie, în- 
cît folosește fot ce poate 
contraria sau șoca înțelege
rea obișnuită, de dragul de 
a-și demonstra personalita-

tea, prin recurs la ceea ce 
are ea mai obscur și mai 
incoerent. El nu lucrează, e 
adevărat, după modele, dar 
nu lucrează nici după alt
ceva. El exprimă niște lu
cruri difuze, niște intenții și 
senzații disparate, cu o în
dreptățire pe care și-o cre
de absolută. Așa „a văzut 
el", asta a fost intuiția lui. 
Cu atîf mai rău dacă cineva 
nu-l înțelege. E și greu ca 
un altul să înțeleagă (după 
părerea lui) zonele adînci 
pe care i se plimbă intui
țiile. Și atunci iată cum orice 
fel de adunare arbitrară de 
elemente picturale, sonore 
sau verbale devine pentru 
dînsul operă de artă, pe 
care cu o dezinvoltură fra
pantă (derivînd dinfr-un fals 
concept de libertate artisti
că) o expediază publicului 
„ignor". Dacă eu sau dum
neata ridicăm din umeri, 
după ce am urmărit fotul 
cu bunăvoință și răbdare, 
ba și cu cultură, sînfem ta
xați drept retrograzi, drept 
piedici în calea artei noi. 
Și dacă dumneata ești cum
va mai slab de înger, sau 
dacă te iei după ce am 
scris eu mai sus, că n-ai 
voie să judeci pripit și să 
te consideri afoafeștiutor, te 
vei strădui din răsputeri să 
înțelegi ceva din ceea ce 
ți se oferă, și mai de ruși
ne, mai de complezență, 
mai încurcînd diverse ele
mente aperceptive scoase 
urgent din sertarele memo
riei dumitale, vei încerca să 
dai un înțeles la ceea ce

• La 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru 
tineretul școlar : SPORT LA... MICROSCOP. FOTBAL 
(III) • 19,40 — Pentru cel mici: CUTIA CU JOCURI • 
20,00 — Colecții, colecționari, pasiuni : BANCNOTE 
RARE • 20,20 — Cabinet medical TV : PARADENTOZA 
— puncte de vedere moderne. Participă prof. dr. Vale
rian Popescu și dr. Mihai Sitea • 20,50 — Ctntă Dorina 
Drăghici șl Horta Ropcea • 21,15 — Filmul : „TATĂL 
SOLDATULUI" — producție a studiourilor sovietice • 
22,45 — Telejurnalul de noapte • 22,55 — Buletinul 
meteorologic.

La Arad au fost pre
zentate, recent, într-o 
sesiune științifică rezul
tatele activității de cer
cetare efectuată în ulti
ma vreme la Muzeul re
gional din localitate. Va-

lorificînd documente e- 
xistente în muzeu, cer
cetătorii au abordat în 
comunicări aspecte ale 
vieții literar-artistice și 
sociale din trecutul ora
șului și al împrejurimi
lor sale.
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• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Sala Palatului (seria 1724 — 
orele 19,30); Festival — 8; 10,30; 13; 
15,45; 18,30; 21,15; la grădină — 20,15, 
Floreasca — 10; 12,30; 15,30; 18, 20,30 
(Ia ultimele două cinematografe com
pletarea Vizita conducătorilor de par
tid și de stat tn regiunea Suceava), 
Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) — 
20,15.

• SERBĂRILE GALANTE : Patria —
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19, 21,15, 
București — 8,45; 11,15; 13,45; 16,30; 
18,45; 21 (la ambele completarea Vizi
ta conducătorilor de partid șl de stat 
tn regiunea Iași), Grivița (completare 
Cocenel) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Grădina „Progresul” (Str. 
Ion Vidu nr. 5) — 20,30.

• ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45, 16,15; 18,45; 21,15, 
Arenele Libertății — 20,30, Modern — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Melodia
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

• OMICRON : Luceafărul — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Feroviar — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grădina 
„Doina” — 20,15, (Ia toate completa
rea Congresul sindicatelor).

• FOTBAL : Cinemateca — 10; 12; 14.

• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; Ia 
grădină — 20,15, Patinoarul „23 Au
gust" — 20,15, Gloria — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21, Tomis — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45; la grădină —- 
20,15.

• DE LA 7 LA 12 : Lumina (completa
re Vtrste) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.

• NOAPTEA IGUANEI : Victoria -4 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.

• OPERAȚIUNEA „I" : Central (com
pletare Congresul sindicatelor) — 9,15i 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : 
Union — 10; 15,30; 18,15; 20,30.

• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.

• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Doina
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• OTTO IULIEVICI SCHMIDT —
NINGE — TRACTORUL 66 — PA
VLIK : Timpuri Noi — 10—21 In con
tinuare.

• GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop : Giulești (completare
Orizont științific nr. 2) — 10,30: 16;
18,15; 20,30, Bucegi (completare Stelu
ța cenușie) — 9,45; 11,45; 13,45; 16;
18,30; 20,45; la grădină — 20,15, Mio
rița (completare Al VUI-Iea Congres 
al U.T.C.) — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.

• HAIDUCII — cinemascop : înfrăți
rea între popoare (completare Ștlintă 
șl tehnică nr. 11) — 14; 16; 18,15;
20,30, Lira (completare 1 Mal 1966) — 
15,30; 17,45; 20, Moșilor — 15; 17; 19; 
la grădină — 20,30.

• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop: 
Dacia — 9,45—14,15 în continuare; 
16,30; 18,45; 21.

și Carybda
nu prea are, să împrumuți 
un sentiment acolo unde 
cam lipsește, să-ți produci 
un extaz și o emoție acolo 
unde s-au pus vanitate și 
jonglerie, să cumperi artă 
acolo unde ți s-a vînduf 
confecție, să cauți talent ori
ginal acolo unde nu există. 
„Incidit in Scyllam qui vuit 
vitare Carybdim". Ai vrut să 
fii scrupulos, să eviți superfi
cialitatea, conservatorismul, 
ignoranța sentențioasă, rigi
ditatea filistină și iafă că 
dai apă la moară impostu
rii artistice travestită sub 
formă de „experiment", de 
noutate, de intuiție ascun
să. Ai vrut, pe bună drep
tate, să te recuzi ca arbitru 
absolut al senzațiilor altuia 
și iată cum, paradoxal, devii 
susținătorul arbitrarului ce
lui mai dezlănțuit. Ai vrut 
să nu fii orb șl surd la 
ceea ce se creează în jurul 
d-tale și atunci te apuci, cu 
bunăvoință, să „vezi” peste 
tot sensuri și intenții, să cre
ditezi orice elucubrație, să 
„descoperi" tot timpul, ca 
în Hamlet, că norul de pe 
cer pare ba o cămilă, ba o 
fecioară, ba altă plăsmuire 
„artistică", atunci cînd de 
fapt nu e decît ceață con
centrată. Cultura care te-a 
ajutat să depășești pragul 
impresiei primare ajunge, 
cînd nu e destul de sedi
mentată, să-ți joaca festa, 
să-ți creeze iluzia unui sens, 
să-ți dea panica lipsei de 
rafinament.

Și atunci încă o dată, ca 
să eviți o asemenea festă, 
ca să nu te lași păcălit de 
Carybda snobismului, vii a- 
proape de Scylla unui bun 
simț rudimentar și simplifi
cator, pe ale cărui valuri 
plutesc ici și colo spumele 
filistinismului. Ca să nu cazi 
într-o admirație vană te în
chizi într-un „bun simțism’ 
suspicios.

Nu e ușor, recunosc, să 
deosebești valoarea artisti
că veritabilă de cealaltă. 
Mai întîi fiindcă sfera artei 
s-a mărit extraordinar, în- 
corporînd tot felul de lu- 
-ruri care, cu sau fără in
tenție, sugerează cîte ceva. 
Decorativul a Invadat arta, 
stilizarea se cheamă tot 
artă, fenomenele naturale, 
aglomerările de elemente 
puse cu un schepsis se re
clamă de la arfă. Lemnele, 
cornul, piatra, potrivite în
tr-un fel. rîndurile înșirate 
pe hîrtie într-un fel, tim
brele, percuțiile, zgomotele 
îmbucate într-un fel, toate 
pretind (și li se acordă) egi
da artistică.

