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Valorificarea superioară a resur
selor naturale ale țării constituie 
o parte integrantă a politicii parti
dului de industrializare socialistă, 
un factor esențial pentru progresul 
economiei noastre moderne, pen
tru înfăptuirea marilor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socia
liste. Potrivit Directivelor Congre
sului al IX-lea al P.C.R., sarcini 
importante în acest domeniu revin 

, și industriei de prelucrare a ți- 
I teiului. în anii cincinalului, prin 
introducerea de tehnologii noi, 
moderne și adîncirea proceselor 

I secundare de prelucrare în rafi
nării urmează să crească produc
ția de benzină cu cifre octanice ri
dicate, de motorine cu congelări 
scăzute și culori deschise, de ule
iuri cu caracteristici îmbunătăți
te, să fie asimilate numeroase pro
duse noi, solicitate la consumul 
intern și la export. Rezultatele re
marcabile obținute în perioada șe- 
senalului, cînd valoarea produse
lor obținute dintr-o tonă de țiței 
a crescut cu 47 la sută, atestă 
eficacitatea măsurilor întreprinse, 
demonstrînd totodată posibilitățile 

A;.i rezervele de care dispun rafi
năriile noastre pentru a ridica pe 
o treaptă și mai înaltă activitatea 
de valorificare superioară a țițeiu
lui.

Continuîndu-se acțiunea de con
centrare a prelucrării țițeiului în 
rafinării de capacități mari — care 
asigură valorificarea complexă a 
materiei prime — în acest an și 
în anii următori vor fi construite 
și puse în funcțiune noi instalații 

| tehnologice, bazate îndeosebi pe

IN CURIND

procese catalitice. La Rafinăria 
Brazi, de exemplu, se află în con
strucție un modern complex de 
cracare catalitică. Avînd o capa
citate de 1,1 milioane de tone pe 
an, complexul va prelucra distilat 
de vid și motorină grea (care în 
prezent se valorifică aproape ex
clusiv ca păcură de ars) și va pro
duce cantități importante de ben
zină cu cifră octanică ridicată, 
motorine pentru motoare Diesel 
rapide și fracții de gaze pentru 
chimizare cu un înalt grad de pu
ritate. Noi capacități de produc
ție se află în construcție la rafi
năria din orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", unde urmează să 
intre în funcțiune, spre sfîrșitul a- 
cestui an, o instalație de rafinare 
cu solvenți a motorinelor, precum 
și la Rafinăria Teleajen și Rafi
năria Ploiești.

Pe seama noilor capacități ur
mează să se realizeze, în cea mai 
mare măsură, sarcina privind creș
terea valorificării tonei de țiței în 
1966 și în anii următori, precum și 
sporul de producție planificat pen
tru această perioadă. In vederea 
realizării la termenele prevăzute a 
investițiilor, este necesar ca Insti
tutul de proiectări instalații petro
liere să asigure din timp documen
tația tehnică, iar întreprinderile 
de construcții să-și organizeze cît 
mai bine forțele, pentru a ataca 
din plin toate lucrările. O aseme
nea cerință se pune îndeosebi pe 
șantierul complexului de la Brazi, 
unde se constată unele întîrzieri în 
ritmul lucrărilor. Analizînd situa
ția de 
nerală 
preună 
vestiții, 
rul și
întocmit 
cise de 
de livrare a utilajelor tehnologi
ce, de realizare a lucrărilor în di
ferite etape. Asemenea grafice vor 
fi elaborate și pentru celelalte o- 
biective și vom urmări ca toți fac
torii interesați să-și respecte obli
gațiile ce le revin. De pe acum 
va trebui acordată mai multă gri
jă pregătirii cadrelor de munci
tori, tehnicieni și maiștri case ur
mează să lucreze la noile insta
lații.

Importante rezerve de valorifi
care superioară a materiei prime 
pot fi puse în evidență prin per
fecționarea proceselor de fabrica
ție în instalațiile existente. Este 
un lucru firesc. Ca în orice ra
mură. și în industria de prelucra
re a țițeiului producția este un 
proces dinamic, supus unei conti
nue adaptări progreselor generale 
și rapide ale tehnicii. Acest fapt

LA IAȘI NOI

construcții 
studențești

Pe dealul Copoului din Iași 
se conturează de pe acum no
ile pavilioane ale facultății de 
medicină veterinară a Institu
tului agronomic din localitate. 
Noile construcții vor fi întregi
te anul viitor cu alte obiecti
ve : clădiri destinate labora
toarelor, sălilor de cursuri, am- 
fiteatrelor. în final, facultatea 
va ocupa astfel o suprafață 
totală de 19 000 de metri pă- 
trați.

(Agerpres)
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Noi tipuri

de televizoare

și aparate

de radio
Noile televizoare și aparate 

de radio în curs de fabricație 
la „Electronica" întrunesc 
bune aprecieri. Mai întîi vă 
prezentăm televizorul „Națio
nal", cu 12 canale de recepție 
și ecran de 59 centimetri. Se 
va găsi în magazine în tri
mestrul III. El este echipat cu 
15 tuburi electronice și tub 
cinescop autoprotector (nu are 
geam de sticlă in față, imagi
nea pe care o redă fiind, după 
expresia specialiștilor, „mai 
prezentă", adică mai aproape 
de telespectator). „Dacia" este 
un alt receptor de televiziune 
nou, cu 12 canale, ce se va 
găsi în vînzare în trimestrul 
IV. La fel ca și „Naționalul", 
ecranul este de 59 cm, iar 
imaginea se remarcă prin 
strălucire și claritate superi
oare, fapt care permite vizio
narea programelor în încăperi 
luminate.

„Electronica" va oferi pu
blicului noutăți și în ceea ce 
privește aparatele de radio. 
De exemplu, receptorul por
tativ cu tranzistori „Mamaia", 
cu patru lungimi de undă. 
Recepționarea emisiunilor pe 
unde lungi și medii este 
asigurată de către antena in
terioară de ferită, iar pentru 
recepționarea emisiunilor pe 
unde scurte și ultrascurte 
se folosește antena telesco
pică. Alimentarea se face 
cu ajutorul a 4 baterii de 1,5 
volți, care r îabrică în țară. 
Radioreceptorul „Nordic", ce 
va fi livrat comerțului în tri
mestrul IV, este tranzistorizat, 
cu patru lungimi de undă.

In trimestrul III va fi li
vrat comerțului tranzistorul 
„Dunărea", cu 3 lungimi de 
undă și alimentare la priză.

Dumitru MINCULESCU

pe șantier, Direcția ge- 
a prelucrării țițeiului, îm- 

cu beneficiarul de in- 
proiectantul, constructo- 
furnizorii de utilaje, a 

grafice cu termene pre- 
predare a documentației,

(Continuare în pag. a III-aî

cu... pedagogii
(pag. a Il-ă)

ECONOMICĂ
(pag. a IlI-a)

stațiunile de odihnă
arta populară

și semnificația ei
(pag. a IV-a)

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Modernizarea rețelei
de drumuri in cincinal
• Pină la finele 
anului 1970 cea
mai mare parte a 
rețelei de drumuri 
naționale va fi mo
dernizată.
• De la București 
spre litoral prin 
Călărași — Chiciu 
— Ostrov.

O nouă siluetă pe harta orașului Piatra Neamț hotelul turistic
Foto : Toma Pirvulescu

n

Circulația rutiera se dezvoltă în ritm ac
celerat. Folosirea eiicientă a autovehicu
lelor, scurtarea duratei de parcurs între 
localități și prelungirea efectivă a vieții 
mașinilor depind în mare măsură de sta
rea drumurilor. Ce se face pentru dezvol
tarea rețelei de drumuri ? Informîndu-ne la 
Ministerul Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene ni s-au relatat următoarele:

— Conform directi
velor celui de-al 
IX-lea Congres al 
partidului se prevede 
modernizarea, în acest 
cincinal, a circa 3 000 
km de drumuri cu 
trafic intens și apli
carea de îmbrăcăminți 
asfaltice ușoare pe 
5 000 km de drumuri 
cu trafic mai scăzut, 
în aceste condiții, Ia 
sfîrșitul anului 1970 va 
fi modernizată cea mai 
mare parte a rețelei de 
drumuri naționale.

A început din plin 
campania de asfaltări, 
care va continua pînă 
în octombrie. Astfel, 
drumul Rm. Vîlcea — 
Tg. Jiu se va termina 
anul acesta și se con
tinuă în ritm susținut 
lucrările pe diferite 
porțiuni ale arterei A- 
lexandria — Roșiori — 
Caracal — Craiova, 
care va fi gata anul 
viitor.

Vara, după cum se 
știe, este foarte mult 
solicitată șoseaua ce 
leagă Capitala de lito
ral, cu trecerea peste 
Dunăre la Giurgeni — 
Vadul Oii. în curînd, 
un alt traseu complet 
modernizat va dubla 
legătura cu litoralul și 
va pune în valoare 
frumusețile peisajului 
suddobrogean ; este 
vorba de drumul 
București — Călărași 
— Chiciu, cu trecerea 
Dunării la Ostrov și de 
aici înainte spre Co- 
badin și Constanța. 
Este o adevărată ar-

teră turistică care, fără 
îndoială, va descon
gestiona traficul me
reu crescînd în lunile 
de vară spre litoral.

— Care este 
deosebirea dintre 
modernizări și a- 
plicări de 
căminți 
ușoare 1

îmbră- 
asfaltice

Pentru

se 
Ia

călător 
sau automobilist, dru
mul modernizat sau 
cel cu îmbrăcăminte 
asfaltică ușoară 
prezintă ochiului
fel : o bandă netedă 
cenușie de asfalt.

Modernizarea unui 
drum presupune siste
matizarea traseului pe 
variante definitive și 
executarea unor îm- 
brăcăminți, de aseme
nea definitive, de 
tipul betoanelor as
faltice și de ciment.

A doua soluție utili
zată în îmbunătățirea 
rețelei de drumuri este 
în fond o întreținere 
perfecționată, la nive
lul tehnicii rutiere a 
drumurilor simplu îm- 
pietruite. Ea constă în 
aplicarea unei îmbră
căminți asfaltice ușoa
re (mixtură densă) pe 
traseul existent 
care va servi 
strat de bază 
îmbrăcămintea 
tivă.

Concomitent
fectuează așa-numita 
„toaletare" a drumu
rilor (în care, pe 
lingă operațiile de re-

Și 
drept 

pentru 
defini-

se e-

parare, se includ și 
văruirea plantației, 
vopsirea bornelor 
parapetelor etc.).

Vom continua 
schimbăm pe marile 
drumuri europene care 
traversează țara noas
tră indicatoarele obiș
nuite cu indicatoare 
avînd material reflec
torizant. In acest an 
vom termina drumul 
București — Oradea (a 
mai rămas sectorul 
Cluj — Oradea), pre
cum și drumurile 
București — Constan
ța — Mangalia și 
București — Buzău — 
Iași, trecîndu-se apoi 
și pe alte artere de 
mare circulație.

Ținînd seama de 
faptul că circulația că
ruțelor pe marile dru
muri a fost în mare 
parte eliminată sau re
dusă, se va trece în 
mod treptat la înlocui
rea bornelor apără
toare din beton, a 
„morcovilor", cu stîlpi 
de dirijare așezați la 
marginea exterioară a 
acostamentelor. Pe a- 
cești stîlpi, cilindrici, 
de culoare albă și 
terminați cu o calotă 
neagră se vor lipi fo
lii reflectorizante, în- 
cit noaptea să poată 
fi văzuți strălucind în 
roșu cei 
dreaptă 
cei de 
stingă.

Primii 
rijare s-au montat ex
perimental la ieșirea 
din Capitală, spre Pă
durea Băneasa. Nou
tatea constă în faptul 
că ei vor fi 
nați 
plastic 
preună 
orizontal 
partea carosabilă vor 
contribui la o mai bu
nă desfășurare a cir
culației și la evitarea 
accidentelor.

de pe 
și în

pe

stîlpi

din 
și 
cu

Și

să

partea 
galben 
cartea

de di-

confecțio- 
material 
că îm- 
marcajul 

aplicat pe
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în zilele de 6 și 7 iunie, la C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil și Mihai Dalea, a primit 
delegația Partidului Comunist din 
Japonia alcătuită din tovarășii Ka- 
suga Shoichi, membru al Prezidiu
lui C.C., deputat în Camera Superi
oară (conducătorul delegației), 
Nishizawa Tomio, membru su
pleant al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.J., Najita Shigeho, 
membru al C.C. al P.C.J., Suwa 
Shigeru și Narita Satoshi, membri 
supleanți ai C.C. al P.C.J., Nishi
zawa Shunichi, activist la C,C. al 
P.C.J.

La primire au participat tovară-

șii Ghizela Vass și Andrei Păcu- 
raru, membri ai C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire la probleme de interes 
comun pentru cele două partide, 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ja
ponia, Ia probleme actuale ale si- • 
tuației internaționale, la întărirea 
unității și coeziunii mișcării 
niște și muncitorești.

Discuțiile s-au desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

comu-

într-o 
caldă

4r/a cunoașterii
vreme „documentarea in 

materie de creafie literară era con
cepută prin organizarea de depla
sări în grupuri mai mult sau mai pu- 
|in compacte, pe o durată de cîteva 
zile, de o săptămînă sau două, la 
safe sau în unele centre industriale 
unde, cu toată graba și 
suflefirea, se lua 
cunoștinfă de as
pectele vieții noi. 
Luare-aminfe era 
acordată cu deo
sebire proceselor 
producfiei, rezu
mate la descrierea 
minufioasă a strungurilor 
mai neînsemnate șuruburi, precum 
și, dacă investigata mergea în lu
mea satelor, la prezentarea, cu a- 
ceeași scrupulozitate, a unui S.M.T.

Pe „tovarășii scriitori” (multă plă
cere le făcea titulatura care li se 
acorda și pe care o consemnau, sub
liniată, în carnetele lor) îi interesau, 
— pe unii în mai redusă măsură — 
biografiile oamenilor muncii. Desi
gur și conflictele de natură să ilus
treze lupta dintre vechi și nou ; prin 
întrebări abile (scriitorii se pricep 
să-și tragă „subiectele" de limbă) 
erau descoperite și ele. Asemenea 
expediții erau realizate cu netăgă
duite bune intenții, dar și cu o apre
ciabilă doză de candoare.

Viafa a impus însă autorilor reve
nirea la o informare fără caracter de 
improvizafie ; a impus lăsarea pe 
plan secundar a aparatajului din 
uzine și a tractoarelor de la sate, cu 
nenumăratele lor. rotife, piulițe și alte 
accesorii, precădere dînd creatoru
lui și mînuitorului lor, omul — vă
zut altfel decîf în alb sau negru, 
după cum numai în alb sau negru 
nu trebuia înfățișat nici cadrul în 
care se mișca el.

Reușita lucrărilor care, cu drept 
cuvînt, pot fi calificate opere (abu
zăm uneori de acest termen consi- 
derînd că tot ce dăruim hîrtiei și ti
parului merită aplicarea lui — citim, 
auzim : „Opera pe care am scris-o... 
opera pe care o voi scrie...") s-a 
datorat cu deosebire cunoașterii am
ple. adîncife, de către autori, a tu
turor laturilor realității înconjurătoare, 
și experienței de viafă personală. „Nu 
se poate scrie adevărat și bine decîf 
despre ce cunoști cu adevărat bine" 
au depus mărturie cîndva Gorki și, 
dimpreună cu el, alte glorii ale lite
raturii.

Cu vreo cincisprezece ani în urmă 
făcea, în fa)a unui auditoriu alcătuit 
din mai tineri și foarte tineri con
frați ai săi, aceeași confesiune și dă
dea același sfat — Sadoveanu.

Experiența se dobîndeșle ți prin 
condițiile existentei proprii, dar și prin 
participarea activă la întîmplările din 
juru-ne, prin străduinfa cunoașterii re
sorturilor sufletului omenesc, mult mai 
complexe și mai subtile decît ale unei 
mașini.

Unii scriitori ai generațiilor de di
naintea mea își aveau locul de 
așa-zisă observare a viefii și, de-alt- 
minteri, „biroul" lor de lucru, la o 
masă de cafenea dinapoia unei vitri
ne aburite care dădea către Calea 
Victoriei. Talentul lor de netăgăduit

cu toată în-

nu i-a putut scuti să dea ți să lase 
multe pagini fără vibrație.