E foarte greu, așadar, cînd 
te afli în prospecție spre 
promontorul noului în artă 

deosebești ce e bun de 
e rău. Dar nici lui Ulysse 
i-a fost ușor să ajungă 
Ithaca. Eu voiam numai 
arăt, limifîndu-mă la

I» AVENTURA ’: Buzeștf — 15; 17,45; 
20,30; la grădină — 20,30, Rahova — 
10,30; 18; la grădină — 20.30.

I* HAI, FRANȚA I : Crîngași (comple
tare Orașul care iubește) — 15,30; 18; 
20,30.

I* NU PLINGE, PETER 1 — cinema

scop : Unirea — 16; 18,15.

I* FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Flacăra 
(completare Vizita tn Republica So
cialistă România a președintelui Ioslp

IBroz Tito) - 15,30; 18; 20,30, Flamura 
(completare Două săptămtni tn Yemen) 
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

I* INSPECTORUL : Vitan (completare 
Katiușa) — 16; 18,15.

I* SOȚIE FIDELA : Arta (completare 
Buhara-Ural) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, Ia grădină — 20,30, Aurora 
(completare Ilustrație la Don Quilotte) 

I— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; 
la grădină - 20,15.

ie A FOST ClNDVA HOȚ - cinema
scop : Munca (completare Rășinari) — 
10,30: 14; 16; 18,15; 20,30.

I» MUNCILE LUI HERCULE : Popular 
— 16; 18,15; 20.30.

• VANINA VANINI : Cosmos -a1 15,45- 18, 20.

• BARCAGIUL — cinemascop : Viito* 
Irul (completare 1 Mai 1966) — 15,30;

18, 20,30.

• WINNETOU — seria II-a ; Colenti-

Ina (completare 1 Mai 1966) — 16;
18,15; 20,30; la grădină — 20.

I» ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Volga — 9; 11,15; 14; 16,15:

18,45; 21, Stadionul „Dinamo” — 20,15.

I* ATENTATUL — cinemascop : Pro
gresul — 15,30; 18: 20,30, Pacea — 
16; 18; 20.

PARCAREA INTERZISĂ : Drumul 
Sării (completare Ctnd iarna triumfă) 
— 16; 18; 20.

să
ce 
nu 
în 
să
ecoul social al arfei, că pe 
drum există două vîrtejuri 
îngemănate, de care e bine 
să ne ferim deopotrivă.

I» SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI
— cinemascop : Ferentari (completare 
Cînd iama triumiă) - 16: 18,15: 20,30.

I» FIFI ÎNARIPATUL : Cotroceni (com
pletare Culori tn pictură) — 14; 16,15; 
18.30; 20.45.

I* DRAGOSTE LA ZERO GRADE t 
Grădina „Unirea" — 20,15.

• DEPĂȘIREA : Grădina „Lira" -> 
| 20,30.
I • DUMINICA LA NEW YORK : Gră

dina „Progresul-Parc” — 20,30.
E • CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
■ Grădina „Vitan" — 20,30.
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Plecarea delegației Consiliului Vești din R.P. Mongolă
La invitația ministrului forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general de armată Leon- tin Sălă.ian, o delegație militară iugoslavă în frunte cu locțiitorul comandantului suprem al forțelor

•armate și secretarul de stat pentru apărarea națională, general de armată Ivan Gosnjak, va face o vizită oficială, de prietenie în Republica Socialistă România la mijlocul lunii iunie.
municipal al Parisului > ■ ■

Cronica xilei

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A SUEDIEISărbătoarea națională a Suediei — aniversarea Constituției — a fost marcată luni în București printr-o recepție oferită de ambasadorul acestei țări, Olof Gustav Bjurstrom.Printre invitați se aflau Petru Burlacu, secretar general la Mi-

Oc- al oa- su-nisterul Afacerilor Externe, tav Livezeanu, vicepreședinte I.R.R.C.S., academicieni și alți meni de cultură, funcționari periori din Ministerul AfacerilorExterne și Ministerul Comerțului Exterior.De asemenea, au participat șefi de misiuni diplomatice, acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Centenarul liceului 

„Unirea” din FocșaniLa Focșani a avut loc la 5 iunie sărbătorirea centenarului liceului „Unirea". în băncile școlii de 100 de ani au luat loc absolvenți ai liceului, astăzi academicieni, profesori universitari, medici, juriști, ingineri. Au luat parte reprezentanți x ai organelor de partid și de stat din regiune. O prezență emoționantă la iceastă sărbătoare a fost aceea a profesorului octogenar Spiridon Lă- duncă, care și-a dedicat cinci decenii din viață liceului din Focșani.

Veteranilor școlii focșănene și foștilor profesori le-au adus un cald omagiu reprezentanții tinerei generații.Emil Caragheorghe, secretar general al Ministerului învățămîntu- lui, a transmis din partea ministrului învățămîntului un salut corpului profesoral și elevilor liceului „Unirea".La sfîrșitul festivității a fost prezentat un frumos program artistic. (Agerpres)

La invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, ne-a vizitat țara o delegație a Consiliului municipal al Parisului, condusă de Albert Cha- vanac, președintele consiliului. Oaspeții au vizitat Capitala, Brașovul, Sinaia, localități de pe litoral, cartiere de locuințe, muzee, obiective turistice.Luni dimineața, răsit Bucureștiul, patrie. înainte de bert Chavanac, solicitat de redactorul Agenției române de presă „Agerpres", Constantin Zlăvog, și-a exprimat unele impresii asupra vizitei sale :Am primit cu plăcere invitația de a vizita România — a spus oaspetele. Este o ocazie de reînnoire a contactelor prietenești stabilite cu dl. Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, încă din vizita făcută de dînsul la Paris. Știam că vom vedea lucruri frumoase, interesante. Desigur, toate marile orașe, capitalele îndeosebi, au în general probleme urbanistice-gospodărești asemănătoare. Totuși, fiecare își are specificul său, într-un fel sau altul diferit de al altor orașe. Bucureștiul nu face excepție. El este însă, în primul rînd, un oraș frumos, curat, bogat în construcții, cu multe și frumoase cartiere noi. Se simte o atentă preocupare pentru varietate, deși construind într-un ritm atît de rapid este greu să eviți monotonia. Grupurile de construcții amplasate în imense zone verzi creează condiții deosebit de plăcute de locuit,

delegația a pă- întorcîndu-se în plecare, dl. Al-

de am construcție sânt realizată. Din explicațiile primite asupra dezvoltării viitoare a Bucureștiului, mi-am dat seama că administrația orașului are planuri importante de valorificare deplină a poziției naturale în care se află orașul, pentru dezvoltarea lui armonioasă, precum și de rezolvare a unei serii de probleme municipale în concordanță cu dorințele locuitorilor. Numeroasele lacuri aflate la marginea orașului creează posibilități de realizare a unor cartiere de locuit și în același timp puncte de odihnă și recreere deosebit de plăcute. în orașele de munte, ca și în cele de pe malul mării, pe care le-am vizitat, am reținut aceleași preocupări. Brașovul, de pildă, este un oraș minunat. Stațiunile turistice foarte frumoase din apropierea sa, ca și cele de pe malul mării, unde se înșiră numeroase construcții moderne, confortabile, sînt pregătite pentru a satisface cerințele oricăror turiști. Și, pentru că am ajuns aici, trebuie să spun că pe lîngă vizite ca a- cestea, care duc la întărirea relațiilor, la o mai bună cunoaștere reciprocă a problemelor noastre de pe urma cărora putem schimba soluții de rezolvare a unora dintre ele, nu este exclus să ne găsim în România și ca turiști.Aș vrea să subliniez, a spus în încheiere dl. Albert Chavanac, amabilitatea cu care am fost înconjurat. Mi-am dat seama că a- ceasta nu ține numai de regulile de primire a unor oaspeți, ci caracterizează poporul român.

viață. Sala Palatului, pe care vizitat-o, de exemplu, este o mare, solidă, intere-
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Vedere parțială a Combinatului de materiale de construcție din Darhan.

In cinstea 
Congresului 

P. P. R. M.

Ecouri
< FOTBAL

la etapa 
a XXIII-a

Pe scurt de
ECHIPA DE TENIS (TINERET) A 

ROMÂNIEI participă la turneul internațional de la Sofia alături de formațiile Iugoslaviei, R.S.F.S. Ruse și Bulgariei. Iată rezultatele înregistrate în primele două zile : Bulgaria — R.S.F.S. Rusă 4—2 ■, România — Iugoslavia 4—2 ; Bulgaria via 4—1 ; R.S.F.S. Rusă 
3—2.

— Iugosla-— România
MONDIALE(S.U.A.)LA CAMPIONATELE 

DE LUPTE de la Toledo și-au confirmat participarea 31 de țări, întrecerile sînt programate între 16 și 22 iunie. Printre țările înscrise se numără U.R.S.S., Bulgaria, România, Ungaria, Turcia, Suedia, R. D. Germană, Iugoslavia, Franța, Cehoslovacia, Iran.

peste hotare

Atenție la... nesportivitate
De la Arad ni s-a transmis că meciul 

dintre U.T.A. și lidera campionatului, 
Petrolul, în care victoria a revenit pe 
deplin merit fotbaliștilor din localitate, 
a produs o proastă impresie prin nume
roasele acte de nesportivitate comise de 
jucători ai ambelor formații. In prima 
repriză, arădanul Birău l-a lovit în mod 
huliganic pe Moldoveanu, fapt care fi
rește i-a atras eliminarea de pe teren. 
Lucrurile nu s-au oprit aci i enervați, 
probabil, de eliminarea echipierului lor, 
arădanii au continuat să joace dur, iar 
ploieștenii au căutat să se răzbune. A 
fost nevoie de intervenția la pauză a 
observatorului federal pentru ca spirite
le să se calmeze. Aceste lucruri sînt 
surprinzătoare și cu atît mai repro
babile cu cît ele s-au petrecut la meciul 
dintre două echipe valoroase : Petrolul, 
virtuală campioană — „carte de vizită" 
care obligă nu numai la un joc de ridi
cat nivel ci și la o ținută sportivă — și 
U.T.A., echipă ce obișnuise publicul, 
și-și cucerise simpatia acestuia, prin jo
cul ei de obicei curat și tehnic.

Comportări reprobabile (intrări dure 
la adversar, placaje ca la rugbi, vocife-

rări la adresa deciziilor arbitrilor) s-au 
semnalat și la alta partide. La București, 
de pildă, Dumitru Nicolae (Steaua) a 
făcut, în repetate rînduri, uz de fi
zic într-un mod nepermis la in
cursiunile lui Codreanu. Pe Pîrcălab 
l-am apreciat cu totii pentru verva de
osebită din timpul meciului cu Stiinta 
Craiova. Din păcate, și el a avut unele 
ieșiri nervoase față de arbitri, comen- 
tîndu-le în mod nepoliticos deciziile.

Acum, în finalul campionatului, lupta 
pentru evitarea retrogradării — în care 
sînt angajate, mai mult ca niciodată, 
numeroase echipe — nu trebuie să ducă 
la degenerări. Că acest lucru este posi
bil au dovedit-o în meciul lor direct de 
duminică Siderurgistul și Crișul, adică 
tocmai echipele cu cea mai precară si
tuație. Este necesar ca antrenorii, ar
bitrii (care la noi sînt cam mărinimoși 
fată de nesportivitate și destul de zgîr- 
ciți la eliminările de pe teren ale turbu- 
lenților) au obligația să preîntîmpine 
orice manifestare care ar duce, Ia alte
rarea calității focului, la crearea unei 
atmosfere de lipsă de respect fată de 
publicul spectator.

ȘI TOTUȘI, MECIUL PETRO
SIAN — SPASSKI CONTINUA... Meciul pentru titlul mondial de șah, dintre cei doi mari sportivi sovietici, a continuat ieri cu disputarea celei de-a 23-a partide. Jucînd cu piesele albe, Spasski a cîștigat în 31 de mutări. Scorul este 12—11 în favoarea lui Petrosian. Ultima partidă se va juca la 8 iunie, dar — după cum se știe — indiferent dacă Spas-

ski va obține din nou victoria, titlul mondial rămîne în posesia lui Petrosian, așa cum prevede regulamentul în caz de egalitate.
SELECȚIONATA SECUNDA DE 

FOTBAL A BRAZILIEI, care cuprinde numeroși jucători ce se pregătesc în vederea turneului fina! al campionatului mondial, a susținut la Belo Horizonte un meci de verificare cti reprezentativa Poloniei. Fotbaliștii brazilieni au învins cu 4—1 (2—1). Scorul însă a fost deschis de oaspeți în minutul 38, prin Lubans- ki. Brazilienii au marcat, în ordine, prin Alcindo, Tostao (de două ori) și Danilson. De remarcat că pe postul 
de extremă stîngă a fost folosit tînăr (Adu), in vîrstă de numai ani.

GIANNI MOTTA CONDUCE 
„TURUL ITALIEI". EtaDa a a Turului ciclist al Italiei,zano-Moena (100 km),, a fost cîș- tigată de italianul Gianni Motta în 3h 13’ 07”. Pe locul doi la o diferență de o secundă, a sosit francezul Jacgues Anquetil. în clasamentul general conduce Motta, urmat de Zilioli (la 3’46”), Anquetil (la 4'29”), Jimenez (la 5’33”).
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Tinerețe fără „bătrinețe“ ?
Indiferent de disputele din iurul go

lului al treilea, echipa Steaua a făcut 
duminică un joc mult mai apropiat de 
nivelul ridicat cu care ne obișnuise în 
trecut — și aceasta deși acționa pe un 
teren aproape desfundat și în fața unui 
adversar valoros, în formă bună, ho- 
tărît să lupte cu dîrzenie pentru victo
rie.

In mod Incontestabil, la această com
portare a contribuit substanțial reintro
ducerea în formație a Iui Raksi (pe pos
tul în care s-a consacrat și în care, s-a 
văzut din nou, poate da cel mai bun 
randament), precum și a lui Constantin, 
practic autorul a două goluri. Partidele 
anterioare (cu Petrolul, Farul sau 
Politehnica etc) demonstraseră că echi
pei Steaua nu-i lipsesc vigoarea, forța 
de pătrundere, rapiditatea în execuții, ci 
tocmai clarviziunea, „ochiul versat' al 
unor asemenea jucători, un plus de gîn- 
dire tactică. Meci după meci am văzut 
pe tinerii de la Steaua atacînd steril, 
„stil berbece", ca șarjele individuale de 
la rugbi, deci cu slabe șanse de finaliza
re. Or, în meciul cu Rapid, a reieșit clar 
aportul adus de Constantin și Raksi la 
omogenizarea generală a jocului echipei, 
inclusiv a înaintării. Prezența lor s-a 
răsfrînt și asupra nivelului de joc al ti
nerilor i alături de rutinatul Constantin, 
tînărul Voinea, în alte meciuri rătăcitor 
pe teren, și-a valorificat o serie din ca
litățile sale. Reintroducerea, în ceasu
rile critice, a lui Constantin și Raksi 
impune însă întrebarea : a trebuit oare 
ca echipa Steaua să ajungă în zona re
trogradării pentru ca antrenorii ei să se 
decidă a-i folosi pe cei mai buni 
jucători de care dispun ?