Urmașii lor, scriitorii zilelor noastre, 
n-au dreptul să se legene în iluzia 
că-și sporesc aria cunoașterii și că se 
apropie de ceea ce îndeobște e nu
mit „adevărul vieții" prin sumare că
lătorii, în felul acelora inițiate în tre

cutul nu prea în
depărtat sau prin 
prea 
zăboviri în casele 
tihnite, 
bile de 
(„creație" fiind de 
asemenea un cu

vînt prezumțios, cu circulație largă, 
aproape generală).

Sarcinile construirii socialismului 
sînt alît de multiple și de imperative 
(îndeplinirea lor constituind o datorie 
de conștiință și un titlu de onoare 
pentru oricine) încît nimeni nu e în
dreptățit să se cantoneze în sectorul 
strict al înclinărilor și, poate, al capa
cităților cu care-i înzestrat : eu sînt 
om de laborator ; eu sînt artist ; eu 
sînt romancier sau poet ; eu creez ; 
treburile celelalte care vin în spriji
nul revoluției culturale, ridicării con
științei oamenilor, care servesc socie
tatea socialistă — să le facă alții.

O altă explicație a trăiniciei unor 
lucrări literare din anii de după Eli
berare și, în același timp, condiția 
realizării altora de aceeași valoare, 
stă în exigența autorilor lor, ei mer- 
gînd pe drumul acelor înaintași iluș
tri, truditori (cuvîntul este la locul lui) 
cu migală ai operei pe care au în
făptuit-o — nici o frază, nici un vers 
nemaiputîndu-se clinti din ea, nici un 
cuvînt nemaiîngăduind să fie înlo
cuit cu altul.

E în interesul nostru să le urmăm 
exemplul.

VIAJA

îndelungî

conforta- 
creafie

INTERNAȚIONALĂ
BRUXELLES

Relațiile Est-Vest
în dezbaterile
A/. 4. T. O.

CORESPONDENTE
DIN GENEVA
Șl RIO DE JANEIRO

CORESPONDENȚĂ DIN ULAN-BATOR

Congresul Partidului Popular

ULAN-BATOR. — 
Trimisul special A- 
gerpres, S. Podină, 
transmite: La 7 iu
nie, în sala de șe
dințe a Marelui Hta- 
ral Popular al R. P. 
Mongole, și-a început 
lucrările Congresul al 
XV-lea al Partidului 
Popular Revoluțio
nar Mongol.

La Congres partici
pă 752 de delegați 
reprezentînd 48 570 
membri și candidați 
de partid. Participă, 
de asemenea, delega
ții ale unor partide 
comuniste și mun
citorești din 39 de 
țări. Delegația Parti
dului Comunist Ro
mân este alcătuită 
din tovarășii Vasile 
Patilineț. secretar al 
C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației, 
Gheorghe Paloș, se-

cretar al Comitetu
lui regional Oltenia 
al P.C.R., Petre Niță, 
ambasadorul Repu
blicii Socialiste Ro
mânia Ia Ulan-Bator.

Congresul are ur
mătoarea ordine de 
zi: prezentarea și dis
cutarea raportului de 
activitate al C.C. al 
P.P.R.M. și rapor
tului Comisiei cen
trale de revizie, a- 
doptarea noului pro
gram al partidului, 
examinarea și apro
barea Directivelor 
planului cincinal de 
dezvoltare a econo
miei naționale și a 
culturii pe 1966—1970 
și alegerea organe
lor centrale de con
ducere ale partidu
lui.

La primul punct 
de pe ordinea de zi 
J. Țedenbal, prim-

C.C. al 
prezen- 

de acti- 
C.C. al

secretar al 
P.P.R.M., a 
tat raportul 
vitate al 
P.P.R.M.

în aceeași zi a fost 
prezentat raportul 
Comisiei centrale de 
revizie, precum și 
raportul cu privire la 
Directivele Congre
sului al XV-lea al 
P.P.R.M., referitoare 
la cel de-al patrulea 
plan cincinal de dez
voltare a economiei 
naționale și culturii 
R. P. Mongole pe anii 
1966—1970.

Lucrările Congre
sului continuă.

★
în seara zilei de 7 

iunie, C.C. al P.P.R.M. 
a oferit o recepție in 
cinstea delegațiilor 
străine prezente la 
cel de-al XV-lea 
Congres al P.P.R.M.
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Calm, cu aerul omului 
Hirectorul adjunct al școlii 
Bionals I.M.U. din Medgidia îmi 
pune în fată o statistică.

— Ne cam scăldam în medio
critate — observă el autocritic.

Dintr-un ungher țișnește prompt 
O justificare :

— Cu condițiile noastre, oricît 
(le-am strădui...

Părăsim pentru moment cance
laria. Clădirea școlii este de-a 
Hreptul impresionantă. Săli de 
clasă spațioase, laboratoare cu 
material didactic abundent, in
ternatul, cantina, parcul imens 
din jur, aleile bine îngrijite, totul 
vrea să contrazică statistica rigu
ros întocmită după notele din ca
taloage.

„Cu condițiile noastre, oricît 
ne-am strădui..." In acest peisaj 
propice pentru învățătură astfel 
de scuze sună a gol. Dar dacă 
interlocutorul nostru a vrut să 
glumească ?

frâne, 
profe-

spre 
din

Portițe ascunse
Răsfoiesc niște dosare vechi, 

roase pe la colțuri. Consemnări 
lapidare, cifre adunate sau scă
zute, atîta tot. Iată însă un amă
nunt asupra căruia merită să ne 
oprim : la concursurile de admi
tere din anii precedenți s-au pre
zentat de fiecare dată cite 
800—1 000 de candidați. O pro
porție de 4—5 candidați pe un 
loc. Nu se poate 
exigenței nu avea 
Atunci ?

înaintea noastră 
dezlege această 
Cornel Marinescu, 
ganizației de partid a școlii. La 
o lună după începerea cursurilor, 
el ciudat elevilor din anul I o 
lucrdte de control cu același su- 
bieet'He la concursul de admi- 
tere.'Surpriză : elevul Zainea Teo- 
dor/];Gare atunci obținuse 9, de 
datet’âceasta a lăsat foaia albă. 
Să fir'uitat Zainea așa de repede 
eum'sh rezolvă problema ?

— Cine ți-a făcut teza la admi
tere? l-a luat din scurt profe
soral. '

—R,Șțatele meu...
Constantin Zainea e pedagog 

In școală. Teza fratelui său, scri
să In afară, a fost introdusă 
fraudulos Intre celelalte lucrări. 
Cum a reușit el să afle dinainte 
subiectul ? De unde a procurat 
foaia ștampilată ? Ciudat, comisia 
nu știe nimic 1

Ulterior, s-a descoperit că unor 
elevi ca Soare Ion, Dumitru Ale
xandru, Vechiu Ilie, Joja Ion li 
s-au modificat notele din cataloa
gele de la admitere. Mîini ne
cinstite au transformat pe 3 în 8, 
pe 4 în 9 ș.a.m.d. Unii și-au 
primit, e drept, pedeapsa. Pe
dagogul Vasile Geamă a fost 
înlăturat din școală, Mihai Me- 
met, contabil, și G. Giavid, 
pedagog, s-au ales cu con
damnări penale. Alții, însă, 
cu rol mai însemnat în această 
afacere, au rămas în anonimat, 
în orice caz, amănuntele cele mai 
prețioase le-ar putea furniza pre
ședinții comisiilor pentru concur
surile de admitere, desemnați de 
ministerul tutelar.

La un examen s-a petrecut ur
mătoarea scenă Cineva s-a stre
curat pe ușă și, apropiindu-se de 
catedră, i-a șoptit președintelui 
comisiei cîteva vorbe la ureche.

— Cîți ? a întrebat acesta.
— 18.
— Bine, se aranjează.
Pe masă a apărut o listă. Pre

ședintele a împins-o mai departe 
unui membru al comisiei

— îi strîngi pe toți în sala V 
și le dai lucrare scrisă. Cu ăștia 
să n-avem probleme E clar ?

în prezent, cataloagele cu no
tele modiiicate și tezele dubioase 
se află la procuratura raionului 
Medgidia. Cercetările vor face, 
desigur, lumină.

spune câ sita 
ce sâ cearnă.

a încercat să 
enigmă prof, 
secretarul or-

mat In 9, trădează, mai devreme 
sau mai tîrziu, neștiința, se în
toarce împotriva elevului „favo
rizat*.

Neregulile de la școala profe
sională I.M.U. Medgidia nu pu
teau să fie mușamalizate la ne- 
sfîrșit. Cum am mai amintit, prof. 
Cornel Marinescu a încercat încă 
din vara anului trecut să atragă 
atenția asupra acestei situații a- 
normale. Bineînțeles, reacția de 
împotrivire a celor tn cauză a fost 
promptă. Temerarul profesor s-a 
simțit imediat izolat, supus șica
nelor și suspiciunii. Totuși, 
resortul cadre și învățămînt
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini a pornit un me
moriu care cerea, între altele, o 
anchetă menită să facă ordine în 
activitatea instructiv-educativă a 
școlii.

Cîteva luni mai tîrziu, la Med
gidia și-a făcut apariția o briga
dă ministerială, condusă de ing. 
I. Nica și inspectorul Gh. Șova. 
Ancheta a început prin a cere pă
rerea chiar celor vinovați. S-au 
strîns declarații, au fost studiate 
documente din arhivă, s-au în
cheiat procese verbale. Rezulta
tul : prof. Cornel Marinescu devi
ne peste noapte „cadru necores
punzător', este scos din funcția 
de director adjunct și radiat de 
la prima trimestrială. Totodată, se 
sugerează comitetului de partid 
I.M.U.M ca profesorul „turbulent" 
să fie discutat în adunarea ge
nerală și sancționat și pe linie de 
partid pentru „atitudine netovă
rășească la locul de muncă".

Trei personaje ar fi trebuit să 
formeze obiectul inspecției : Iuliu 
Moldoveanu, contabil-șef, M. Ma
ier, director, și Gheorghe Chirilă, 
director adjunct. De altfel, și ei 
se așteptau la acest lucru. Dar 
iată că la Întrebarea în doi peri 
a brigăzii „Ce se intfmplă la voi 
în școală ?" toți trei au răspuns 
în cor :

— Nimic 1 Vorbe 1 Vorbe ticlui
te din invidie 1

Mai întîi, s-au cercetat cata
loagele dubioase. Ștersăturile au 
devenit „pete de cerneală", no
tele de 3 și 4, transformate în 8 
și 9, cifre scrise cu „peniță groa
să". Brigada a trecut mai 
te peste aceste falsuri.

Cît am stat la Medgidia 
spus nu o dată că unele 
ca Alexandru Jelescu, Aurel Bîr- 
zan, Dragu Oprea sau Al. Turla- 
cu sînt necorespunzătoare, în
cearcă să submineze „autori
tatea" conducerii școlii. Adevă
ratul motiv l-am 
mai tîrziu. Aceștia, 
Cornel Marinescu, 
practicile nepedagogice, luaseră 
atitudine împotriva tendințelor de 
cocoloșire a elevilor favorizați. 
Brigada ministerială a ocolit în 
mod sistematic aceste aprecieri. 
Nici n-a încercat măcar să le ve
rifice. In schimb, s-a străduit să 
acopere cu grijă neregulile co
mise de Gheorghe Chirilă și Iu
liu Moldoveanu. Primul își înca
drase soția pe un post fictiv de 
îngrijitoare. Prezența ei era con
semnată numai in statele de pla
tă. Celălalt, contabilul-șef, și-a 
numit fiul pedagog în perioada 
de vară, cind în școală nu exis
ta nici un elev...

depar-

mi ș-a 
cadre,

aflat abia 
ca și prof, 

denunțaseră

Un țap ispășitor

4 3/
Cei earo au împărțit locurile 

candidaților după bunul plac 
și-au făcut, probabil, următoarea 
socoteală • „între atfția candidați, 
protejați! noștri vor trece ne
observați. Pe parcursul școlii, vor 
ști ei să se descurce" Dar can
didați! admiși pe sprinceană nu 
s-au grăbit deloc să invețe. Le
neveau la cursuri, absentau la 
orele de practică. Azi o corigentă, 
mline o reexaminare și anii au 
trecut. Nimeni nu s-a încumetai 
să-i trezească la realitate Mai 
mult, îngăduința a mers uneori 
pînă la comiterea unor abuzuri 
flagrante. Ca să promoveze cla
sa, elevului Ruxandra Alexandru, 
de pildă, i s-a calculat media 
cam ața: 5 + 44-5 + 3 “
17 : 3 =» 6 1

Aspectul cel mal grav al îm
prejurărilor pe care le dezbatem 
aici se referă la faptul că astfel 
protejați, tinerii respectivi pot 
intra în 
lea că valorile fundamentale 
nu sînt munca, cinstea, buna cu
viință, ci frauda, lenea, minciu
na- Or, prin însăși definiția ei, 
mediocritatea este lipsită de fan
tezie, nu știe să se ascundă după 
deget. Un elev slab, promovat 
în școală, va rămîne corigent și 
uneori repetent In viață. Capul 
gol al unui 4, acoperit și transior-

viața cu convinge-

Ultimele zile ale inspecției au 
fost dedicate exclusiv profesoru
lui Cornel Marinescu. Activitatea 
acestuia, cintărită pe toate Tețele 
și răstălmăcită, urma să „justifi
ce" rezultatele 
ale procesului 
din școală.

Și astfel s-a 
prof. Cornel Marinescu „nu are a 
pregătire la nivelul < 
că „manifestă dezinteres in mun
că". Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Intrucît, chiar sancționat 
fiind, Cornel Marinescu a conti
nuat să protesteze împotriva abu
zurilor mușamalizate, după ple
carea brigăzii a descins în oraș 
un alt șef ierarhic din ministej, 
tav. Claudiu Beiu.

nesatisfăeătoare 
instructiv-educativ

profesională I.M.U.M. din 1961. 
Barometrul diferitelor inspecții mi
nisteriale ne va ediiica pe deplin.

Mai, 1963 : „L-am asistat pe 
prof. Cornel Marinescu la cîteva 
ore de clasă. Lecțiile s-au desfă
șurat ireproșabil. Apreciem acti
vitatea sa cu calificativul foarte 
bine.” (Dintr-un referat al brigă
zii de control M.I.C.M.).

Iunie, 1963 : Același minister a- 
cordă lui C. Marinescu distincția 
de „Profesor fruntaș" pentru me
rite deosebite In munca de pre
gătire și educare a elevilor.

Ianuarie, 1964 : La inspecția 
specială în vederea acordării 
gradului II, prof. Cornel Marines
cu obține nota 9,50 1

Iunie, 1964 : A doua diplomă de 
evidențiat 1

Martie, 1965 : „Recomandăm 
profesorului Cornel Marinescu să 
țină lecții deschise și la alte cla
se pentru ca metodele sale bune 
In predarea lecțiilor să iie apli
cate șl de ceilalți profesori din 
școală.” (Recomandarea brigăzii 
de control M.I.C.M.).

Iunie, 1965 : Cu ocazia „Zilei 
învățătorului' primește a treia 
diplomă de evidențiat.

La 3 iulie 1965 Cornel Marines
cu trimite ministerului memoriul 
de care vorbeam. Să urmărim ba
rometrul și de aici înainte :

Noiembrie, 1965 : „S-a consta
tat că proi. Cornel Marinescu 
este insuficient pregătit, predă 
lecții neslstematixate șl nu res
pectă programa analitică." 
procesul-verbal al brigăzii 
control).

Februarie, 1966 : Este scos 
funcția de director adjunct.

Aprilie, 1966 : „Vă facem 
noscut că ați fost penalizat cu a- 
nularea primei pe trimestrul IV 
1965 pentru dezinteres in muncă 
și atitudine necorespunzăioare In 
colectivul de conducere al șco
lii". (Ordinul M.I.C.M. nr. 271227).

Și acum, o precizare. Distincții
le de „Profesor fruntaș" ca și di
plomele de evidențiat, primite a- 
nual de Cornel Marinescu, au 
fost semnate, toate, de tov. Clau
diu Beiu. Cum se împacă faptul 
că niște aprecieri constant poziti
ve, acumulate intr-un număr 
ani, s-au răsucit brusc la 180 
grade in numai 2—3 luni ?

Deznodâmîntul ?