In legătură cu explicațiile tradiționale 
furnizate, ar m .a, în general, de su
pus discuției „odul, destul de superfi
cial, cu care se folosește la noi eticheta
rea de „bătrîn pentru fotbal'. Nu vom 
face apel la cazurile rare, de mare ce
lebritate, gen Mathews, care s-a retras 
la 50 de ani ; dar în fotbalul românesc 
au adus un mare aport fotbaliști valo
roși ca Pecsovschi, V. Zavoda, Ozon, 
Apolzan, Bone la vîrste care depășiseră 
pragul celor 30 de ani. Chiar si astăzi, 
jucători ca Pahonțu, Nunweiller III, 
Lereter, Popa, Sigheti etc. îndeplinesc un 
rol-cheie în formațiile lor. în nu puține 
echipe străine, dintre care unele ne-au 
vizitat tara, evoluează uzual fotbaliști

în jurul a 33—36 de ani. Publicul bucu- 
reștean a putut urmări la jucători ca 
Germano, Matrai, Fenyvessi, Gen- 
to, Di Stefano ș a. nu numai clar
viziunea, orientarea generală în joc, dar 
și viteza, rezistența fizică. Știind să va
lorifice calitățile unor astfel de sportivi, 
antrenorii respectivi nu ezită cituși de 
puțin în a-i menține în reprezentativele 
naționale ani în șir > unii sînt prezenți 
la ediții succesive ale campionatului 
mondial care, se știe, au loc din patru 
în patru ani. Așa se și explică faptul că 
unele echipe naționale dispun de jucă
tori care au la activ 50—60 de selecțio
nări internaționale, cu bogată experien
ță acumulată.

Evident, promovarea tinerilor, împros
pătarea continuă sînt o necesitate reală 
și vitală pentru oricare echipă. în ace
lași timp însă omogenizarea formațiilor, 
la fel de necesară și vitală, trebuie fă
cută pe baza fructificării experienței ju
cătorilor ajunși în plină maturitate spor
tivă. A coborî artificial „limitele de 
vîrstă" pentru activitatea fotbalistică 
înseamnă a lăsa pe tușă sportivi care 
pot aduce un important aport la dezvol
tarea fotbalului nostru, a îngreuna 
sași preluarea experienței acestora 
către cei tineri.

Totodată, considerarea prematură 
„bătrîni" a unor fotbaliști valoroși 
este de natură nici să-i stimuleze 
tineri în eforturile de a-și desăvîrși mă
iestria sportivă spre a-și cuceri, pe me
rit, un loc în prima garnitură. La noi 
sînt nu putini tineri care consideră că 
locul în echipa I-a le este rezervat auto
mat, de îndată ce unul sau altul dintre 
ceilalți componenți ai lotului depășește 
vîrsta de 30 de ani.

Sînt cîteva considerente care ar me
rita să stea în atenția acelor antrenori 
ce se ghidează, în alcătuirea echipei, 
mai mult după preferințele sau vocife
rările „galeriei* — nu întotdeauna in
spirate. Și, fiindcă în aceste considerente 
am pornit de la Jocul de duminică al 
echipei Steaua, s-ar putea aminti o bu
tadă — care circulă frecvent printre cro
nicarii sportivi — și anume că Steaua 
poate face o figură bună chiar și atunci 
cînd Constantin este cel mal slab din 
formație i căci aceasta ar presupune 
ca ceilalți componenți ai echipei să joa
ce mai bine decît el...

I. DUMITRIU
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Numărul revistei cuprinde 
lorificării 
naturale 
tării Industriei de C. LAZAR, Co
relații ale reproducției lărgite în 
agricultura socialistă de C. SE- CRIERU Eficienta economică a 
sistematizării zonelor industriale de L. ADLER și Z. SOLOMON, 
Controlul tehnic șl calitatea pro
duselor de I. OLTEANU, Posibili
tăți de lărgire a exportului de 
mașini și utilaje de I. STOIAN, 
Probleme ale utilizării rationale a 
fondurilor de producție în coope
rativele agricole de I. STANESCU, 
Gîndirea progresistă și revoluțio
nară a lui C. A. Rosetti de V. NECHITA (Iași). Intensificarea pro
cesului de monopolizare în țările 
Piejei comune de N. PĂRĂLUȚĂ.în continuare, revista publică materialele : încercare de deter
minare a cauzelor ritmurilor post
belice ale comerțului mondial ca
pitalist de Dr. I. ANGHEL și S. SAVA — la rubrica „Din planul Institutului de cercetări economi
ce' ; Cibernetica șl aplicațiile el 
în economie de I. STANCIULES- CU-MEHEDINȚI — la rubrica „Consultații" ; Mărimea venitului 
national creat (realizat), reparti
zat și utilizat în socialism de Dr. D. GRINDEA —la rubrica „Schimb de păreri* ; O contribuie la elu
cidarea problemelor statisticii 
comerțului exterior de Dr. L. TO- 
VISSI, O interesantă și utilă lu
crare de sinteză de M. ZARA, 
Perfectionarea normării muncii în 
construcții de E. HAN, Din Istoria

pe luna mai a.c. al „Probleme Economice" articolele : Influența va- 
superioare a resurselor 

asupra ritmului dezvol-

Tlmpul probabil pentru 8—9—10 iu
nie. Vremea continuă să se încălzeas
că. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale sub formă de aver
se mai frecvente în sudul și estul tă
rii. Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele între 
17 și 27 grade. Local mai ridicate. In 
București vremea continuă să se încăl
zească. Cerul va fi variabil, favorabil 
averselor de ploaie după-amiaza. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere.

din Româniamișcărilor țărănești de V. BOZGA, Texte din opera lui 
Charles Fourier în limba română de D. MUREȘAN și M. ROZOREA — la rubrica „Critică și bibliografie*.Revista mai conține rubrica „Scrisori către redacție*.

Știri sosite din Ulan-Bator redau un amplu tablou al muncii pline de însuflețire și al realizărilor do- bîndite de oamenii muncii din R. P. Mongolă în cinstea importantului eveniment din viata tării — Congresul al .XV-lea al Partidului’ Popular Revoluționar Mongol, care se deschide la 7 iunie.Potrivit datelor preliminare, întreprinderile industriei energetice au depășit în primele 5 luni ale acestui an sarcinile de producție, producînd cu 12,1 la sută mai multă energie electrică decît era planificat. Fabricile și uzinele Combinatului industrial din Ulan-Bator au realizat cu 36,4 la sută mai multe produse decît prevedea planul. Realizări de seamă au obținut si întreprinderile alimentare din tară. Planul de producție pe primele 5 luni ale a- nului a fost depășit cu 9,6 la sută.în adunări generale ale organizațiilor de partid, la conferințele orășenești și regionale ale P.P.R.M., oamenii muncii au trecut în revistă realizările do- bîndite în ultimii ani și au discutat obiectivele viitoare prevăzute în proiectul de Directive ale celui de-al patrulea plan cincinal (1966—1970), document care urmează a fi adoptat de congres.în perioada premergătoare Congresului au crescut și mai mult influenta și prestigiu] partidului în mase, iar rîndurile sale au sporit. în ultimele luni au cerut să fie primiți în

partid sute de fruntași în muncă din întreprinderile din Ulan- Bator, precum și din regiunile Selenghin, Hubsugulsk, Baian- Uleghei, Mongolia centrală șf altele.
Complexul 
din Darhan

Un șir de blocuri au și fost date în folosință.în cursul noului cincinal, la Darhan se vor dezvolta în continuare baza energetică și cea a materialelor de construcție, precum și industriile forestieră și alimentară.Din Darhan, orașul nou, centru industrial, se anunță noi succese în muncă. în ultima vreme, aici a fost dată în folosință mina de cărbune cu exploatare la zi de la Șarîn-GoL avînd o capacitate a- nuală de producție de 1 100 000 de tone ; la termocentrala care va alimenta cu energie e. lectrică complexul industrial al orașului, a fost instalat cel de-al patrulea și ultimul turbogenerator ; între o- rașele Darhan și Suhe- Bator s-a construit o linie de înaltă tensiune, lungă de 100 km. pentru transportul e- nergiei electrice. Noul siloz cu o capacitate de 32 000 tone de grî- ne este gata să primească recolta; tot mai multe produse ale uzinei de prefabricate din beton armat iau drumul șantierelor, noilor întreprinderi, sînt folosite în comunicații și conducte subterane.în prezent, montorii continuă să lucreze la instalarea liniei de înaltă tensiune Darhan—Ulan-Bator pentru transport de ener. gie electrică, care va permite crearea în tară a unui sistem e nergetic unitar. Totodată, continuă lucrările la fabrica de prelucrare a lemnului, a- telierele mecanice și de reparații și la alte obiective industriale în ritm rapid înaintează construcția de locuințe în noul oraș.

Dezvoltarea 
unei regiuniPrefacerile care au avut loc în ultimii ani în regiunea Selenghin — considerată leagănul revoluției populare mongole — constituie, de asemenea, o expresie a realizărilor dobîndite de oamenii muncii din republică pe calea construirii socialismului. în regiune se numără azi 3 orașe, 8 gospodării de stat și 6 uniuni agricole. Principala ramură este aici agricultura, regiunea furnizînd aproape jumătate din cantitatea de grîu produsă în îțitreaga tară. Ca urmare a unor îndelungate căutări și sxperiențe, cercetătorii din Selenghin au reușit să creeze un nou soi de grîu, „orhon", care dă recolte bogate în condițiile climei locale. Totodată, ei au obținut și o nouă rasă de oi. în regiune funcționează un mare număr de centre veterinare, precum și insti tutii de cercetări științifice.în cadrul noului cincinal, economia regiunii va continua să se dezvolte. Se prevede că recoltele la hectar vor crește cu 10 la sută, iar șepte- lul cu 20 la sută. Totodată, în regiune se vor construi noi întreprinderi, care și un alimentar.

Z.

Lupta împotriva 
zgomotuluiIn localitatea balneară Baden- Baden (R.F.G.) a avut loc recent cel de-al patrulea „Congres internațional al luptei împotriva zgomotului", la care au participat 450 de specialiști din 22 de state. Congresul a adoptat o rezoluție cu- prinzînd un apel adresat tuturor guvernelor din lume, în care li se cere să ia măsurile necesare pentru ca „plaga zgomotului, produsul secundar al progresului tehnic", să fie înlăturată. Numeroși participant! au cerut ca zborul a- vioanelor cu reacție deasupra teritoriilor locuite să fie interzis. Din rapoartele specialiștilor rezultă că zgomotele avioanelor supersonice se propagă pe o suprafață de 80—100 km, iar pe pămlnt Intensitatea lor crește, putînd să spargă geamurile clădirilor și să provoace accelerarea bătăilor inimii și alte efecte dăunătoare sănătății.
Statistici îngrijorătoareLa Addis Abeba a avut loc o conferință cu privire la situația tineretului african. Iată unele constatări: Numai fiecare al doilea copil african are șanse să meargă la școală. Și mai zguduitoare sînt datele cu privire la îngrijirea medicală. Deși în ultimii ani asistența sanitară s-a îmbunătățit simțitor, în primul an de viață mal mor încă trei pînă la cinci copii din zece. Aproximativ 40 la sută dintre toți copiii nu ajung la vîrsta maturității.

printre combinat
MARIN

MULTI BANI PENTRU NIMIC
Sub titlul de mai sus, revista vest-ger- 

mană „DER STERN", publică un articol al 
cunoscutului comentator S. Haffner, din 
care extragem:mărci foarte atunci ferea- de

2,7 pe lu- ne-

„2,7 miliarde constituie o sumă mare, în special cînd îi arunci pe stră pentru lucruricare nu ai nevoie și mai ales atunci cînd nu-i ai. Atunci cînd ești somat într-un mod grosolan să arunci pe fereastră miliarde de mărci care nu-i ai pentru cruri de care nu aivoie, merită poate să te gîndești un pic dacă nu este totuși posibil să nu faci această cheltuială.2,7 miliarde de mărci este suma pe care americanii o cer anual drept compensare pentru cheltuielile lor în devize sau drept costul staționării trupelor lor în R.F.G. Ei nu o cer sub formă de plată directă la ghișeul casieriei. Ei pretind ca guvernul federal să a- chiziționeze pentru a- ceastă sumă armament și anume fără întîrziere, indiferent dacă este sau nu necesar. în momentul de față el nu este necesar. Prima etapă de echipare a Bundeswehr- ului cu arme a fost încheiată, iar problema a- chiziționării de noi mo

dele de armament — ca, de pildă, avioane dintre cele mai modeme în locul celor de tipul „Star- fighter" — nu se pune încă. Poate peste cîțiva ani, dar astăzi încă nu. în consecință, dacă guvernul federal este obligat să achiziționeze în anul în curs armament american pentru suma de 2,7 miliarde mărci, este ca și cum ar arunca banii pe fereastră.tocmai în momentul de față el nu are bani aruncat: din viitorul buget lipsesc de pe acum cel puțin 5 miliarde.Dar, spun americanii, ce ne privește acest lucru ? Dacă nu cumpărați retragem din efectivul trupelor noastre.Ceva asemănător au anunțat acum și englezii. Aici este vorba de o sumă mai mică — aproximativ 1,2 miliarde a- nual, iar R.F.G. nu trebuie să facă achiziții pentru întreaga sumă ci, pînă. acum, numai în proporție de circa 60 la sută. Republica Federală nu trebuie să cumpere neapărat arme. Se pot achiziționa și alte măr

Iarde

furi. Dar șl în acest caz se poate vorbi despre bani aruncați pe fereastră pentru că mărfurile de care avem nevoie le achiziționăm în orice caz, iar această «compensare a cheltuielilor în devize» trebuie să fie acoperită prin achiziții suplimentare, prin achiziții făcute de guvern în afara schimburilor comerciale normale. în a- fară de aceasta, în viitor, după cum au și a- nunțat englezii, ei nu se vor mai declara mulțumiți cu 60 la sută ci cer, la fel ca și americanii, acoperirea întregii sume de 1,2 miliarde. în caz contrar vor recurge la retragerea unor efective din trupele lor.împreună se ajunge la 3,9 miliarde mărci a- nual, bani pe care nu-i avem.Singurii aliați care nu cer o compensare a «cheltuielilor în devize» determinate de staționarea trupelor lor, francezii, primesc din partea guvernului federal o notă în care li se pun tot felul de condiții noi pentru rămînerea unităților lor. în notă se spune, bineînțeles într-un limbaj diplomatic: „Dacă nu vă convine, mă rog, atunci plecați acasă". în

re îi privește însă pe englezi, se manifestă dorința ca ei să nu-și retragă efectivele, iar a- tunci cînd este vorba de americani, toată lumea cade, pur și simplu, în genunchi. Căci de prezența lor, după cum Știe — și aici toată lumea este unanimă această părere —depinde securitatea noastră".După ce ajunge la concluzia că, chiar în caz de război, prezența trupelor americane nu ar putea apăra R.F.G. autorul încheie:„De altfel nimeni amenință cu invazia publica Federală și meni nu-i cere ceva. Și dacă există totuși ceva ce amenință securitatea ei, acestea sînt propriile ei revendicări permanente de a îngloba R.D.G. și de a revizui frontierele Poloniei, cereri care trebuie considerate ca o revanșă pentru cel de-al doilea război mondial care a fost pierdut de Germania. Cea mai bună politică de securitate ar fi renunțarea la aceste revendicări care nu se pot îndeplini nici cum. Iar aceasta n-ar costa nici un pfenning".