(Din 
de

din

cu-

de 
de

Ce s-a întîmplat mai de
parte ? Directorul școlii a fost 
schimbat din funcție. în schimb, 
ca să nu se „supere", i s-a încre
dințat postul de director adjunct. 
Evident, Cornel Marinescu trage 
toate ponoasele. Fiindcă ceilalți 
doi, Gheorghe Chirilă și Iuliu 
Moldoveanu, nu s-au ales nici 
măcar cu o mustrare. Morala ar 
suna cam așa : „Voi ne criticați, 
dar sancțiunile le dăm noi 1"

Povestirea noastră se încheie 
deocamdată aici. Epilogul ur
mează să fie scris de organele 
ministerului, de toți cei ce răs
pund de bunul mers al școlii 
profesionale I.M.U.M. Această 
instituție de învățămînt a dat 
sute 
gătiți, 
stimă 
lucrează.
terul de resort 
fără îndoială, concluziile cuveni
te din această istorie neplăcută 
și vor ajuta școala in misiunea ei 
de mare răspundere de a da in
dustriei oameni de înaltă califi
care profesională, cu o temeini
că pregătire pentru viață.

Manole AUNEANU

de muncitori bine 
care se bucură 

întreprinderile unde 
Organele din minis- 

vor desprinde

în

pre- 
de

pe cetățeni despre
DEPANĂRILE
LA DOMICILIU

Recent, cooperativa „Radio- 
Progres" a organizat două întîl- 
niri cu numeroși posesori de te
levizoare, radiouri, magnetofoa- 
ne ți pikupuri. Cu acest prilej, 
cetățenii au sesizat diferite defi
ciente în executarea lucrărilor de 
depanare de către tehnicienii 
chemați la domiciliu, subliniind 
că, de multe ori, aceștia r>u ter
mină reparația la prima interven
ție sau o fac de calitate slabă. 
Ținînd seama de sesizările ți 
propunerile cetățenilor, condu
cerea cooperativei a luat măsuri 
ca fiecare tehnician de teren să 
aibă asupra sa toate materialele 
necesare pentru efectuarea repa
rațiilor ce pot fi făcute pe loc. 
Pentru executarea reparațiilor 
mai grele s-au dat indicații teh
nicienilor ca, atunci cînd con
stată că sînt necesare asemenea 
reparații, să aducă de la bun 
început aparatele în laboratoa
re, unde există utilaje ți aparate 
de verificare cu ajutorul cărora 
se pot 
litate.

Deși 
ceput, 
greș" i 
mijloace de intervenție rapidă 
pentru depanările la domiciliu. 
La unitatea raională Grivița 
ție s-au format echipe de 
nicieni care au la dispoziție 
șini înzestrate cu utilaje ți 
teriale necesare. Ele pot execu
ta pe loc, la domiciliul cetățeni
lor, chiar ți reparații pentru care 
aparatele sînt aduse în labora
tor. Rezultatele bune de pînă 
acum arată că folosirea acestor 
mijloace trebuie să fie extinsă 
cît mai curînd și la alte centre.

face lucrări de bună ca-

tîrziu ți doar ca un în- 
cooperativa „Radio-Pro- 

a trecut la folosirea unor

Ro- 
feh- 
ma- 
ma-

Cu ajutorul
aviației

CLUJ. — Turmele de oi și ci
rezile de vite ale cooperativei 
agricole de producție Mintiu, 
raionul Năsăud, aflate la pă- 
șunatul alpin, au fost surprinse 
zilele trecute de o puternică 
ninsoare. Zăpada, care a atins 
în unele locuri un metru, a pus 
în pericol viața animalelor, iar 
o cireadă de vite s-a rătăcit 
pe muntele Aluniș. Chemată in 
ajutor, aviația a descoperit ci
reada, iar țăranii, în frunte cu 
Grigore Drăgan, președintele 
cooperativei, și dr. Ovidiu O- 
prea, medic veterinar, au iz
butit să facă drum și să aducă 
la saivane animalele.

(Agerpres)
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Primele zile de vară au și atras, la ștrandul Tineretului, pe micii înotători
Foto : M. Cioc

Restaurarea unui monument valoros

Cetatea Făgărașului
Interviu cu arheologul Voica PUȘCAȘU,

din Direcția monumentelor istorice

— Cetatea Făgăra
șului se numără prin
tre cele mai vechi și 
mai bine conservate 
cetăți medievale din 
țara noastră. Vă ru
găm să relatați cîte
va momente mai im
portante din isto
ria ei.

locul 
o altă 
veche.

de apă- 
înconju- 
nu a fost 
cucerită

— După mărturiile 
documentelor, actua
la cetate ar fi fost 
construită la începu
tul secolului XIV, nu 
departe de 
unde se afla 
cetate mai
Printre cei care au 
stăpînit cetatea și ți
nuturile înconjură
toare s-au aflat Vlad 
I, începînd din 1366, 
apoi Iancu de Hune
doara, Ștefan Mailat. 
Datorită întăriturilor 
și șanțului 
rare care o 
rau, cetatea 
niciodată 
prin luptă.

La 25 octombrie 
1599 cetatea Făgăra
șului își deschide 
porțile pentru a-1 
primi pe Mihai Vi- 
teazu. Aici se insta
lează doamna Stanca, 
împreună cu cei doi 
fii ai ei, și tot aici 
află vestea 
tragice a 
După 1600, 
trăiește viața 
tul curților apusene.

morții 
soțului, 
cetatea 
și fas-

După cum știm, asigurarea la 
A.D.A.S. se face peste tot la cere
rea celor interesați. în raionul Tttu, 
Înscrierile la A.D.A.S. se fac în 
bloc, fără ca oamenii să fie consul
tați în prealabil dacă doresc sau nu 
să se asigure. Ratele se opresc au
tomat la salariu. La fel se opresc 
bani pentru diferite meciuri, de 
multe ori după ce au avut loc, pen
tru baluri etc. Am devenit din ofi
ciu și membri ai asociației sportive. 
Considerăm reținerile neconsimțite 
cu totul nejuste și așteptăm măsuri.

Elisabeta MIHAI 
Steliana IONITA 
ți lonelia NASTASESCU 
— profesoare

La fabrica „Butoiul* din Șoseaua 
Viilor se vtnd deșeuri de lemn cu 
105 lei mia de kilograme daci stnt 
de esență moale sau cu 150 de lei 
dacă stnt de esență tare — ne scriu 
mai multi cetățeni din Capitală. Pen
tru un transport se plătește intre 80 
și 120 Iei — deci aproape atît cit 
costă și lemnele. Se poate ca daraua 
să tragă la fel ca și ocaua 1

Paralel cu întărirea 
fortificațiilor, cu a- 
dîncirea și lățirea 
șanțului de apărare 
se aduc și alte trans
formări de ordin ar
hitectural. Printre e- 
venimentele mai în
semnate din această 
perioadă consemnăm 
faptul că aici s-au ți
nut patru Diete. La 
una din acestea a 
fost primită delega
ția trimisă de Șerban 
Cantacuzino pentru a 
duce tratative cu cel 
mai înalt for al Ar
dealului în vederea 
încheierii unei alian
țe. La sfîrșitul seco
lului XVII, cetatea 
Făgărașului trece în 
stăpînirea curții de 
la Viena. Un timp, 
aici se instalează că
lugării franciscani cu 
scopul de a atrage pe 
români la catolicism. 
Frumoasa sală a Die
tei este transformată 
în sala de judecată a 
inchiziției.

— Făgărășenii și 
cei aflați în trecere 
pe aici observă 
cetatea a devenit 
vast șantier. Ce 
urmărește prin 
crările de restaurare 
in curs de execuție ?

— Obiectivul prin
cipal este de a-i da 
cetății aspectul ei 
originar. în acest

că 
un 
se 

lu-

scop se demolează și 
se înlătură tot ce a 
fost adăugat ulterior. 
Vom reface zidurile, 
boltirile, gurile de 
tragere, scările, atît 
la cele două centuri 
de apărare, cît și la 
castelul din incinta 
cetății. Castelul, care 
a suferit în decursul 
vremii transformări, 
va fi recompartimen- 
tat. Se refac feres
trele, ușile, nișele, 
căminele. Planșeele, 
scările, pardoselile 
vor fi refăcute cu a- 
jutorul betonului, că
rămizii, marmorei. O 
atenție cu totul deo
sebită vom acorda 
părții de sud a caste
lului, care este și cea 
mai valoroasă.

Intrucît volumul 
lucrărilor este foarte 
mare și se cere mul
tă atenție la execu
tarea lor, restaurarea 
va fi terminată la 
sfîrșitul anului vii
tor. Castelul va fi 
transformat într-un 
muzeu al Țării Făgă
rașului, iar partea de 
răsărit a centurii de 
apărare, folosită odi
nioară pentru adă- 
postirea garnizoanei 
cetății, va fi recom- 
partimentată și ame
najată ca hotel turis
tic.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Rămas surd in urma unui acci
dent, am fost pensionat. Fiind in 
putere și cu o infirmitate care nu 
mă face cu totul Inapt, mi-am cău
tat un Ioc de muncă potrivit pre
gătirii profesionale. M-am Întors 
la Autobaza de Transporturi Foc
șani unde am lucrat ca șofer multă 
vreme. Mă așteptam să fiu Încon
jurat cu grijă, dar nu s-a tntimplat 
așa. In loc să-mi dea de lucru tn- 
tr-un sector unde m-aș fi simtit mai 
aproape de meseria mea, la secția 
carburatoare, la un banc fix etc., 
am fost dat la mătură. Omul e bun 
pentru tovarășul director al Autoba
zei numai dacă e sănătos ?

Gh. BOGZANU
str. Vîlcele 67, Focșani

Stanciu Dumitru, str. Al. Orăs- 
cu 7, București, ne-a scris că 
nu găsește baterii pentru aparatul 
auditiv. Oficiul Farmaceutic al Ca
pitalei ne informează că cererea 
i s-a rezolvat favorabil : se poate 
prezenta de îndată la serviciul teh- 
nico-medical, str. Brezoianu nr. 18 
pentru aceste baterii.

La scrisoarea tovarășei Felicia 
Mardale care solicita sprijin pentru 
a obține mutația definitivă în ora
șul Piatra Neamț, Comitetul exe
cutiv al Sfatului Popular al regiunii 
Bacău ne informează că i s-a apro
bat cererea.

Le sesizarea unui grup de sala- 
riați de la Combinatul avicol din 
Turda, Consiliul raional al sindica
telor ne răspunde că într-adevăr unii 
salarlați lucrează în schimbul de zi 
și de noapte ore suplimentare fără 
nici o aprobare din partea forurilor 
competente. Nu este reglementat 
prin lege timpul de lucru la com
binatele avicole de tip industrial și 
nu se respectă art. 61 din Codul 
Muncii privitor la dreptul la odihnă. 
Este necesar ca organele competen
te să reglementeze timpul de lucru 
și odihnă în Combinatul avicol de 
tip industrial unde, după cum in
ch"’* adresa Consiliul raional, „s-ar 
putea aplica un regim de lucru de 
8 ore ca și în celelalte unități In
dustriale productive".

Depozitul întreprinderii Fores- 
tiere-Domnești se află chiar în 
spatele clădirii în care locu
iesc. Noapte de noapte, între o- 
rele 24 și 3, într-un vacarm de ne- 
descris, se încarcă și se descarcă 
material lemnos. Bubuiturile în pe
reți șubrezesc casa și ne împiedică 
să ne odihnim. Procuratura a pus 
în vedere I. F.-ului încă de acum 
5 ani să nu mai descarce materia
lele în acest punct. Cu doi ani în 
urmă, tot procuratura le-a cerut ce
lor de la I. F. să împrejmuiască te
renul cu un gard pentru a proteja 
clădirea noastră. Degeaba. Soțul 
(program de lucru pînă la ora 23), 
fetița de 11 ani (elevă), eu — nu cu
noaștem un somn normal, ne sînt 
nervii istoviți. Nu poate chema ni
meni conducerea I.F.-ului la ordine, 
să respecte liniștea și odihna cetă
țenilor ?

E. RUDEANU
str, Lascâr Catargi 22, 
Curtea de Argeș
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Oscilațiile
aprecierii

Cu ce rezultat s-a soldat vizita 
la Medgidia a tov. Claudiu Beiu, 
șeful ierarhic al ing. Nica și al 
inspectorului Gheorghe Șova ?

Tov. Beiu i-a recomandat pro
fesorului „recalcitrant" : Te sfătu
iesc prietenește să te cumințești 1

Amenințarea fățișă, menită să 
intimideze, să-l aducă pe om 
în situația de a privi cu pa
sivitate Ia ceea ce se întîmplă 
în jur, creează o atmosferă nesă
nătoasă, dă frîu liber abuzurilor, 
tulbură relațiile firești care tre
buie să existe i 
colectiv.

In cazul de fată nu-i vorba de 
o măsură întîmplătoare, ci de în
călcarea cu bună știință a unor 
norme de bază ale eticii noastre 
socialiste : cinstea, 
dreptul 
părerea 
privesc 
mers al 
care, puse cap la cap, nu lasă 
dubii: Cornel Marinescu, profesor 
de gradul II, lucrează la școala

demnitatea, 
fiecăruia de a-și spune 
deschis tn chestiuni ce-1 
direct sau țin de bunul 
instituției. Iată amănunte

La Baia Mare NOILE CARTIERE DISPUN
DE TOT ANSAMBLUL URBANISTIC?

în orașele maramureșene s-au construit și dat 
în folosință oamenilor muncii peste 10 000 de 
apartamente noi. Firește, construcția unui ase
menea număr de locuințe a ridicat probleme din 
cele mai complexe în ce privește asigurarea 
spațiilor și dotărilor comerciale, de deservire, 
social-culturale, a transportului în comun etc. 
Dar, intrucît cetățenii semnalează unele rămî- 
neri în urmă în ce privește amenajările unor 
cartiere nor, precum și insuficiența mijloacelor 
de transport, corespondentul „Scînteii" Ioan 
Vlanga s-a adresat tov. ing. Cornel Graur, vice
președinte al 
mureș, care a

Sfatului popular regional Mara- 
dat următoarele explicații :

Atît ansamblurile de 
locuințe realizate, cît și cele 
aliate în construcție au _ fost 
proiectate în așa fel încît 
să asigure populației toate 
dotările aferente de comerț 
și alimentație publică, de de
servire, precum și cele so
cial-culturale. Numai în car
tierul Republicii din Baia 
Mare funcționează peste 20 
de unități comerciale și de 
deservire, un complex al 
cooperației meșteșugărești, 
oficiul P.T.T.R., unități 
C.E.C., filatelice etc. Unită
țile menționate se încadrea
ză armonios în urbanistica 
modernă a cartierului, iar 
serviciile prestate corespund 
exigențelor populației. Dar,

deși în proiectele de ansam
blu aprobate pentru noile 
cartiere — Săsar-Baia Mare, 
microraionul 14-Satu Mare 
— au fost cuprinse și dotă
rile aferente pentru comerț 
și deservire, datorită neco- 
relării de către sfatul popu
lar regional a fondurilor de 
investiții din dotatia M.C.I. 
și U.C.E.C.O.M., pînă în pre
zent nu au fost date în folo
sință asemenea unități. Ne- 
sincronizarea 
pentru locuințe cu cele desti
nate dotărilor comerciale și 
de deservire se datorește și 
celor două organe centrale 
amintite, care nu s-au în
grijit de asigurarea docu-

investițiilor

mentației tehnice de execu
ție și de alocarea la timp 
și în întregime a fonduri
lor de investiții necesare. 
Vom urmări cu atenție ca 
de aci înainte realizarea a- 
cestor investiții să țină pasul 
strîns cu construcțiile de 
locuințe.