Se mută un... munteProblema terenurilor pentru construcțiile de locuințe constituie una din preocupările cele mai importante ale cercurilor guvernamentale japoneze. Lipsa acestor terenuri se face resimțită mai ales în localitățile industriale de pe litoral. In apropierea orașului industrial Kobe, pentru obținerea unei suprafețe de 5 600 000 m.p. destinate construcțiilor de locuințe s-a hotărît mutarea... muntelui Tsuryukabuto. Roca dislocată urmează să fie risipită în mare, fiind transportată printr-un tunel subteran lung de aproape patru kilometri. Zilnic sînt transportate prin acest tunel 1 600 tone de rocă. La încheierea lucrărilor, tunelul va fi folosit pentru canalizarea viitoarei localități ce se va construi pe locul muntelui.
seîn

nu Reni-

Inimă artificială 
la un octogenarAsupra unui bolnav în vîrstă de 81 de ani s-a efectuat o excepțională operație de către specialiștii în chirurgia inimii de la Universitatea din Palermo. Este vorba de bătrînul Antonio Basile suferind de o boală datorită căreia pulsul ajunsese doar la 30 bătăi pe minut. Prin intervenția chirurgicală i s-a aplicat o inimă artificială „tranzistorială". Pînă în prezent starea pacientului este bună.
Amprente la HollywoodExistă la Hollywood un loc special amenajat, menit să consacre nemuririi pe cele mai renumite stele ale ecranului. Pentru aceasta, actorii de film trebuie să primească aprobarea juriului. Odată con- simțămîntul dat, lucrurile se simplifică. într-o formă pătrată este turnat beton, pe care actorii îșj imprimă forma mîinilor sau a picioarelor. Unii, mai originali, și-au oferit profilul, nasul sau... sărutul»



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

n. a. t. o. SEDIILE
COMANDAMENTELOR GENERALE

Delegația P.C.R. 
a sosit Intervenția reprezentantului român

/a Ulan Bator
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

La sfîrșitul primei ședințe din 
cursul dimineții de luni a celor 14 
miniștri de externe ai N.A.T.O., întruniți sub președinția ministrului de externe al Olandei, Joseph Luns, s-a anunțat că aceștia 
au căzut de acord ca sediile coman
damentelor generale ale N.A.T.O. 
să fie transferate în țările Bene-

SANTO-DOMINGO

Partidul 
revoluționar 
cere anularea 
alegerilor

luxului, în special în Belgia. Gu
vernul belgian, scrie agenția France Presse, și-a dat consimțămîntul, cu 
condiția ca pe teritoriul său să nu 
fie instalate baze militare. Potrivit acestui acord, Comandamentul suprem aliat din Europa (Shape), al cărui sediu se afiă în momentul de față la Paris, va fi instalat în apropiere de Bruxelles, iar Comandamentul zonei Europei Centrale, de la Fontainebleau, să fie mutat la Aix la Chapelle. Colegiul N.A.T.O. va fi transferat în Italia. Aceste hotărîr; vor fi supuse marți aprobării definitive a Consiliului ministerial.

ULAN-BATOR. — Trimisul special Agerpres, S. Podină, transmite : La 6 iunie a sosit la Ulan-Ba- tor delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Va- sile Patilineț, secretar al P.C.R.. care, la invitația P.P.R.M., participă la Congresului al XV-lea al lui Popular RevoluționarLa aeroport delegația a fost în- tîmpinată de Ț. Dughersuren, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., S. Bata, membru al C.C., șef de secție la C.C. al

C.C. al C.C. al lucrările Partidu- Mongol.

alP.P.R.M., T. Ghenden, membruC.C. al P.P.R.M., ambasadorul R.P. Mongole în Republica Socialistă România, și de alte persoane oficiale. Au fost prezenți, de asemenea, Petre Niță, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.P. Mongolă, și membri ai dei.în seara aceleiași zile, P.C.R. a fost primită de tori ai P.P.R.M. în frunte cu J. Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de 'Miniștri al R.P. Mongole.

ambasa-delegația conducă-

GENEVA 6. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Luni au început lucrările Comisiei de rezoluții a celei de-a 50-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii. Comisia urmează să discute 11 proiecte de rezoluție privitoare la contribuția O.I.M. la „Anul internațional al drepturilor omului", rolul O.I.M. în industrializarea țărilor în curs de dezvoltare, contribuția organizației la soluționarea problemelor comerțului internațional și a dezvoltării economice, programele speciale de formare și folosire în producție a tineretului etc.Dr. Nicolae Ecobescu, reprezentant permanent ad-interim al României Ia Oficiul Națiunilor Unite și instituțiile specializate — Geneva, a prezentat proiectul de rezoluție inițiat de țara noastră privind punerea în valoare și folosirea resurselor umane. Arătînd că România consideră folosirea rațională a resurselor umane ca pe o problemă cheie a întregii sale dezvoltări economice și sociale, vorbitorul a subliniat că această concepție apare în toate planurile țării ca un fir conducător. Cu atît mai mult, a precizat delegatul român, problema are o acuitate deosebită în țările în curs de dezvoltare, unde în unele regiuni pro-

centul potențialului uman folosit în prezent nu depășește 10 la sută. Fără a nega însemnătatea cooperării internaționale, efortul național în soluționarea acestei probleme joacă un rol primordial.După ce a subliniat rolul și succesele obținute de O.I.M. în domeniul valorificării și utilizării resurselor umane, delegatul român a insistat asupra necesității ca eforturile internaționale în acest domeniu să fie intensificate. Tocmai această realitate și necesitate — a subliniat vorbitorul — au inspirat proiectul nostru de rezoluție, menit să contribuie la intensificarea acțiunii de pregătire profesională și de valorificare superioară a resurselor umane în scopul dezvoltării economice și sociale. Proiectul românesc a fost primit cu viu interes de membrii comisiei.

La 7 iunie, în sala Casei sindicatelor din Belgrad, se deschide cel de-al VI-lea Congres al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, organizație care cuprinde peste 8 milioane de membri. Ea a luat naștere în 1953, pe baza Frontului popular, care a jucat un rol important în unirea forțelor democratice ale țării în lupta împotriva cotropitorilor hitleriști în timpul celui de-a] doilea război mondial.In prezența unui mare număr de delegați și invitați, la Congres se vor examina un șir de probleme importante ale actualității iugoslave. Cu acest prilej vor fi definite sarcinile Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia și vor fi adoptate un șir de rezoluții în legătură cu dezvoltarea agriculturii și a satului, situația social-economică, învățămîntul, tineretul și rolul său în societate etc. De asemenea, va fi adoptat noul statut al U.S.P.M.I. și vor fi alese organele sale de conducere — Comitetul Federal și Comisia de Revizie.
N. PLOPEANU

Gemini-9“ și-a
zborul cosmic

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
— Partidul revoluționar domini
can a adresat consiliului electoral 
o scrisoare în care cere anularea 
alegerilor de la 1 iunie. Tn scri
soare se subliniază că o verifica
re minufioasă a modului de des
fășurare a acestora ar scoate la 
iveală fraudele electorale comise. 
Tn acest sens s-a pronunfaf ți par
tidul Mișcarea populară dominica
nă, care, înfr-o declarație dată 
publicității, a subliniat că împiedi
carea alegerii lui Juan Bosch con
stituie un prejudiciu adus înfăp
tuirii reformelor democratice în

Sute de belgieni 
au demonstrat du
minică pe străzile 
Bruxelles-ului în 
semn de protest 
față de eventuali
tatea transferării 
în Belgia a orga
nismelor militare 
ale N.A.T.O. de 
pe teritoriul Fran
ței. Demonstrația a 
fost organizată în 
timp ce secretarul 
general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, ți
nea o conferință 
de presă asupra 
programului actua
lei sesiuni ministe
riale a N.A.T.O. 
Poliția a operat a- 
restâri în rînduri- 
le demonstranților.

Ie
im

în favoarea
relațiilor 
Est-Vest

Vineri, în portul Yokosuka, sub escorta a 
20 de vase militare, a fost scos în larg 
submarinul atomic american „Snook". Și 
de aceastâ dată în port a fost organizat 
un miting de protest împotriva 
lor americane de a transforma 

japoneze în baze atomice ale

planuri- 
porturile 
S.U.A.SAIGON 6 (Agerpres). — Atmosfera politică din Vietnamul de sud continuă să se mențină încordată, relatează din Saigon agențiile de presă. După ce s-a făcut cunoscut că așa-zisul „Congres al forțelor armate" convocat de premierul Ky luni a confirmat menținerea generalilor Thieu și Ky în funcțiile de șef al statului și respectiv al guvernului, Institutul budist din Saigon a dat publicității un comunicat în care a arătat că institutul ceruse în mod expres acestui organism înlăturarea de la conducerea țării a celor două personalități militare. Comunicatul menționează 

că dacă Thieu și Ky nu vor părăsi 
deindată conducerea statului, „o- 
poziția populației va lua o amploa
re deosebită". Congresul — care reunește un mare număr de generali, comandanți de divizii și regiuni militare, de sectoare operaționale speciale și de arme specializate — a acceptat lărgirea directoratului militar prin includerea a zece civili „reprezentînd principalele grupări religioase din țară", inclusiv budiștii. Majoritatea budistă, după cum se știe, nu a sprijinit însă această formulă, acceptată de aripa moderată în cursul convorbirilor de săptămîna trecută cu premierul Ky, și a anunțat că refuză să numească vreun reprezentant în directorat.

La Hue, centrul opoziției budiste 
din nordul țării, liderul budist 
Thich Tri Quang a rostit un dis
curs transmis de postul de radio 
clandestin „Vocea salvării budiste", instalat în apropierea pagodei centrale din oraș, în care s-a pro
nunțat pentru continuarea luptei 
în vederea înlăturării juntei mili
tare Thieu-Ky și instituirea unui 
guvern civil. La apelul său, mii de adepți au organizat o manifestație pașnică. Trimisul special al a- genției „France Presse" la Hue, Marc Huțten, relatează că „armata a instalat baricade și rețele de sîr- mă ghimpată de-a lungul mai multor străzi, mai ales în zonele ocupate de blindate".După ce a denunțat campania de persecuții întreprinse împotriva budiștilor, soldată cu arestarea u-

nui mare număr de credincioși și studenți la Hue, liderul budist Tri Quang a difuzat luni după-amiază un comunicat, în care protestează împotriva „complotului urzit de guvernul de la Saigon cu sprijinul americanilor, pentru lichidarea budismului". Toate aceste fapte, arată Tri Quang în continuare, constituie un indiciu dente de la se repete la le, tancurile saigonez sînt sprijinite de forțele armate americane.Comisia pentru relațiile externe a Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din fost autorizată să dea publicității o declarație referitoare la cererea juntei de la Saigon privind supravegherea de către O.N.U. a așa-ziselor „alegeri" plănuite pentru luna septembrie în Vietnamul de sud. Tn condițiile ocupației a- mericane, subliniază declarația, alegerile sînt o farsă menită să mențină, și să .întărească dominația americană și a uneltelor lor. Invitînd O.N.U. să „supravegheze alegerile", Statele Unite și echipa Thieu-Ky încearcă să mascheze înșelătoria plănuită de ele și să creeze „o bază legală" actualei administrații de la I gon. Poporul sud-vietnamez Frontul Național de Eliberare, spune în declarație, denunță a- ceastă manevră a S.U.A. și a juntei de la Saigon și se opun oricărui amestec în treburile interne ale poporului sud-vietnamez.
★HANOI 6 (Agerpres). — Aviația americană continuă atacurile aeriene asupra R. D. Vietnam, tn cursul raidurilor din ultimei? zile, avioanele americane au bombardat și mitraliat regiuni populate și obiective economice, printre care și barajul Nam Dan din provincia Nghe An. Unitățile antiaeriene ale Armatei populare vietnameze au doborît încă 4 avioane agresoare. Astfel, forțele aeriene americane au pierdut în R. D. Vietnam un număr de 1 087 avioane.

că sîngeroasele inci- Da Nang ar putea să Hue, unde batalioane- și aviația guvernului
Vietnamul de sud a

CAPE KENNEDY 
6 (Agerpres). —După 
un zbor de peste 70 
de ore, nava cosmică 
americană „Gemini- 
9", avînd la bord pe 
Thomas Stafford și 
Eugene Cernan, a a- 
merizat luni, la ora 
14 G.M.T., în Oceanul 
Atlantic, la 552 kilo
metri de Cape Ken
nedy. Nava cosmică a 
atins suprafața ocea
nului la numai cîțiva 
kilometri de port-a- 
vionul „Wasp“, reali- 
zînd cea mai precisă 
amerizare din istoria 
zborurilor cosmice 
mericane.

Specialiștii de 
N.A.S.A. consideră 
principalele obiective 
ale acestui zbor — al 
13-lea zbor al unei

a-
la 
că

nave cosmice ameri
cane cu oameni la 
bord — au fost atin
se cu toate că au 
existat și unele de
fecțiuni. „Gemini-9“ 
a realizat, după cum 
se știe, trei întîlniri 
în spațiu cu racheta 
„Atda", iar cosmo
nautul Cernan a ieșit 
din cabina spațială. 
Un al treilea obiectiv 
al experienței, cupla
rea navei cosmice cu 
racheta „Atda", nu a 
putut fi îndeplinit, 
deoarece nu s-a reu
șit îndepărtarea plă
cii protectoare anti- 
termice fixate pe ra
chetă pentru a o pro
teja în timpul trece
rii sale prin păturile 
atmosferei. Speciali
știi de la Cape Ken-

nedy regretă faptul 
că aparatul „Amu" 
— un adevărat „fo
toliu zburător" —■ 
care trebuia să-i dea 
lui Cernan o autono
mie deplină în timpul 
ieșirii sale din cabi
na spațială, nu a 
funcționat cum tre
buie. Totodată, umi
ditatea din interiorul 
costumului special al 
cosmonautului s-a 
depus pe vizorul său 
din plexiglas, astfel incit el nu a avut po
sibilitatea să vadă 
bine cele ce se petrec 
în jurul lui. Cu toate 
acestea, specialiștii 
americani apreciază 
zborul navei cosmice 
„Gemini-9" ca fiind 
un succes.

NURNBERG 6 (Agerpres). — Luni s-a deschis la Niirnberg Congresul ordinar al Partidului LV er democrat, partener al partidului creștin-dei. ocrat și partidului creș- tin-social în coaliția guvernamentală a R. F. Germane. Din agenda congresului și proiectele de rezoluție care urmează să fie supuse dezbaterilor, rezultă că lucrările se vor axa pe problema germană și problemele relațiilor cu țările est- europene — ceea ce reiese de altfel și din cuvîntul de deschidere, rostit de vicecancelarul Erich Men- de, președintele partidului. El s-a pronunțat din nou, cu acest prilej, pentru crearea unei comisii tehnice alcătuite din reprezentanți ai R.D.G. și R.F.G., însărcinate cu discutarea problemelor reunificării Germaniei. El a cerut, pe de altă parte, intensificarea relațiilor comerciale cu statele est-europene, „ca un preludiu al eventualelor relații diplomatice".
GUVERNUL C0NG0LE2
ACORDA
drept de tranzit 
pentru mărfurile 
Zambiei

Succes
la Veneția

„Raportul
LONDRA 6 (Agerpres). — Luni, Comisia specială instituită de guvernul britanic cu prilejul grevei marinarilor și-a încheiat prima parte a anchetei, printr-un raport provizoriu cu privire la imediate" ale grevei.între timp, sindicatul important al N.U.S., cel narilor din nord-estul (South Shields), a adoptat seara în unanimitate o rezoluție prin care se cere interzicerea ac-

„cauzelecel mai al mari- Angliei luni

TURCIA REZULTATELE
PARȚIALE ALE ALEGERILOR

provizoriu"
cesului în porturi a oricăror petroliere, fie britanice, fie străine. Cercurile guvernamentale britanice au declarat că în cazul în care aprovizionarea Angliei cu petrol va fi întreruptă, prima măsură care se va impune va fi introducerea cartelelor pentru raționalizarea consumului de benzină. în seara zilei de luni, N.U.S. a dat publicității ultimele date principale ale grevei: 769 vase imobilizate și 22 395 ‘ ‘ ‘de greviști.