Noile cartiere au devenit 
astăzi adevărate orășele. Nu
mai locuințele construite în 
anii noștri la Baia Mare a- 
dăpostesc o populație egală 
cu aceea a întregului oraș 
în anul 1948 : circa 25 000 
de locuitori. Trebuie să recu
noaștem însă că proiectarea 
unor artere de circulație co
respunzătoare traficului în 
continuă creștere a stat pe 
plan secundar. Cu excepția 
cîtorva străzi din noile car
tiere, celelalte sînt foarte 
înguste și nu corespund 
transportului rutier urban. 
Circulația este îngreunată și 
de faptul că pe arterele mari 
circulă în tranzit — traver- 
sînd orașul — mașinile care 
transportă minereu la flota- 
ția centrală. Pentru îmbu
nătățirea circulației, în ora
șul Baia Mare urmează să 
înceapă, încă în cursul aces
tui an, modernizarea unor 
străzi ; va fi afectat îndeo
sebi ansamblul „Săsar". Tot

aici se va realiza o centură 
de ocol cu profil de stradă, 
prevăzută cu o linie perma
nentă de autobuze. Lucrări 
similare se vor executa și în 
noile cartiere ce se constru
iesc la Satu Mare și Sighetu 
Marmației. In ambele orașe 
începe anul acesta con
struirea unor artere de cir
culație moderne. La Baia 
Mare se întreprinde în mo
mentul de față un studiu- 
sondaj, care va urmări fluxul 
circulației urbane, posibili
tatea introducerii unor noi 
tipuri de mijloace de tran
sport în comun (troleibuze) 
etc. Concluziile ce se vor 
desprinde ne vor permite să 
stabilim noi trasee, să spo
rim numărul de mașini, să 
îmbunătățim orarul de cir
culație. Se află în faza finală 
a construcției și noua auto
bază de întreținere, cu o ca
pacitate de 200 de autobuze, 
taxiuri etc. Pentru reînnoirea 
și mărirea parcului mijloa
celor de transport în comun, 
în planul de investiții al sfa
tului popular pe următorii 
5 ani s-au prevăzut 
le necesare.

In încheiere, aș 
spun că experiența
lată de-a lungul anilor ne-a

fonduri-

vrea să 
acumu-

permis ca la noile ansam
bluri pe care le construim 
să evităm greșelile amintite.
In cadrul planului de 5 ani 
au fost cuprinse și corelate 
fondurile destinate tuturor 
dotărilor comerciale și de 
deservire, precum și cele cu 
destinație social-culturală. A- 
ceasta ne va permite ca, o 
dată cu darea în folosință a 
circa 7 000 de apartamente 
planificate în orașele Baia 
Mare, Satu Mare și Sighetu 
Marmației, să punem la dis
poziția populației spații co
merciale și ateliere pentru 
prestări de servicii în supra
față de 6 000 mp. Comitetul 
executiv al sfatului popular 
regional a luat măsuri ca 
în momentul receptionării 
blocurilor să fie definitivate 
și lucrările exterioare : alei, 
trotuare, zone verzi, spatii de 
joacă pentru copii, iluminat 
etc. S-au prevăzut încă de 
pe acum artere moderne de 
circulație în jurul viitoare
lor ansambluri de locuințe, 
care vor permite folosirea 
mijloacelor de transport în 
comun o dată cu terminarea 
microraioanelor respective și, 
în general, îmbunătățirea 
condițiilor de circulație.

Gheorghe Anton din comuna Agi- 
ghiol — Dohrogea ne semnalează 
că nici ptnă astăzi, el și alți 40 de 
mecanizatori detașați temporar la 
Combinatul de Celuloză și Htrtie 
Călărași n-au primit salariile pe 
luna august a anului trecut. Banii 
au fost însușiți de un maistru ne
cinstit, condamnat intre timp. Oa
menii au rămas însă neplătiți.

în cartierul „1 Mai“ din Brăila nu 
există nici un telefon public. Cetă- "" 
tenii au greutăți din această cauză. 
(Vasile Constantinescu — Brăila).

Cornel Crăc cu domiciliul proba
bil în Craiova, șofer la întreprin
derea de Construcții nr. 4, se sus
trage de doi ani de Ia plata pensiei 
alimentare pentru întreținerea co
piilor săi, Constantin și Viorel — 
ne scrie fosta Iui soție, Georgeta 
Diaconescu din Brașov, str. Anton 
Pann nr. 4.
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CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE 
CONSTRUCȚIILOR ZOOTEHNICE DIN ARGEȘ?
Articolul întitulat „Cum se nasc 

«uzinele vii» ale agriculturii' pu
blicat în ziarul din 6 mai a.c. a ri-' 
dicat o serie de probleme impor
tante privind bunul mers al lucră
rilor pe șantierele complexelor zoo
tehnice. Aspectele semnalate pe 
șantierul de la Stoicănești, regiu
nea Argeș, corespund realității. 
Constructorii au luat o serie de mă
suri pentru lichidarea deficiențelor 
și accelerarea ritmului de execuție. 
Dar trebuie să arătăm că un ritm 
sporit de execuție și implicit ter
mene scurte, nu se pot realiza nu
mai de către constructor, fiind ne

ATRIBUȚII
CARE

PERTURBEÂZĂ 
ACTIVITATEA 
UZINEI

cesare eforturi și din partea proiec
tantului și beneficiarului. Se pare 
că nu la fel gîndesc unii, tovarăși 
din Departamentul Gostat și de la 
Institutul de studii și proiectări a- 
gricole.

Controlul efectuat de către un co
lectiv al comisiei economice, a co
mitetului regional de partid, pe 
șantierele din agricultura regiunii 
Argeș a scos în evidență unele lip
suri care influențează negativ mer
sul lucrărilor. Discuțiile purtate în
tre beneficiar, proiectant și Banca 
de investiții (inclusiv forurile cen
trale de resort) nu au reușit să sta
bilească investiția specifică și cei
lalți indicatori economici aprobați 
pentru șantierul Stoicănești și, din 
această cauză, nu a fost deschisă la 
timp finanțarea lucrărilor, de bază, 
constructorul avînd un volum im
portant de împrumuturi restante.

Datorită unor nepotriviri între 
proiecte și teren, constructorii au 
cerut cu insistență atît direct cît și 
prin beneficiar, ca proiectanții să 
se deplaseze pe șantier. Prezența 
lor era foarte necesară, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că nu 
s-au adoptat cele mai bune soluții 
privind amenajarea unor drumuri 
și a grajdurilor, acestea necesitînd 
volutne foarțe mari de terasamen- 
te. Constructorul a făcut unele pro
puneri pentru îmbunătățire, dar a- 
cestea nu au putut fi luate în con
siderare din cauza lipsei proiec-

tanților pe șantier. Proiectanții so
siți în luna mai nu au rezolvat pro
blemele ridicate. Necunoscînd si
tuația de pe teren și pentru a re
duce valoarea investiției, proiec
tanții au sistat lucrări deja începu
te de către constructor. Acest sis
tem produce perturbări în activita
tea șantierului, goluri în producție 
și multe cheltuieli neecpnomicoase. 
Penalizările solicitate de con
structor pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie pentru neîndeplinirea obli
gațiilor contractuale de către bene
ficiar, depășesc suma de 80 000 lei. 
Pentru respectarea termenelor de 
execuție este absolut necesar ca 
proiectantul și beneficiarul să-și 
îndeplinească toate obligațiile ce 
le revin.

Nici pe șantierul complexului a- 
vicol de la G.A.S. Cuparu, raionul 
Găești, situația nu este mai bună. 
Datorită nerezolvării la timp a unor 
probleme de documentație și avize, 
lucrările au început cu mare întir- 
ziere. F.ămînerile în urmă puteau fi 
recuperate, dacă nu începeau să 
apară unele surprize nedorite din 
partea proiectantului. Iată despre 
ce este vorba : în luna aprilie au 

-sosit pe șantier 24 tablouri electrice 
pentru lumină și forță, executate 
conform proiectului. Dar după so
sirea lor. Institutul de studii și pro
iectări agricole din București a 
constatat că ele nu corespund sco

pului, deoarece nu s-a ținut seama 
de toate motoarele ce vor funcțio
na în hale și de puterea lor reală. 
Ca urmare, a dispus să fie execu
tate altele, care nu vor putea fi 
gata decît după mai multe luni de 
la lansarea comenzii. Tot din cau
za unor modificări efectuate pe 
parcurs, valoarea investiției apro
bate inițial va fi depășită.

Proiectul pentru partea tehnolo
gică a fost predat constructorului 
numai la începutul lunii mai. Acest 
proiect prevede 8 112 grătare, pen
tru care sînt necesari peste 440 m c 
lemn de stejar. Or, realizarea la 
timp a unei asemenea comenzi, de 
care constructorul nu a avut cunoș
tință, nu este deloc ușoară.

Deficiențele în asigurarea cu do
cumentație la timp și de bună cali
tate se datoresc în foarte mare 
măsură și beneficiarului, care nu 
a făcut o analiză temeinică a pro
iectelor înainte de a le aproba și a 
le trimite pe șantier.

Pe plan local au fost luate mă
suri care să ducă la respectarea 
termenelor de punere în funcțiune 
a acestor investiții, dar pentru ca 
acestea să devină realitate, este 
necesar mai mult sprijin din partea 
Departamentului Gostat.

Ing. Grigore POPESCU
activist al comisiei economice 
a Comitetului regional de 
partid Argeș

Complexele 
avicole de la Turda 
și Apahida

Anul trecut la 
Turda și Apahida, 
regiunea Cluj, au în
ceput să producă 
două mari unităti a- 
vicole. Prima pro
duce anual peste 15 
milioane de ouă, iar 
a doua 13 milioane.

Clădirile gospodă
riei de stat „Avico- 
la“-Turda sînt am
plasate pe un pla
tou. în apropierea 
parcului Mihai Vi- 
teazu. Incubatoare
le au fost amenajate 
într-o sală spațioasă 
în care sînt instala
te aparate din cele 
mai perfecționate. 
Din aceste incuba
toare ies anual, în 
șase serii, 180 000 de 
pui.

Pentru a se obține 
o producție sporită 
de ouă, această gos
podărie crește găini 
de înaltă productivi
tate : un hibrid ob
ținut din două linii 
de rasa Leghorn. 
Hrănirea păsărilor 
se face cu furaje 
combinate, ținîndu- 
se seama de vîrstă, 
perioade de crește
re, precum și de 
producție, O atentie 
deosebită se dă în
grijirii și hrănirii 
găinilor care produc 
ouăle pentru incuba

ție. întregul proces 
de hrănire se face 
mecanizat, cu ajuto
rul unor transpor
toare.

în planul gospodă
riei s-a prevăzut, 
pentru primul an, o 
producție medie a- 
nuală de 189 de ouă 
de la o găină. Da
torită condițiilor op
time de îngrijire și 
hrănire, producția 
medie anuală de la 
o găină se ridică la 
220—230 ouă. In pri
mul trimestru al a- 
cestui an, gospodăria 
a livrat peste plan 
873 000 de ouă, iar 
prețul de cost a fost 
redus cu 21 lei la 
mia de ouă. Planul 
la producția marfă a 
gospodăriei a fost 
depășit cu 1 826 000 
lei, obținîndu-se be
neficii de peste 2 
milioane lei.

Deși ceva mai mi
că și fără sector 
propriu de repro
ducție, unitatea a- 
vicolă de la G.A.S. 
Apahida este tot a- 
tît de bine utilată. 
Această unitate rea
lizează, pe lîngă cele 
13 milioane de ouă 
și 62 000 kg carne de 
pasăre.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînfeii"

DIFICULTĂȚILE 
CONTRACTĂRII 
COMERCIALE 
A ÎNCĂLȚĂMINTEI

DE CAUCIUC

îmbunătățirea mecanismului de 
contractare și livrare a metalului 
este ideea principală ce se desprin
de din articolul „Cum este „pom
pat" metalul pe arterele economiei 
naționale". Țin să subliniez de la 
bun început că actualele norme de 
contractare și livrare a metalului 
nu mai corespund. în sprijinul a- 
cestei afirmații voi da unele exem
ple care să ilustreze greutățile în- 
tîmpinate de întreprinderea noas
tră, legate de problema pusă în 
discuție.

Uzina „Industria sîrmei" din 
Cîrnpia Turzii livrează economiei 
naționale importante cantități de 
Iv.iinate și trefilate din oteluri a- 
liate și speciale, electrozi de su
dură. sîrmă zincată, conductori 
electrici și altele, reprezentînd pes
te 160 000 tone de produse anual, 
respectiv 14 000 contracte econo
mice. Din această cantitate de pro- 
ducție-marfă, peste 40 la sută se 
livrează în cantități nevagonabile 
prin coletărie C.F.R. sau I.R.T.A. 
Expedierea unei asemenea canti
tăți mari nevagonabile duce la în-

tîrzierea livrărilor, la crearea de 
stocuri supranormative și la neîn- 
deplinirea la termen a obligațiilor 
noastre contractuale. în trimestrul 
I uzina s-a transformat într-o ade
vărată întreprindere de desfacere 
a produselor. Astfel, repartiția nu
mărul 131 085, dată Uniunii regio
nale a cooperativelor de consum 
Cluj, pentru 225 tone cuie a fost 
distribuită de noi pe unităti. Aces
tea, la rîndul lor, au continuat și 
ele redistribuirea. Asemenea ca
zuri sînt destul de frecvente ; ele 
se datoresc, în special. Ministerului 
Comerțului Interior. în 1965, pen
tru 346 tone sîrmă zincată reparti
zată acestui minister, a trebuit să 
urmărim distribuirea pe 16 
I.C.R.M.-uri regionale, respectiv pe 
137 beneficiari, fiecare dintre ei 
avînd termen precis de livrare.

■Consider, de asemenea, că în 
noile condiții tehnice de realizare 
a producției, cantitățile minimale 
stabilite prin condițiile fundamen
tale de contractare și livrare sînt 
depășite. Urmărirea producției de 
ordinul a 100—200 kg pe dimen
siuni, pentru fiecare din beneficia
rii repartizați și pentru cei obți- 
nuti prin „distribuție" creează mari 
greutăți uzinei.

Pentru îmbunătățirea actualei 
metodologii de contractare și li
vrare a metalului propun desface
rea producției de mărfuri nevago
nabile prin baze specializate ale 
Ministerului Industriei Metalurgi
ce, urmînd ca legătura directă în
tre întreprinderi să continue pen
tru cantitățile vagonabile : de ase
menea, este necesar să se revadă 
cantitățile minimale în concordan
tă cu actualul nivel tehnic al pro
ducției. Desfacerea prin interme
diul bazelor specializate este pe 
deplin justificată. Se ridică totuși 
unele probleme privind asigurarea 
ritmicității livrărilor și calitatea 
produselor : apare tendința ca 
timpul de aprovizionare și de re
zolvare a unor reclamatii în legă
tură cu calitatea produselor să se 
mărească din pricina bazei apăru
te ca intermediar, deoarece aceas
tă verigă intermediară trebuie să 
controleze mărfurile din punct de 
vedere calitativ, să pregătească 
pentru expediere sortimentele so
licitate de beneficiari, să progra
meze vagoane în funcție de direc
țiile respective etc. Sînt. totuși, 
convins că. analizîndu-se atent a- 
ceste neajunsuri, se pot găsi mo
dalități ca ritmicitatea și circulația 
mărfurilor să nu fie afectate.

Ing. Grigore URS 
director comercial 
al uzinelor „Industria sîrmei", 
Cîrnpia Turzii

UN NOU RECORD
IN VALEA MOTRULUI

61 m înaintare în abataj într-o lună H 17 000
tone de cărbune

MOTRU (coresp. 
„Scînfeii").

La începutul lunii 
decembrie 1964, pre
sa a anunțat recor
dul obținut de bri
gada lui Ion Nasta 
din cel mai tînăr ba
zin carbonifer al țării 
— Valea Motrului. 
Lucrînd în abatajul 
frontal nr. 6 brigada 
a înaintat într-o sin
gură lună 50,6 m, de 
două ori mai mult 
decît media avansă
rilor realizate în ce
lelalte abataje simi
lare din bazin. în ur
mătoarele luni în 
toate abatajele Mo
trului vitezele medii 
de avansare au cres
cut cu 10 pînă la 15 
m. Recordul brigăzii 
lui Nasta a deschis 
drum spre performan
țe deosebite și în alte 
bazine carbonifere.

IU 7,8 tone pe
Nu după multă vre
me, minerii din Săr- 
mășag, aparținînd 
trustului minier Ar
dealul, au realizat o 
avansare lunară de 
52 m.

Anul trecut, de ziua 
minerului, în timp ce 
abatajele din Valea 
Motrului se „odih
neau", în Poiana Ză
voi, unde erau sărbă
toriți fruntașii în mun
că, l-am cunoscut pe 
minerul Constantin 
Văduva. L-am între
bat ce gînduri de 
viitor îl stăpînesc. 
„Vreau să-i întrec și 
pe Nasta, și pe cei 
din Sărmășag" — a 
răspuns.

Zilele trecute am 
pornit din nou spre 
Valea Motrului.

...Abatajul nr. 10, 
lung de 96 m și înalt 
de peste 2 m este ex-

post
ploatat de 85 de mi
neri conduși de Con
stantin Văduva. In 
ziua de 1 iunie, cînd 
au venit să măsoare 
cit s-a înaintat, topo
grafii au rămas ui
miți. Ruleta lor de 50 
m s-a desfășurat toa
tă, dar n-a ajpns pî
nă în frontul de căr
bune al abatajului. 
Așa că au fost ne- 
voiți să măsoare „din 
bucăți". în dreptul 
numărului abatajului 
10, ei au scris apoi: 
„Luna mai 1966 : s-a 
avansat cu 61 metri, 
adică, în medie, 2,44 
metri pe zi. Au 
fost extrase 17 060 
tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă 
7,8 tone pe post".

La baza acestui 
succes stau orga
nizarea exemplară a 
muncii și folosirea 
deplină a tehnicii.

Combinatul chimico-mefalurgic Baia-Mare. Noua instalație semiautomată pentru turna
rea anozilor Foto : A. Cartojan

60 MILIOANE
ORADEA. — 60 de mili

oane kilowatore sau con
sumul de energie electri
că pe un trimestru al re
giunii Crișana s-ar putea 
asigura cu lignitul dat

peste plan în primele 
cinci luni ale acestui an 
de exploatările miniere 
ale Crișanei. Minerii de 
la exploatarea Voivozi au 
contribuit la aceasta cu

kWh
13 600 tone, iar cei de 
la exploatarea Sărmășag 
cu peste 13 500 tone de 
lignit. în aceeași perioa
dă s-au produs în plus 
însemnate cantități de bi
tum și nisip bituminos.

Valorificarea înaltă a unei însemnate
bogății a țării — ȚIȚ E

(Urmare din pag. I)

nu poate fi ignorat în nici una din 
întreprinderile noastre. A intrat în 
obișnuința colectivelor rafinăriilor 
de a face sistematic analize teh
nologice asupra mersului instala
țiilor — așa-numitele testuri — pe 
baza cărora se stabilesc măsuri 
pentru creșterea indicilor de uti
lizare a capacităților de producție 
și valorificarea la un nivel și mai 
înalt a tonei de țiței. Un aseme
nea test, efectuat nu de mult timp 
la instalația de separare a aroma
telor de la Rafinăria Brazi, a dat 
posibilitatea colectivului rafinăriei 
să sporească cu circa 10 la sută 
producția de benzen.

Pe baza experienței dobîndite 
pînă acum, anul acesta vor fi e- 
fectuate noi analize tehnologice a- 
supra funcționării instalațiilor din 
rafinării. La rafinăria din orașul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ se va 
urmări, îndeosebi. funcționarea 
noului complex de reformare ca
talitică, pentru atingerea — în- 
tr-un timp scurt — a tuturor pa
rametrilor proiectați și creșterea 
producției de fracții petroliere 
pentru chimizare. Ceea ce se cere 
este ca în această acțiune să fie 
atrași cei mai buni specialiști din 
producție, de la direcția generală, 
precum și din institutele de pro
iectări și de cercetări. Numai ast
fel se pot evalua exact po
sibilitățile. se poate preciza ce 
anume trebuie făcut pentru pune
rea la punct a proceselor tehno
logice. creșterea randamentelor in 
produse cu valoare ridicată și îm

bunătățirea, în viitor, a proiectă
rii unor instalații similare.

Instalațiile și agregatele moder
ne, montate pe șantierele obiecti
velor industriale, sortimentul larg 
de mașini și utilaje realizat de in
dustria noastră constructoare de 
mașini solicită mereu noi tipuri 
de carburanți și lubrifianți, cu ca
racteristici îmbunătățite. Este un 
merit al petroliștilor din rafinării 
faptul că au reușit să introducă 
în fabricație, în ultimii doi ani, 
peste 50 de sorturi noi de ben
zine, motorine, uleiuri, unsori. 
Prin utilizarea acestor produse pe
troliere în exploatarea autovehi
culelor, tractoarelor și altor uti
laje s-au realizat numai în 1965 
economii în valoare de peste 45 
milioane de lei.

Introducerea în fabricație a u- 
nor noi tipuri de produse petro
liere constituie și în viitor o im
portantă sursă de valorificare su
perioară a țițeiului. Anul acesta 
vor fi asimilate, printre altele, un 
nou tip de benzină cu cifră oc
tanică ridicată, lubrifianți pentru 
agregatele și instalațiile Combina
tului siderurgic Galați și ale Com
binatului petrochimic Ploiești, ule
iuri pentru tractorul S. 1 300 și 
pentru locomotivele electrice, noi 
sorturi de aditivi. Luînd în consi
derare cerințele realizării într-un 
timp cît mai scurt a acestor pro
duse este absolut necesar să fie 
îmbunătățită activitatea laboratoa
relor uzinale din rafinării, prin 
întărirea lor cu cadre tehnice 
competente și dotarea cu utilaje și 
aparatură modernă Totodată se 
cuvine ca rafinăriile să colabore

ze mai strîns în acest domeniu cu 
Institutul de, cercetări pentru pre
lucrarea țițeiului din Ploiești, pre
cum și cu alte institute departa
mentale de cercetări. Pe această 
cale se va asigura o dozare rațio
nală a eforturilor, vor fi reduse 
la maximum perioadele necesare 
cercetărilor de laborator, experi
mentării și omologării noilor pro
duse. Socotim oportun, de aseme
nea, ca și ramurile și întreprinde
rile beneficiare să manifeste .mai 
mult interes pentru experimenta
rea și folosirea noilor sortimente 
de carburanți și lubrifianți, în- 
trucît, în prezent, există tendința 
de a cere din import anumite pro
duse petroliere pentru mașinile și 
utilajele noi, deși acestea pot fi 
asimilate și fabricate în țară.

Concomitent cu asimilarea de 
noi carburanți și lubrifianți, îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor petroliere din fabrica
ția curentă are o influență pozi
tivă asupra creșterii gradului de 
valorificare a țițeiului. Fără să 
minimalizăm realizările dobîndite 
pînă acum de colectivele din ra
finării în îmbunătățirea caracte
risticilor produselor petroliere, 
trebuie spus că, și în acest an, ra
finăriile Teleajen, Ploiești și Brazi 
au primit unele reclamatii din 
partea beneficiarilor. De aceea, 
este necesar ca Direcția generală 
a prelucrării țițeiului și conduce
rile întreprinderilor amintite să 
organizeze colective de specialiști, 
care să examineze permanent atît 
calitatea produselor finite, cît și a 
semifabricatelor rezultate din in-
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stalații. Concluziile acestor anali
ze și confruntării sistematice să 
se materializeze în acțiuni ferme, 
bazate pe măsuri eficiente, astfel 
încît produsele livrate să cores
pundă întrutotul prevederilor din 
contractele încheiate cu beneficia
rii. Se cuvine, de asemenea, ca 
conducerile rafinăriilor să îmbu
nătățească organizarea serviciilor 
de control tehnic al calității pro
duselor, în spiritul noului regu
lament de funcționare a acestora, 
nu de mult aprobat de minister, 
să asigure la toate locurile de 
muncă o asistență tehnică cores
punzătoare. Din cîmpul vizual al 
activității colectivelor de rafinării 
nu trebuie să scape nici problema 
prelucrării selecționate a diverse
lor calități de țițeiuri, în funcție 
de produsele care trebuie obținu
te. Printr-o colaborare mai strîn- 
să cu schelele de extracție, între
prinderea de transport țiței prin 
conducte Ploiești trebuie să-și res
pecte întocmai obligațiile ce le are 
în vederea aprovizionării rafină
riilor cu materie primă de cali
tate corespunzătoare.

Experiența acumulată pînă acum 
și măsurile ce vor fi întreprinse 
în continuare sînt o chezășie si
gură că petroliștii din rafinării 
vor obține în acest an noi reali
zări în ridicarea valorii produse
lor obținute din fiecare tonă de 
țiței, contribuind pe, această cale 
la valorificarea complexă și su
perioară a uneia dintre cele mai 
importante bogății ale patriei noa
stre, la creșterea potențialului eco
nomiei naționale.

în marea ei majoritate, 
producția sectorului de 
încălțăminte din cauciuc 
este destinată să protejeze 
în sezonul rece încălță
mintea de piele sau să fie 
utilizată ca înlocuitor al 
acestui ultim tip de încăl
țăminte, în sezonul de 
vară. Raporturile contrac
tuale între industria u- 
șoară și comerț — sta
bilite prin operațiile de 
contractare — ar tre
bui să asigure o cît 
mai bună fundamen
tare a planurilor și o evi
dență realistă a cerințelor 
populației, să precizeze 
din timp sortimentele și 
modelele. Cu toate că lu
crurile sînt foarte simple, 
totuși, pînă în prezent nu 
s-a reușit să se progra
meze judicios contractă
rile astfel încît să se 
creeze decalajul de ter
mene necesar pentru o 
planificare optimă a tu
turor indicatorilor de 
plan și, mai ales, a apro
vizionării tehnico-mate- 
riale. Aproape cu regula
ritate, operațiile de con
tractare se încheie pos
terior datei cînd expiră 
termenul legal (45 de zile 
înainte de începerea tri
mestrului) de înaintare a 
cererilor de suplimentări 
sau a renunțărilor pen
tru materialele contrac
tate cu furnizorii.

Care sînt consecințele ? 
Cea mai flagrantă constă 
în discordanța între ne
voile planului de produc
ție și cantitatea materia
lelor contractate. Spre 
exemplu, la Uzinele Chi
mice Române, pe semes
trul II 1965 între necesa
rul de aprovizionat, con
tractat cu furnizorii ini
țial și cel rezultat după 
contractarea fondului de 
marfă s-au înregistrat, 
printre altele, următoarele 
stocuri supranormative: 
la cauciucul Smoked, în 
valoare de 210 000 lei, la 
cauciucul CAROM, în va
loare de 131000 lei. In
tr-o situație asemănătoa
re, în aceeași perioadă și 
datorită aceleiași cauze, 
la „Cauciucul Quadrat" 
stocurile supranormative 
s-au ridicat la aproape 
525 000 lei.

Implicații economice și 
mai deosebite, datorită 
contractărilor pe trimes
trul I 1966, s-au înregis
trat Ia Combinatul de 
cauciuc Jilava. La aceas
tă mare unitate a indus
triei ușoare au fost im
portate și puse în funcți
une, în octombrie 1965, 
10 prese „Plimsol" desti
nate producției de teniși, 
prevăzuți în planul de 
producție pe anul 1966. 
Dar, cu ocazia contractă
rilor pe trimestrul I 1966 
(definitivate în decembrie 
1965) în loc de teniși s-au 
contractat... pantofi de 
vară cu fețe din țesături 
de in. Datorită acestei si
tuații, la combinatul Jila
va, utilajele importate au 
stat nefolosite mult timp. 
Concomitent, au rămas în 
stoc supranormativ 7 000 
m pînză panama. Și toate 
acestea, din cauza orga
nelor comerțului, care au 
renunțat la unele sorti
mente fără prea multe 
motive serioase. Conse
cințele s-au răsfrînt și a- 
supra fondului de mărfuri 
pentru piață. In ianuarie 
și februarie 1966, în ma
gazine s-a resimțit lipsa 
galoșilor.

Am insistat asupra a- 
cestor implicații cu 
scopul de a propune ca o- 
perațiile de contractare a > 
fondului de marfă să fie 
organizate cu cel puțin 3 
luni înaintea începerii 
unui nou trimestru. în ce 
privește încălțămintea din 
cauciuc, sînt de părere că 
fluctuațiile modei sau 
chiar ale vremii nu con
stituie un argument în
temeiat pentru menți
nerea contractărilor se
mestriale. Dacă s-ar tre
ce la raporturi de mai 
lungă durată, (pentru care 
pledează specificul încăl
țămintei de cauciuc) prin 
contractări anuale, s-ar 
crea posibilități supli
mentare de îmbunătățire 
a metodologiei de aprovi
zionare și a raporturilor 
contractuale între indus
trie și comerț. Totodată, 
s-ar stimula utilizarea ca
pacităților de producție 
și a forței de muncă din 
întreprinderile industri
ale, precum și ridicarea, 
calității produselor. ,î)i 
plus, ar fi facilitată pro™ . . 
ducția unei game mai va-, 
riate de încălțăminte din 
cauciuc, prin completarea .. 
din vreme a jeturilor de 
calapoade din aluminiu, . . 
potrivit modelelor și pon- 
tajelor solicitate de co.- s 
merț, și s-ar asigura o / 
productivitate sporită _ a ~ 
muncii, mai ales la beh- 
zile de confecție mecani
zate, al căror randament 
în exploatare ar fi influ- • 
ențat pozitiv prin conti
nuitatea fabricației unui 
sortiment sau model pe o 
perioadă mai îndelunga
tă.

Un prim pas pentru 
trecerea la contractări a- 
nuale la încălțămintea de 
cauciuc a fost făcut. în 
luna martie, cînd s-au e- 
fectuat operații de con
tractare pe 3 trimestre. 
Eventualele diferențe can
titative dintre trimestre 
sau schimbări în structu
ra sortimentului se pot 
rezolva prin suplimentări 
sau renunțări prezentate 
trimestrial de . către co
merț. Nu ar fi lipsit de 
interes să se revadă și 
metodologia în vigoare 
referitoare la termenul la 
care pot fi solicitate ast
fel de modificări ale con
tractelor încheiate. Acum, 
această metodologie este 
depășită. Mă gîndesc că 
ar fi bine ca stabilirea 
termenelor (de renunțări 
sau suplimentări) să se 
facă diferențiat pe pro
duse, în funcție de ciclu
rile de fabricație ale în
treprinderilor industriale. 
Această elasticitate ar eli
mina cadru] îngust al ac
tualelor raporturi bazate 
pe niște condiții funda
mentale de livrare neco
respunzătoare, ar favoriza 
buna gospodărire a mij
loacelor circulante. Tot în 
acest scop, al gospodăririi 
mai elastice a mijloace
lor circulante, propun, de 
asemenea, ca organele tu
telare să nu mai aprobe 
normativele acestor mij
loace pe fiecare element 
în parte ci numai pe to
tal, renunțîndu-se astfel 
la tutela măruntă, mărin- 
du-se inițiativa întreprin
derilor și, bineînțeles, răs
punderea conducerilor a- 
cestora pentru mînuirea 
banilor statului.

Ion A. TROACA
contabil șef la I.I.S. 
„Cauciucul Quadrat" 
București

Un nou obiectiv 

al economiei forestiere
PITEȘTI. — La Combinatul de industrializare a 

lemnului din Pitești a început construcția unui nou 
obiectiv al economiei forestiere — fabrica pentru 
făină din lemn. Pe liniile tehnologice ale acestei 
unități se vor produce anual, conform proiectului, 
2 000 tone făină de lemn — produs cu multiple uti
lizări în economie.

Materia primă folosită în procesul de fabricație 
o va constitui rumegușul de fag.

Proiectul noii unități este realizat de specialiști 
ai Institutului de studii și proiectări forestiere, iar 
mașinile și utilajele, care vor asigura un înalt grad 
de mecanizare și automatizare, vor fi produse de 
industria constructoare de mașini din țară.

(Agerpres)
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Stilizarea
Acad. prof. G. OPRESCU

în arta populară 
și semnificația ei

„IUBESC OAMENII"

In secolul nostru s-a 
vorbit mult despre influen
țele artei populare asupra 
celei culte. Tendința pic
turii și sculpturii contem
porane spre simplitatea și 
stilizarea formelor își gă
sește într-adevăr antece
dente și modele strălucite 
în creația populară, mai 
veche și mai nouă. Bine
înțeles, altul este punctul 
de plecare și alta atitudi
nea autorului de obiecte 
aparținînd artei populare, 
decît ale artistului cult.

In ultima vreme, s-a în- 
tîmplat să mă ocup mai 
îndeaproape cu arta unor 
vechi popoare, cum ar fi 
cele din Africa și din A- 
merica pre-columbiană. 
Am fost izbit de unele a- 
semănări, care nu pot să 
fie întîmplătoare, între o- 
biectele uzuale, adică a- 
parținînd aceleiași cate
gorii ca cele din arta 
populară, ale acestora, 
datînd de acum cîteva mii 
de api și cele ale creato
rilor de artă populară, la 
noi și la alții.