KINSHASA 6 (Agerpres). — Guvernul congolez a adoptat o hotă- rîre privind acordarea dreptului de tranzit peste teritoriul său pentru mărfurile de export zambiene. în comunicatul comun semnat duminică între Congo și Zambia, în urma tratativelor economice care au durat 5 zile, se arată că Zambia va putea transporta pe căile * ferate congoleze 10 000 de tone mărfuri lunar. Se prevede că în viitor tonajul ar putea crește pînă la 30 000. Se știe că Zambia nu are ieșire la mare, și pînă acum mărfurile sale de export treceau peste teritoriul Rhodesiei, dar regimul rasist al lui Ian Smith a pus condiții inacceptabile guvernului de la Lusaca pentru folosirea în continuare a căilor ferate rhodesiene.
CORESPONDENȚĂ DIN CAIRO

Manevre neocolonialiste

ANKARA 6 (Agerpres). — La Ankara au fost anunțate rezultatele partiție ale alegerilor pentru reînnoi.__ unei treimi a Senatului turc. Potrivit unor rezultate incomplete, Partidul dreptății, a- flat la putere, și-a ameliorat într-o oarecare măsură pozițiile, ob- ținînd aproximativ 55 la sută din voturi (fată de 52,84 la sută în a- legerile parlamentare din 1964). Partidul republican al poporului, principalul partid de opoziție, își

menține în general vechile sale poziții. Se apreciază că, din cele 50 de locuri disputate, peste 30 vor reveni Partidului dreptății. Tot duminică s-au desfășurat a- legeri parțiale pentru completarea unor locuri rămase vacante în Camera Inferioară a Parlamentului. Nu se cunoaște rezultatul din unde a cîștigat dului dreptății.

Pe scena vestitului teatru li
ric venețian „La Fenice", unde 
au văzut lumina rampei în pre
mieră la vremea respectivă 
operele lui Rossini și Donizetti 
și unde, la 11 martie 1851, a 
fost prezentat pentru prima 
oară „Rigoletto", baritonul ro
mân Octav Enigărescu, artist 
emerit, a repurtat un binemeri
tat succes, cîntînd o operă ver- 
diană în rolul principal. In cro
nica consacrată spectacolului de 
ziarul „La Venezia" se scrie : 
„Trupa de cîntăreți a găsit în 
baritonul român un protagonist 
a cărui linie interpretativă este 
de o pătrunzătoare sensibilitate 
în declamare și în scoaterea la 
lumină a diferitelor dimensiuni 
psihologice ale personajului". 
Dirijorul Carlo Franci a decla
rat : „Sînt perfect de acord cu 
interpretarea sa dată persona
jului lui Rigoletto, un Rigoletto 
nu numai ironic și rău, dar mai 
ales sensibil, uman și emoțio
nant".

Directorul teatrului „La Fe
nice", Lob^oca, a arătat că 
„baritonul Enigărescu a avut 
un mare succes prin vocea
frumoasă și prin arta cu care 
a interpretat personajul Rigo
letto".

în Arabia de sud

sadeocamdată decît provincia Hatay, candidatul parti- I. MĂRGINEANU

Colonialiștii încearcă să împiedice proclamarea independenței teritoriilor din Arabia de sud I Iată în esență conținutul memorandumului elaborat de Frontul Național de Eliberare din a- ceste teritorii și prezentat Comitetului special al O.N.U. pentru supravegherea aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, care este reunit la Addis Abeba.După cum se știe, Anglia a anunțat că va a- corda independența teritoriilor din Arabia de sud nu mai tîrziu de 1968. cînd vor fi retrase toate bazele militare britanice din această regiune, inclusiv marea bază din Aden. Totodată, însă, după cum se arată în memorandumul menționat, autoritățile britanice au luat măsuri pentru a încredința puterea după acordarea indepen-

denței unui grup de politicieni care să asigure pe mai departe interesele Angliei în această regiune. Dintre aceștia ar face parte miniștri ai A- denului, sultani ai emiratelor și alți lideri ai sudului cunoscuți pentru fidelitatea manifestată față de Marea Britanie. Aceasta încearcă, de asemenea, să-și lase în A- den consilieri militari și politici pentru a ajuta, chipurile, noul guvern să gireze treburile țării. Tn aceste condiții, scrie ziarul „Al Akhbar", Frontul de Eliberare Națională din sud luptă nu numai împotriva ocupației britanice, ci și a sultanilor și miniștrilor care cer o- cupația. Deși ignoră de fapt rezoluțiile adoptate de O.N.U., relevă „Ob- servateur Arabe", Anglia încearcă să determine organizația internațională să intervină în afacerile interne ale protecto-

ratelor. Ea pretinde, a- daugă revista, că este necesar să se facă apel la asistența O.N.U. pentru a organiza alegerile generale sub controlul Marii Britanii și a guvernului actual, care este, de altfel, probrita- nic.Intr-un comunicat al Uniunii studenților ye- meniți din Aden se arată că agenții Angliei folosesc metode teroriste în încercarea de a slăbi frontul mișcării de eliberare. Acești agenți complotează asasinarea liderilor revoluționari, cum a fost cazul judecătorului Hussein, președintele Congresului muncitorilor din Aden.In memorandumul prezentat Comitetului O.N.U., Frontul Național din Arabia de sud declară că va continua lupta sa de eliberare în ciuda tuturor manevrelor colonialiste.
C. OPRICA
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M DAMASC. într-un comunicat militar difuzat de postul de " radio Damasc se anunță că, în după amiaza zilei de 5 iunie, patrulele de frontieră izraeliene au deschis focul cu mitraliere și arme grele împotriva pozițiilor siriene. Partea siriană, precizează același comunicat, a ripostat. Schimbul de focuri, care a durat circa 3 ore, a provocat izbucnirea unor incendii.
VARȘOVIA. Potrivit agenției P.A.P., Institutul de cercetări nucleare de lîngă Varșovia a început, în colaborare cu Comisariatul francez pentru energia atomică, construirea unei instalații destinate cercetărilor experimentale în domeniul transformării directe a energiei calorice în energie electrică. Instalația, care va intra în funcțiune în 1968, va fi dotată, printre altele, cu cel mai mare generator magnetohidrodinamic din Polonia, precum și cu aproape toate elementele unei viitoare termocentrale de mare putere.

■ RAWALPINDI. S-a încheiat vizita în Pakistan a dele
gației Sovietului Suprem al U.R.S.S., cohdusă de 

K. Mazurov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. In timpul vizitei membrii delegației au fost 
primiți de președintele Pakistanului, Ayub Khan și s-au în- 
tîlnit cu președintele și cu reprezentanți ai Adunării Națio
nale pakistaneze.

,1 PEKIN. Uniunea Ziariștilor din China a oferit o 
recepție în cinstea delegației de ziariști români condusă 

de Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din Româ
nia, care se află într-o vizită în R. P. Chineză. Au participat 
numeroși ziariști și conducători ai ziarelor centrale. A fost 
prezent, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Chineză, Aurel Duma.

| SOFIA. Luni după-amiază a avut loc deschiderea 
“ festivă a celei de-a Vil-a Adunări a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. In' prezidiul adunării a fost ales și Petre 
Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., conducătorul dele
gației U.T.C. la lucrările adunării F.M.T.D. In cuvîntul de 
deschidere, Rodolfo Mecihi, președintele F.M.T.D., a subliniat 
semnificația acestui eveniment. Participanții la adunare au 
fost apoi salutați din partea guvernului țării gazdă de Jivko 
Jivkov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.
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