Forma pe care o lua ma
terialul din care erau făcu
te, înfățișarea lor genera
lă și poate chiar o ten
dință nu destul de clară a 
însuși artistului creator, 
era să facă din ele obiec
te frumoase. Scopul lui 
mărturisit era însă în rea
litate, în primul rînd, de 
a le considera ca obiecte 
uzuale, curente și necesa
re, cu anume proprie
tăți, care proveneau mai 
ales din ornamentele care 
le acopereau și chiar din 
materialul din care erau 
făcute. Cele mai multe 
trebuiau să-l ferească de 
râie, adică de puteri mis
terioase, dușmănoase o- 
mului, pe proprietarul lor, 
să-i aducă fericire și bel
șug, să-l spele de păcate. 
Sau, din contra, să expri
me o atitudine de recunoș
tință față de divinitatea 
protectoare. Acum 15 000 
de ani și mai bine au fost 
create fresce pe zidurile 
întunecoase ale peșterilor, 
aeci acolo unde nu poate 
fi vorba de o imagine 
care să fie văzută și ad
mirată de către oameni, ci 
a cărei rațiune era numai 
de a exista, și prin aceas
ta, cu puterea ei magică, 
de a favoriza vînătoarea 
animalelor, căci acest gen 
de artă este exclusiv al 
popoarelor de vînători ; 
deci, deși figurativă rolul 
ei era altul decît expresia 
dezinteresată a naturii.

In enorm de multe alte 
cazuri, și care privesc po
poarele așezate și trăind 
din agricultură, singurele 
la care există, mult mai a- 
proape de epoca noastră, 
îndeletnicirea artistică, or
namentul avea destinația 
să apară cu toată pu
terea, în culori vii, pentru 
a-și îndeplini menirea sa 
magică. El consta din fi
guri geometrice, avea 
deci o origine abstractă. 
Triunghiuri, pătrate, elip
se, circonferințe, toate u- 
șor de executat, izolate 
sau în compoziții ritmice, 
acopereau obiectele cu
sute, săpate sau pictate,

care însă nu erau execu
tate de dragul formei lor, 
ci pentru că fiecare din 
ele avea o însemnătate 
nu numai simbolică, ci 
mistică, poseda o putere 
supranaturală, care se 
traducea cu avantaje, și 
pentru cel care le execu
tase, și pentru cel sau cei 
care se serveau de ele. 
Este clar, deci, că dacă 
arta populară pornea în 
ornamentare și chiar în 
forma obiectelor de la a- 
numite imagini abstracte 
sau foarte stilizate, nu era 
pentru că se prefera ab
stracțiunea figurativului, 
ci fiindcă acea abstrac
țiune avea un înțeles pro
fund și o 
nantă în 
poate și 
mai ușor

Mai mult decît atît : 
tunci cînd -era vorba 
culoare — iar culoarea 
tervenea adesea în orna
mentare, — ea era aleasă 
tot fiindcă unele nuanțe e- 
rau aducătoare de noroc, 
iar altele de nenorocire. 
Aceste atitudini sînt senti
mentale și aveau adinei 
rădăcini în concepțiile oa
menilor. îmi aduc aminte 
că unele erau încă vala
bile în timpul copilăriei 
mele. Din această cauză, 
alegerea lînii, a bumba
cului colorat sau a mă
tăsii cu care se brodau 
iile, a lînii din care se fă
ceau opregele și scoarțe
le, în fostul județ Muscel, 
nu erau niciodată indife
rente, iar aceste alegeri 
nu depindeau numai de 
frumusețea sau străluci
rea culorii, de gustul po
sesorului, ci de semnifi
cația simbolică pe care o 
avea acea culoare.

Cu timpul însă, și după 
multiplele faze prin care 
au trecut popoarele euro
pene, la care se face azi 
o deosebire distinctă între 
arta populară și cea cul
tă, multe din amintirile le
gate de vechile elemente 
abstracte 
populară 
dispărut, 
ceramica 
che, întrebuințează încă 
formele abstracte în orna
mentare, cînd probabil nu 
se mai păstrau valorile 
simbolice ale acestor for
me, și, treptat, își îndreap
tă privirile spre oameni și 
animale, pe care însă le 
stilizează sub forme geo
metrice. Cam același lu
cru a trebuit să se fi pe
trecut și în arta noastră 
populară sau în cea a po
poarelor unde arta popu
lară a fost încă puternică 
pînă tîrziu în Evul mediu, 
cum ar fi la cele nordice, 
la cele din răsăritul și din 
mijlocul Europei. Mai tîr
ziu, formele luate din na
tură sînt oarecum tot sti
lizate, și din pricina difi
cultăților ce le prezentau 
materialul și tehnica țesu
tului, cînd era vorba de 
țesături, ca și în broderii, 
însă ele erau 
stilizate cînd 
de o imagine 
lemn sau în piatră, ori de 
un ornament pe un taler 
sau o strachină de pămînt 
ars. Și, odată pornită pe 
această cale, arta popu
lară s-a apropiat din

aefiune determi- 
viața omului și 
pentru că era 

de executat.
a- 
de 
in

în ornamentica 
s-au tocit și au 
Astfel grecii, în 
lor cea mai ve-

mai puțin 
era vorba 
săpată în

ce

în ce
și-a

itial mult de natură, 
pierdut caracterul 

abstract și a devenit, pe 
cît îi permitea materialul 
de care se servea și în- 
demînarea artistului, foar
te aproape de arta figura
tivă, formă sub care o în- 
tîlnim deseori astăzi.

Dar, fie că imaginea 
este figurativă sau nu, ea

:>

exprimă întotdeauna un 
anumit raport al creatoru
lui cu realitatea, un mod 
de a percepe natura în
conjurătoare, o atitudine 
față de ea.

Drumul artei populare, 
la mai toate popoarele, a 
fost cred cam același. Dar 
dat fiind temperamentul 
fiecărui popor, arta popu
lară nu putea să fie iden
tică la toate. Gîndindu-mă 
la trăsăturile specifice ale 
creației populare româ
nești în strînsă legătură 
cu istoria, caracterul, cu 
întreaga dezvoltare so- 
cial-culturală a națiunii

noastre, mi se pare evi
dent că noi, atît în arta 
populară cît și în cea 
cultă, tindem spre obiecte 
care se prezintă armo
nios : armonios din punc
tul de vedere al formei, 
din punctul de vedere al 
coloritului, din punctul de 
vedere al compoziției, a- 
colo unde se poate vorbi 
de o compoziție. Această 
năzuință spre armonie 
predomină de altfel și în 
opera lui Brâncuși, atît de 
mult influențată de arhi
tectura și arta decorativă 
țărănească.

Și în arhitectură, și în 
obiectele uzuale, mai to
tul se poate reduce la 
corpuri geometrice bine e- 
chilibrate. Casa, de pil
dă, este bazată pe un cub 
sau o prismă regulată, 
susținută de arcuri semici- 
lindrice, ca cele din gîr- 
liciul pivnițelor, se sprijină 
pe stîlpi frumos sculptați, 
ca o vedere largă afară, 
înspre natură, stîlpi care 
adesea iau sus forma u- 
nei jumătăți de arc, iar o- 
biectele uzuale se reduc 
și ele la forme de sferă 
sau oval, pe suprafața că
rora ss vine apoi cu or
namentele, iar cînd au și 
miner, acesta șerpuiește 
într-o linie elegantă. Tot 
așa de plăcut la înfățișa
re, în privința proporțiilor, 
este și ansamblul, desecri 

formă monumentală,

caie constituie intrarea in 
curte, chiar la locuințe de 
proporții modeste.

Ori de cîte ori o 
de îmbrăcăminte se 
nea acoperită de 
mente, locul pe care 
te ornamente îl 
ritmul lor, constituie îm
preună cu fondul pe care 
se desprind, o compoziție 
din cele mai elegante și 
mai echilibrate, prin ra
portul deosebit de reuși* 
înlre albul fondului și or
namentul de deasupra lui. 
Am văzut la alto popoare 
broderii frumos lucrate, 
dar rareori am întîlnit 
compoziții așa de bine 
rînduite, ca în broderiile 
iilor noastre.

Se înțelege că observa
țiile de mai sus nu-și pro
pun să epuizeze trăsături
le artei noastre populare. 
Am ținut doar să relevăm 
că ea exprimă întotdeau
na anumite valori proprii 
de sensibilitate și cultură, 
transfigurate chiar și In 
formele cele mai stilizate, 
întoarcerea spre sursele 
primitive ale artei s-a do
vedit rodnică, în operele 
unor mari artiști moderni, 
tocmai prin însușirea a- 
cestor valori populare. In 
schimb, preluarea unor 
scheme abstracte, anațio- 
nale, fără rădăcini, trans
formarea acestor scheme 
în fetișuri sub pretextul 
stilizării nu este decît un 
surogat al „modernității".

piesă 
cuve- 
orna 
aces- 

ocupă,

Ca Shaw și Giraudoux, 
din care descinde indiscu
tabil, Anouilh și-a încor
porat temele istorice cu 
intenția vădită de a le 
reevalua sub un unghi 
contemporan.

Inegal și contradictoriu, 
oscilînd perpetuu între 
piese care „sclipesc" și 
piese care „scrîșnesc", 
contemplînd adesea de
rutat și neputincios abisu
rile societății capitaliste 
contemporane. Anouilh 
descoperă doar în istorie 
drumul limpede al demni
tății și măreției (Ioana 
D'Ărc, Thomas Becket) ; 
aci, el exaltă puritatea și 
capacitatea de a ' 
a eroilor simpli, 
umanitar, puterea 
crificiu. De aceea, 
istorice conferă o 
siune aparte, mai trainică 
și mai luminoasă, drama
turgiei sale, majorîndu-i 
activul de sensuri și im
plicații filozofice și dimi- 
nuînd cumva perspectiva 
sumbră, dezolantă a pie
selor de inspirație con
temporană. Iar Becket o- 
glindește lupta lăuntrică 
pentru înfrîngerea acelei 
disperări a solitudinii și 
incomunicării ce străbate 
o parte apreciabilă a 
creației lui Anouilh

Credincios, în mare, iz
voarelor istorice, drama
turgul reface atmosfera 
Angliei secolului al XII- 
lea, zguduită de conflicte 
aprige între saxonii în
vinși și înrobiți și nor
manzii învingători și o- 
presivi, între regalitate și 
cler, caracterizată de mi
zeria indescriptibilă a u- 
nui popor „mut” și luxul 
ostentativ nobilimii

înavuțite. Pe aceste coor
donate se desfășoară dra- 
ma-dezbatere care anga
jează în centrul ei o mare 
prietenie și o mare ură, 
luciditatea în luptă cu 
ambiția, datoria în luptă 
cu interesul. Thomas 
Becket, devenit din prie
ten al lui Henric al 
II-lea, adversar și duș
man al lui, se va vedea 
pus în situația de a acțio
na împotriva vechilor sale 
convingeri și simpatii, 
călăuzit mereu de un prin
cipiu inamovibil care îl 
va duce la ruptura defini-

într-adevăr. Becket nu iu
bește pe nimeni, în afară 
de „ideea pe care și-a 
făurit-o despre onoare". 
Arhiepiscopul va fi o vre
me sclavul pasiunii sale 
pentru o abstracțiune — 
„onoarea Domnului", dar, 
în cele din urmă, își va 
descoperi imensa pasiu
ne, omul. „Iubesc oa
menii", declară el către 
siîrșitul piesei și se în
treabă : „N-o fi oare dra
gostea de om singurul 
drum adevărat ?”

Cu Becket, prezentat re
cent într-un turneu la

învinge 
idealul 
de sa- 
piesele 
dimen-

„BECKET" de Jean Anouilh 
la Teatrul Național din lași

tivă cu regalitatea și la 
moarte. Sfîșiat de porniri 
contrarii, obligat să alea
gă între datoria față de 
un popor împilat, prădat 
de drepturile sale, po
porul său saxon, și prie
tenia față de Henric, că
ruia i-a dăruit ceea ce a 
avut mai bun, gîndirea sa 
sclipitoare și adîncă, 
Becket parcurge un drum 
dureros, crîncen. Este în
vinuit de felonie, este Ulît 
de mogite este trădat de 
toți, de rege și de cler, de 
papă și de nobilime, dar 
iubit din ce în ce mai mult 
de sărăcime, de saxonii 
aceia „muți", care n-au 
uitat că au fost cîndva li
beri pe pămîntul Englite- 
rei. Există un moment 
piesă cînd Becket nu-i 
stare să răspundă la 
trebarea lui Henric : 
cine iubești ? Se pare

București, Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsandri" 
din Iași a adăugat un 
succes incontestabil în 
palmaresul ultimelor sale 
stagiuni. în direcția de 
scenă a regizoarei Sorana 
Coroamă, spectacolul are 
o grandoare simplă, emo
ționantă, și, în ciuda lun
gimii, reține atenția ne
contenit prin mișcare și 
vervă Scena este solici
tată mereu de ritmul ferm, 
dramgtife al evenimente
lor. Cadrul scenic este e- 
gal, dar mereu altfel, cu 
un practicabil circular 
barat de un soi de sulițe 
înfipte oblic, funcționînd 
multiplu șl unificînd sti
listic numeroasele ta
blouri ale piesei' (sceno
grafia : Hristofenia Caza- 
cu). Poate că dacă ar fi 
lipsit caii aceia de lemn, 
amintind atît de mult

călușeii de la moși, însăși 
latura grotescă a specta
colului ar fi fost mai so
bră...

Duelul Henric — Becket 
este remarcabil susținut 
de Teofil Vîlcu și Ion O- 
mescu, reprezentînd. pri
mul, frenezia inconștientă, 
celălalt, luciditatea arză
toare. Urmașul lui Wil
helm Cuceritorul apare el 
însuși ca un personaj în 
dilemă, asaltat de senti
mente adverse, urînd a- 
prig și iubind sălbatic, 
stimînd prietenia dar. mai 
presus de orice apărînd 
interesele monarhiei, de- 
plîngînd sincer moartea 
lui Becket, dar știind să 
profite de ea pentru a-și 
întări stăpînirea. Teofil 
Vîlcu, jucînd seînteietor 
iresponsabilitatea și cru
zimea lui Henric, a reușit 
să sugereze sensibil dra
ma reală a acestui perso
naj, silit de forța implaca
bilă a funcției sale istori
ce să-și reprime prietenia 
pentru Becket, spre a ctș- 
tiga un spor de autoritate 
regală. La rîndul său, Ion 
Omescu a reprezentat un 
Becket tiranizat de dileme, 
dar luminat de o măreție 
interioară, aspru, intransi
gent, vizionar. Ar . fi de 
menționat și alți interpret! 
— în general adecvați 
facturii spectacolului. Vom 
nota aici doar scena din
tre Papă și Cardinal, ju 
cată cu mult spirit de 
Ștefan Dăncinescu și Con
stantin Dinulescu, apariția 
plină de culoare a lui Vir- 
giliu Costin în Ludovic și 
a lui Costel Constantin în 
Călugărul tînăr.

Dumitru SOLOMON

mondială

poate
omulrezista

de

Monotonia
un tratament
contraindicatconsacrată

Cantacuzino pe
ele

de a vedea mai multe 
face sport, excursii... de prof. Olivier HEROUX

Consiliul national de cercetări 
știinfifice — Canada

Valea Prahovei sau 
pe litoral, întîlneșfi 
colective teatrale sau 

anunfînd

astfel ca pentru fiecare

frig?ne spune unul din organizatorii 
spectacole de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Motivînd că nu vrea să urîfeas- 
că aspectul orașului, sfatul popular 
din Govora nu ne-a permis, la înce
putul lunii mai, nici măcar să ex
punem toate afișele aduse de noi 
pentru anunțarea turneului. Firește că 
orașul trebuie să arate îngrijit. Cine 
oprește însă sfatul popular să ame
najeze locuri speciale și numeroase 
pentru afișaj, plasate în punctele cele 
mai populate ?

O situație asemănătoare semna
lează și Teatrul muzical din Brașov 
în legătură cu spectacolele pe care 

pro- 
vom 

spune 
casa

VARA CULTURALA

in stațiunile de odihnă
începe sezonul estival ; sute de mii de oameni se vor în- 

tîlni cu plaja și valurile mării, cu peisajul reconfortant al 
înălțimilor. Firește, însă, că cei ce vor să aibă un concediu 
„plin" nu se pot mulțumi doar cu ambianța naturală. Săptă- 
mînile de concediu sînt și un prilej 
spectacole, de a citi mai mult, de a 
a te distra.

Noutăți 
din știința

Expoziție 
stolnicului

Cu prilejul comemo
rării a 250 de ani de la 
moartea stolnicului Con
stantin Cantacuzino, 
marți s-a deschis la 
Muzeul de artă feudală 
„D. Minovici" din Capi
tală o expoziție cuprin- 
zînd o parte din biblio
teca personală a mare
lui umanist român. Ex
poziția este organizată 
de Biblioteca Academiei.

Expoziția cuprinde 
proape 500 de lucrări 
domeniul filozofiei, ju- 
risprudenței, retoricii, 
lingvisticii, literaturii, 
științelor naturii, medi- 
cinei, astronomiei, 
tematicii, 
precum și . 
dicționare,

ma- 
tehnologiei, 

enciclopedii, 
lexicoane.

(Agerpres)

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — orele 
20) : Concert „RAMEAU" — Opera PYGMALION.
• Teatrul de operă și balet : RIGOLETTO — 19'39-
• Teatrul de stat de operetă ■■ LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 19,30.
• 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 SINT 
TURNUL EIFFEL - 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de Comedie) : 
BĂIAT BUN, DAR... CU LIPSURI — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM GHEA
ȚA — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.

• La 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Emisiune 
pentru școlari : FLORI DE PIATRA. Participă prof. dr. 
ing. Gh. Mastacan • 19,35 — Pentru copil filmul : „CA
LUL FURY" • 20,00 — O invitație pentru cei care n-au 
vizitat încă... MONUMENTUL NATURII — PEȘTERA 
TOPOLNIȚA — reportaj filmat realizat de Studioul de 
Televiziune • 20,30 — Seară de teatru : „FIZICIENII" 
de FR. DURRENMATT. Transmisiune de la Teatrul Na
țional din Cluj. în pauză — filme de desene animate • 
22,40 — Recitalul pianistei Halina Czerny Ștefanska 
(R. P. Polonă) • 23,05 — Telejurnalul de noapte • 
23,15 — Buletinul meteorologic.
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Poposind 
în localități 
furnee ale unor 
ansambluri artistice, afișe 
premiere cinematografice și alte ma
nifestări interesante. în unele sta
țiuni, însă, viața culfural-disfractivă 
esfe monotonă. Săpfămînă de săptă- 
mînă, oaspeților veniți la Păltiniș, 
Bazna, Sîngiorz, Rodbav, Valea Vi
nului, Cheia nu li se oferă, de regulă, 
decît filme, jocuri de șah și audiții 
muzicale. Chiar și într-o stațiune cu 
mari posibilități, cum este Predealul, 
se simte unilateralitatea programelor. 
„Majoritatea acțiunilor organizate lo
cal — recunoaște și directorul casei 
de cultură — o formează audițiile 
muzicale, vizionările la televizor”, 
care de fapt nici nu necesită prea 
multă energie. în schimb, sînt puține 
seri distractive, deși în stațiune vin 
mulți tineri.

în atenția organizatorilor de fur
nee artistice și-a cîștigat locul cuve
nit, pare-se, doar litoralul. Dar ori- 
cît de îndreptățită ar fi grija pentru 
localitățile de la mare, nu poate fi 
justificată neglijența față de celelalte 
stațiuni. La Sovata, Lacul Roșu, Bor
sec, Tușnad ca și în alte locuri au 
fost programate prin O.S.T.A. doar 
una sau două formații. Nu este jus
tificat însă nici să se aștepte totul 
de la O.S.T.A. Comitetele de cultură 
și arfă au datoria să programeze în 
localitățile balneare formațiile arfis-

tice locale, 
serie de oaspefi sosifi în stațiune să 
existe o varietate de spectacole. 
„S-ar putea ca cei care angajează 
pentru o vară întreagă o fanfară, la 
Slănic Moldova, să se prăpădească 
după trompete și tromboane, ne scrie 
un cititor. Urechile noastre n-au însă 
nici o vină. Totuși, nu poți scăpa I 
Tromboanele se dezlănțuie și înainte 
de prînz și după prînz ; nu se înse
rează bine și încep din nou. Sistema
tic, 3 zile pe săpfămînă. Nu există 
în schimb programe de estradă, con
certe de muzică ușoară”.

Se observă că în loc de a îmbogăfi 
gama manifestărilor atractive noi, în 
unele locuri șînf părăsite și cele vechi, 
care se bucurau de succes. Erau plă
cute la Tușnad serile distractive pe 
lac ; în timp ce te plimbai cu barca, 
luminată de felinare, puteai asculta 
programele unor formații artistice pla
sate pe scena din mijlocul 
Asemenea programe nu se 
ganizează... Dar cîte stafiuni 
prin condifiile lor naturale, 
tați nevalorificate I Este și cazul Os
trovului de la Călimănești, de pildă, 
pe care sfatul popular l-a lăsat în 
părăsire, deși aici s-ar putea desfășura 
într-un cadru favorabil diverse mani
festări culturale.

Nici consfătuirile initiate anual de 
Consiliul așezămintelor culturale nu 
contribuie îndeajuns la răspîndirea 
celor mai interesante initiative, la 
permanentizarea lor. în această pri
vință, un rol important revine și co
mitetelor regionale de cultură și artă. 
Despre ce îndrumare dată stațiunilor 
se poate vorbi la Comitetul de cul
tură și artă al regiunii Mureș-Autono- 
mă Maghiară, dacă activiștii nu dau 
cîte 4—5 luni prin Sovata, Tușnad sau 
Borsec ?

lacului, 
mai or- 
nu oferă, 
posibili-

LA 7 LA 12 : Lumina (completare Vtrste) —

le susține la . Predeal. „Penfru 
gramul de varietăți pe care-l 
prezenta aci în 10 iunie, ne 
directorul adjunct al teatrului, 
de cultură expune afișe doar cu două 
zile înainte. Iar penfru spectacolul de 
balet pe care l-am prezentat recent 
iot aici, casa de cultură, 
slab interes, a difuzat 
bilete”.

Excursiile O.N.T. sînt 
neori de oameni cu o 
■fire. Ce informații pot să

depunînd 
doar 100

un 
de

u-

• FIII „MARII URSOAICE" - cinemascop : Sala 
Palatului (seria de bilete 1726 — orele 19,30), Festi
val — 9; 12; 15,30; 18,30: 21,30, la grădină — 20,30, 
Floreasca - 10; 12,30; 15,30; 18,15; 21 (la ultimele 
două cinematografe completarea Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Suceava), Gră
dina „Expoziția" (Plata Scînteii") - 20,15, Stadionul 
,,Dinamo" — 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 Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 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 „ÎNGERILOR" — cine
mascop ; 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, (la 
Congresul sindicatelor).
• FOTBAL : Cinemateca — 10;
• FANFAN LA TULIPE : Capitol : 9; 
17,15; 20 ta qrădină - 21, Patinoarul 
— 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 
t- 20,15.

toate

12: 14.

completarea

11,45; 14,30;
„23 August"

• DE
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• NOAPTEA 1GUANEI : Victoria — 9; 11,15» 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• OPERAȚIUNEA „I" : Central (completare Congre
sul sindicatelor) — 9,15; 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 NEOBIȘNUITĂ : Doina - 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• OTTO IULIEVICI SCHMIDT — NINGE — TRAC
TORUL 66 — PAVLIK : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
e GENTLEMANUL DIN COCODY - cinemascop : 
Giulești (completare Orizont științific nr. 2) —
10,30: 16; 18,15; 20,30, Bucegi (completare Steluța 
cenușie) — 0,45: 11,45; 13,45: 16; 18,30; 20,45; la 
orădină — 20,15, Miorița (completare Al VUI-lea 
Congres al U.T.C.) - 8,45; 11,15; 13,30; 16: 18,30:21.
• HAIDUCII — cinemascop • Lira (completare 1 Mai 
1966) — 15,30: 17.45: 20. Moșilor — 15; 17; 19; la 
qrădină — 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT și FIII „MARII URSOAI
CE" - cinemascop ■ Excelsior — 10; 15; 19,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop ; Dacia — 
9,45—14,15 în continuare ; 16,30: 18,45: 21.
• AVENTURA : Buzești — 15: 17,45: 20,30: la gră
dină — 20,30, Rahova — 15: 17,45; la grădină — 
20,30.
• HAI, FRANȚA 1 : Crîngașf (completare Orașul 
care iuheștel 15,30: 18: 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER 1 : Unirea - 16; 18,15.
• FERICIREA ÎN TRAISTA: Flacăra (completare

Vizita tn Republica Socialistă România a președin
telui Iosip Broz Tito) — 15,30; 18; 20,30, Flamura 
(completare Două săptămtni in Yemen) — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• INSPECTORUL : Vitan — 16; 18,15.
• SOȚIE FIDELĂ : Arta (completare Buhara-Ural) — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină - 20,30, 
Aurora (completare Ilustrație la Don Quijotte) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45: la grădină 20,15.
• A FOST ClNDVA HOT : Munca — 10; 15; 17,30; 
20 ;
« MUNCILE LUI HERCULE : Popular — 
18,15; 20,30.
e VANINA VANINI : Cosmos — 15,45;
• BARCAGIUL — cinemascop : Viitorul 
re 1 Mai 1966) — 15,30: 18; 20,30
• WINNETOU — seria a TT-a: Colentina (completare 
1 Mai 1966) — 16; 18.15; 20,30; Ia qrădină - 20.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Volga — 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,45: 21.
e ATENTATUL — cinemascop : Progresul — 15,30; 
18; 20,30, Pacea — 16; 18; 20.
• PARCAREA INTERZISĂ : Drumul Sării (comple
tare Cînd iarna triumfă) - 16; 18; 20.
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop: 
Ferentari — 16; 18,15: 20,30,
•
în

10,30: 16;

18; 20. 
(completa-

FIFT ÎNARIPATUL : Cotroceni (completare Culori 
pictură) — 
DRAGOSTE
20.15.
DEPĂȘIREA 
DUMINICĂ

sui-Parc”
O CORĂBIILE LUNGI : Grădina „Vitan" — 20,30.

14; 16,15; 
LA ZERO

: Grădina
LA NEW

20,30

18,30; 20,45.
GRADE : Grădina ,,Unirea

„Lira" 20,30.
YORK : Grădina „Progre-

„Mă surprinde,
mă miră11...

în 
fiilor 
merg 
pune 
primire li se face în stațiuni ? Ni se 
semnalează cazuri cînd gazdele — 
sfaturile populare, conducerile între
prinderilor de administrație a vilelor, 
conducerile caselor de cultură — nu-si 
respectă obligațiile cele mai elemen
tare față de acești oaspeți. „Condu
cerii întreprinderii balneare Govora 
(director llie Călugărașu), i se pare 
cu neputință să cazeze pînă și cîte 
un lector care vine din cînd în cînd 
în stațiune 
rul cultural de

Colectivele 
au nevoie de sp-ijinul gazdelor pen
tru popularizarea spectacolelor prin 
mijloacele locale — stații de radiofi- 
care, anunțuri la cantine, reclame la 
cinematografe.

— E greu să 
Înțelegere la Govora sau Olănești

cu deplasarea forma- 
a intelectualilor care 

expuneri, conferințe se 
și o altă chestiune : ce fel

legătură 
artistice, 
să fină

de

— ne spune organizato- 
aci.
artistice în deplasare

găsești o asemenea

„conduse” 
slabă pregă- 
dea excursio

niștilor .ghizii pe care agenția O.N.T. 
de la Predeal îi culege la înfîmplare 
din rîndul salariaților stației C.F.R. 
sau al unor elevi ? Octavian Popovici, 
directorul Casei de cultură din sta
țiunea Felix (Oradea) arată că 
excursiile prin agenția O.N.T. 
Meziad, Stîna de Vale se fac 
ghizi. „Mă surprinde, mă miră... 
există asemenea situații, a exclamat 
deseori unul din reprezentanții O.N.T. 
Carpați la o recentă consfătuire con
sacrată activității cultural-disfractive 
în stațiuni. S-a mirat și cînd a aflat că 
la Vatra Dornei nu se găsește mate
rial de informare referitor Ia obiecti
vele turistice din nordul Moldovei, 
deși, mărturisea el, există suficiente 
tipărituri. Aceste exclamații de uimire 
arată că Direcția generală O.N.T. nu 
exercită un suficient control în re
țeaua sa și nu e la curent cu toate 
lipsurile din activitatea unor agenții 
din stațiuni.

Pentru a îmbunătăți deservirea cul
turală a publicului venit la odihnă e 
necesară și folosirea deplină a mij
loacelor materiale existente, întreți
nerea lor în bună stare. Microfoa
nele, difuzoarele oferă o audiție 
proastă la grădinile de vară de pe 
litoral, dar înlocuirea lor a fost pla
nificată după sezon, în trimestrul IV. 
La Sinaia, ca și pe litoral, nu găsești 
în biblioteci decît foarte puține al
bume de arfă. Nici anul trecut și nici 
anul acesta O.N.T.-ul nu acordă la 
Mamaia un spațiu care să ofere cadrul 
aspectuos, civilizat pentru deservirea 
cu cărți în limbi străine. Fostul local 
al casei de cultură din Sinaia, trecut 
la dispoziția Ministerului Comerțului 
Interior, servește de trei ani doar ca 
depozit de materiale și utilaje, bi
rouri administrative, expoziții de mos
tre la contractări, iar alte săli mari 
stau goale, în timp ce activitatea cul
tural distractivă a unei stațiuni atît de 
mari este înghesuită în niște încăperi 
minuscule, situate la marginea ora
șului.

Multe dintre aceste exemple sînt 
cunoscute forurilor de resort. Dar de 
ce nu se iau 
aparține celor 
respective.

aici 
spre 
fără 

" ca

măsuri ? Aici mirarea 
ce vizitează stațiunile

Ion CIUCHI 
Octavian NICA

Animalele sălbatice din regiu
nile arctice pot înainta pe ghea
ță și pe zăpadă, la temperaturi 
de —60°C, fără ca zonele de con
tact (pielea labelor, de pildă) să 
le înghețe. S-a tras concluzia că 
animalele posedă, în afara blănii 
care devine mai deasă iarna, și 
anumite mecanisme protectoare 
de care omul nu dispune.

Cercetările științifice au demon
strat că mamiferele mici, ca șoa
recele și șobolanul, dezvoltă, ca 
urmare a unor expuneri repetate 
sau continue la frig, un mecanism 
fiziologic care le permite să in
tensifice termogeneza (producția 
de căldură a organismului), fără 
a recurge la frisoane, adică la 
contractările involuntare și saca
date ale mușchilor. Această ter- 
mogeneză fără frisoane le permi
te să reziste la un frig intens, vre
me mai îndelungată. In schimb, 
șobolanii albi, neadaptați la frig 
și expuși în laborator la o tem
peratură de — 30°C, au devenit 
tari ca niște blocuri de gheață în 
decurs de numai o oră și au 
murit înghețați. După o adaptare 
prealabilă la —6°C aceste ani
male au rezistat și ele la —30°C, 
timp de cîteva ore și chiar de cî- 
teva zile.

Se știe în prezent că termoge
neza fără frisoane se datorează 
noradrenaline!, un hormon pro
dus de glandele suprarenale.

Poate fi însă sporită și rezis
tența la frig a omului ? Studii 
concomitente, întreprinse pe es
chimoșii din nordul Canadei, pe 
laponii din Norvegia și indienii 
din Țara Focului (Chile), au de
monstrat că la aceștia pierderile 
mai mari de căldură în timpul 
iernii se compensau printr-o 
tensificare a producției de 
dură de către organism și ___
ales o ridicare a temperaturii pe
riferice a picioarelor și mîinilor. 
La aborigenii australieni, care 
trăiesc cu desăvîrșire goi In re
giuni în care temperatura coboa
ră sub zero în timpul nopții, un 
grup de fiziologi canadieni, a- 
mericani și norvegieni a putut 
observa existența unui mecanism 
de rezistență la frig cu totul de
osebit. Producția de căldură 
organismului lor scădea 
nopții, membrele lor se 
fără ca ei să vădească 
ferință, dar dormeau 
toată noaptea.

Mai recent, s-a observat că și Ia 
omul adaptat la frig există o mai 
mare sensibilitate la hormonul 
noradrenalină Apare deci posi
bilă, potrivit acestor observații, a- 
daptarea la frig a omului prin 
aceleași mecanisme ca la micile 
mamifere Cu alte cuvinte, pare a 
fi posibilă o termogeneză fără 
frisoane orin acțiunea noradrena- 
linei și deci o expunere Ia frig, 
fără adaptare prealabilă,

in- 
căl- 
mal

a
în cursul 

răceau, 
vreo su- 
frisonînd
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TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC Cronica zilei

L-A PRIMIT PE ȘEFUL GRUPULUI 
PARLAMENTAR AL PARTIDULUI E.D.A.
Marți 7 iunie, tovarășul Ștefan 

Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, l-a pri
mit pe Ilias Iliu, membru al Co

mitetului Executiv al partidului 
E.D.A. din Grecia, șeful grupului 
parlamentar al partidului E.D.A.

A avut loc o convorbire 
care a decurs într-o atmosferă 
cordială.

Depunerea unei coroane de flori 
de către delegația P. C. din Japonia
Marți după-amiază, delegația 

Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de tovarășul Kasuga 
Shoichi, membru al Prezidiului 
Comitetului Central, deputat în

Camera Superioară, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism. (Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
DE FOTOGRAFII „20 DE ANI 

DE EXISTENȚĂ A P.S.U.G."

Sub egida Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, marți dimineața s-a 
deschis, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o expoziție de fotogra
fii intitulată „20 de ani de exis
tență a P.S.U.G.".

La vernisaj au participat to
varășii Ion Pas, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele I.R.R.C.S., 
Dumitru Lazăr, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef adjunct al 
secției de relații externe a C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai „Muzeului de isto
rie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România" și ai unor instituții 
centrale, activiști de partid.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul Ion Pas și amba
sadorul Ewald Moldt.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„ARTA POPULARA ALBANEZA"

Marți la amiază s-a deschis, în 
sălile „Muzeului Satului" din Ca-

ACTUALITATEA IN REGIUNEA
înainte de a părăsi Cra

iova pentru o călătorie 
prin regiune am vizitat 
uzinele „Electroputere" 
unde a fost montat cel mai 
mare agregat electric rea
lizat pină acum in această 
uzină; grupul de 16 MV A 
la 6,3 kw, compus din două 
complexe de mărimi elec
trice, relative, unite tn- 
tr-un sistem general de 
funcționare. El va rămfne 
in cadrul uzinei, la una 
din fabrici, urmtnd să re
zolve definitiv problemele

orz de toamnă 
extratimpuriu

El înspică intre 20—25 
aprilie și ajunge la ma
turitatea de recoltare la 
sfîrșitul lunii mai. Noua 
linie de orz — ne-au in
format cercetătorii stațiu
nii — are o mal mare re
zistentă la ger. la cădere 
și promite să aibă șl o pro
ductivitate sporită fată de 
cele cunoscute. După re
coltarea orzului, In prime

OLTENIA
legate de probele ce se 
fac transformatoarelor de 
mare putere produse aici.

Ca și în celelalte re
giuni, In satele Olteniei la 
ordinea zilei se află acum 
tntrefinerea culturilor și 
pregătirile pentru stringe- 
rea recoltei de cereale 
păioase. Mergînd insă fn 
unele sate dinspre Dună
re am aflat că a și început 
să se siringă prima recol
tă a anului. Nu e vorba, 
desigur, de legume sau 
unele fructe, ci de gogo- 
șile de mătase. Țăranii 
cooperatori din Dăbuleni. 
raionul Corabia, care dez
voltă vechea tradiție a 
creșterii viermilor de mă
tase, defin primul loc pe 
tară în acest domeniu.

De-a lungul drumului de 
la Dăbuleni la Caracal, de 
o parte și de alta se întind 
lanurile nesfirșite de grîu 
și orz. Pină va începe re
coltatul vor mai trece 
ctteva săptămlni. Cu toa
te acestea, la Stațiunea 
experimentală din Cara
cal ni s-a arătat un mia 
lan de orz aflat In plrgă. 
După ani de încercări 
dr, ing. Constantin Olaru 
a obținut o nouă linie de

le zile ale lunii iunie se 
poate semăna un hibrid de 
porumb timpuriu care pină 
la toamnă ajunge la matu
ritate, obținlndu-se astfel 
de pe aceiași teren două 
recolte tntr-un singur an.

Problemele valorificării 
a noi suprafețe erodate, 
slab productive și nisipuri 
au constituit principalul 
punct de pe ordinea de zi 
a recentei plenare lărgite 
a comitetului regional de 
partid cu activul și cu nu
meroși specialiști agricoli. 
Planul de măsuri adoptat 
de plenară pentru urmă
torii 4 ani prevede întine
rirea a încă aproape 15 000 
ha de dealuri și terenuri 
nisipoase, prin plantări eu 
vi/ă de vie șl pom/ fruc
tiferi. Vor lua naștere noi 
bazine pomi-viticole în ra
ioanele Gorj, Gilort, Balș, 
Oltețu, Sraiova și Turnu 
Severin, se vor extinde 
cele existente, fn acest 
scop, consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste din 
raioanele amintite vor a- 
menaja încă din acest an 
mari pepiniere.

Călătorului li stă bine 
cu drumul, fn regiune se 
asfaltează numeroase dru
muri. A început să fie mo
dernizat și drumul Intre

Craiova și Caracal; sînt 54 
de km. Din cauza lucrări
lor pe unele porțiuni nu 
se poate circula cu ma
șina. Dar nimeni nu s-a 
îngrijit să-i avizeze pe 
conducătorii auto despre 
acest lucru. Am văzut ca
mioane. autocisterne și au
toturisme împotmolite in 
noroiul produs de ploi. Și 
cînd te glndești că sint 
atitea mijloace — studio 
de radio și ziar local — 
cu ajutorul cărora condu
cătorii auto puteau fi pre
venit/ din timp.

Din evenimentele ulti
melor zile am mai consem
nat faptul că constructorii 
conductei de alimentare cu 
apă potabilă a orașului 
Craiova au terminat for
țarea riulul Gilort în drep
tul comunei Capu Dealului. 
Conducta care va aduce

apa izvoarelor 
de munte 
la Craiova

tocmai de la Izvarna, a 
atins km 100, din cei 117 
cit va avea în total. Rit
mul lucrărilor s-a inten
sificat mult în ultime
le zile. Inițial se prevăzu

se ca joncțiunea celor 
două șantiere ale magis
tralei din amonte și aval 
să aibă loc In dreptul Ro- 
vinarilor din Gorj. Con
structorii și-au propus insă 
să facă acest lucru la Cli
nic pe valea Tismanei. A- 
ceasta înseamnă că apa 
dulce va ajunge la Cra
iova Înainte de termenul 
prevăzut.

Ultimul popas l-am tăcut 
în bazinul carbonifer Va
lea Motrului. Despre cel 
mal nou eveniment din a- 
cest colț pitoresc al Olte
niei am aflat din primele 
clipe. Tinăra așezare mi
nieră de aici a fost de
clarată orașul Motru. Este 
cel mai tinăr oraș al țării.

Am aflat și citeva date 
interesante privind reali
zări din industria regiunii. 
Pină la 1 iunie. Combinatul 
chimic craiovean a produs 
peste planul primelor cinci 
luni ale anului 6 400 tone 
îngrășăminte chimice, iar 
uzinele „7 Noiembrie' 1 570 
diferite mașini agricole — 
semănători, prășitori, grape 
stelate, mașini de împrăș
tiat îngrășăminte.

Victor DELEANU

Din noul peisaj craiovean

pitală expoziția „Arta populară 
albaneză", organizată de Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă. 
Au participat Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, numeroși oa
meni de artă și cultură.

Au fost de față Iosif Pogace, 
ambasadorul R. P. Albania la 
București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de > Liviu Ștefănescu, vice
președintă al Consiliului muzeelor 
din cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Expoziția cuprinde numeroase 
obiecte de artă populară din R. P. 
Albania.

PLECAREA COLECTIVULUI 
OPEREI NAȚIONALE 

DIN SOFIA

Marți la amiază a părăsit Bucu- 
reștiul, întorcîndu-se în patrie co
lectivul Operei Naționale din So
fia, care a întreprins un turneu 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, artiștii bulgari au fost sa
lutați de Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai O.S.T.A., artiști ai Tea
trului de Operă și Balet din Bucu
rești. Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Bulga
ria la București.

In timpul turneului, colectivul 
Operei Naționale din Sofia a 
prezentat pe prima scenă lirică a 
țării noastre mai multe spectaco
le cu operele „Hovanscina" de 
Mussorgski, „Legenda lacului" de 
Vladigherov, „Peter Grimes", de 
B. Britten, și „Neînfricatul" de 
Paraskev Hadjiev.

ȘEDINȚA DE COMUNICĂRI 
A ASOCIAȚIEI DE DREPT 

INTERNAȚIONAL

Asociația de drept internațional 
și relații internaționale din Re
publica Socialistă România a or
ganizat marți după-amiază o șe
dință de comunicări a Secției de 
relații internaționale.

Au fost de față George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, numeroși ju
riști, profesori universitari și alți 
specialiști. Tovarășa Mia Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, a prezentat comunica
rea : însemnătatea internațională 
a „Declarației privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare".

★
Marți seara, colectivul Teatru

lui Național „I. L. Caragiale" din 
Capitală a plecat în R.S.F. Iugo
slavia. Artiștii români vor prezen
ta in fața spectatorilor din Bel
grad și Vîrșeț, între 9 — 13 iunie, 
piesele „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale, „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovmescu și „Oa
meni și șoareci" de John Stein
beck.

(Agerpres)

Delegația 
de ziariști români 
primită de Go Mo Jo

PEKIN 7. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite: 
Marți, Go Mo Jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, a primit de
legația de ziariști români condusă 
de Nestor Ignat, președintele U- 
niunii ziariștilor din Republica So
cialistă România. Au fost prezenți 
Uan I, prim-secretar al Secretaria
tului Uniunii Ziariștilor din Chi
na, și alte persoane cu munci de 
răspundere în presă. Au fost pre
zenți, de asemenea, reprezentanți 
ai Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Pekin. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

CONGRESUL 
UNIUNII SOCIALISTE 
A POPORULUI 
MUNCITOR 
DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD — 7. Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Marți au început la Belgrad lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia. La Con
gres participă aproape 1300 de 
delegați și reprezentanți ai organi
zațiilor social-politice din Iugosla
via, precum și invitați de peste 
hotare.

Congresul a fost salutat de pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, secre
tar genețal al U.C.I., I. B. Tito. 
Vorbitorul a chemat Uniunea So
cialistă a Poporului Muncitor să-și 
desfășoare activitatea în vederea 
aplicării reformei economice și 
sociale pentru întărirea perma
nentă a democrației socialiste. El 
a spus că în primele 10 luni de la 
aplicarea reformei s-au obținut 
rezultate bune. I. B. Tito s-a ocu
pat apoi de unele probleme actu
ale ale situației internaționale.

In continuare, Lazar Kolișevski, 
președintele Comitetului Executiv 
al Comitetului Federal, a prezentat 
raportul de activitate al Comite
tului Federal al U.S.P.M.I. Rapor
torul s-a referit la transformările 
survenite între cele două congrese 
ale U.S.P.M.I. El a subliniat că în 
1965 producția industrială a cres
cut cu 8 la sută, exportul cu 22 la 
sută, iar importul a scăzut cu 3 
la sută în raport cu 1964.

în ședința de după-amiază a 
fost prezentat proiectul de statut 
al U.S.P.M.I.

Lucrările congresului continuă.

Cum va ii vremea

In București: Vremea s-a încălzit. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a a- 
tins 26 grade. Timpul probabil pen
tru 11, 12 și 13 iunie. In țară : 
Vreme călduroasă cu cer variabil. 
Se vor semnala averse de ploaie 
izolate. Vînt slab pînă Ia potrivit 
din sectorul vestic. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade. In 
București : Vreme frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil mai 
mult senin. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere.

Tricentenarul 
Academiei de Științe 
a Franței

PARIS 7. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : întemeiată în 1666 de Ludo
vic al XIV-lea, Academia de Știin
țe a Franței sărbătorește cel de-al 
treilea centenar al existenței sale. 
La ședința festivă de luni de la 
„Institute de France" au participat 
generalul de Gaulle și aproape în
tregul guvern, precum și cele mai 
marcante figuri ale științei fran
ceze. Timp de mai multe zile vor 
avea loc diverse manifestări pentru 
comemorarea tricentenarului Aca
demiei de Științe, care se vor în
cheia vineri printr-o mare recepție 
oferită de președintele de Gaulle 
la Versailles.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI Fotbalul brazilian la 60 de ani
• în zilele de 11 și 12 iunie la 

Frechen (R. F. Germană) ia va desfă
șura un concurs de atletism la care vor 
participa și sportivele romăne lolanda 
Balaș, Mihaela Penes, Sanda Angelescu, 
Olimpia Cataramă, Ioana Petrescu, Ale
xandrina Stoenescu, Viorica Viscopo- 
leanu.

întreceri strînse 

la „europenele** de skeet
Campionatul european de skeet 

(talere aruncate din turn) a conti
nuat marți la Lahti (Finlanda) cu 
desfășurarea manșei a doua. După 
100 de talere, pe primul loc se 
află la egalitate Bogdan Marines
cu (România), Supvi (R.F.G.), Ti- 
mari (Finlanda) și Kondratiev 
(U.R.S.S.), fiecare cu cîte 97 tale
re doborîte. Urmează în clasament 
Gh. Sencovici (România), Polianski 
(U.R.S.S.) și Chiono (Italia) cu cîte 
96. La ora cînd transmitem această

știre, concursul continuă cu ultime
le 25 de talere din manșa a doua.

Astăzi dimineață are loc o nouă 
manșă, care cuprinde 25 talere. 
După aceasta se va întocmi un 
clasament, urmlnd ca concurenții 
clasați pe locurile 1—60 să conti
nue concursul la restul de 50 de 
talere. Pe echipe, în fruntea clasa
mentului se află reprezentativa 
U.R.S.S., urmata de cea a R6mâ- 
niei.

(Agerpres)

TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA PIOTRKOV
în turneul feminin de șah de la 

Piotrkov (Polonia), după 7 runde con
duc Elisabeta Polihroniade (România) și 
Litmanowicz (Polonia) cu cîte 5 puncte, 
urmate de Szota (Polonia) — 4,5 (1)

puncte. Rădica Reicher (România) — 
4,5 puncte. In runda a 7-a Polihroniade 
a remizat cu Radzikowska (Polonia) si 
Reicher cu Kondracka (Polonia).

• A 20-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei, Moena—Belluno (215 km), a fost 
cîștigată de italianul Gimondi în 
6h 53’15". în clasamentul general conti
nuă să conducă Motta (Italia), urmat la 
3'46" de compatriotul său Zilioli (Italia) 
și la 4’29" de Anquetil (Franța).

• Echipa masculină de handbal S.C.
Magdeburg (R. D. Germană) a obținut 
două victorii în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Austria : 16—9
(9—2) cu echipa P.S.V. Graz și 24—8 
(14—2) cu selecționata Weststeiermark.

• Cîștigînd etapa a X-a, sovieticul 
Stanislav Șepel și-a consolidat poziția 
de lider în turul ciclist al Angliei. Pe 
ruta Northampton-Nottingham (130 km), 
el a Întrecut la sprint pe cehoslovacul 
Grac și polonezul Gawliczek, fiind cro
nometrat In 3h 00’35". In clasamentul 
general Șepel este urmat de Gawliczek 
la 1’13" și de elvețianul Abt la 7’51".

• întîlnirea masculină de atletism 
Finlanda-Norvegia, desfășurată la Hel
sinki, a revenit sportivilor finlandezi cu 
scorul de 108—104.

• Echipa Everton, ^știgătoarea „Cu
pei Angliei" la fotbal, a întîlnit la Is
tambul formația Fenerbahce. Oaspeții 
au cîstigat cu 1—0 prin golul marcat 
de mijlocașul Gabriel, (minutul 14) din 
lovitură de la 11 m.

• Continuindu-și turneul în R. D. 
Germană, echipa masculină de baschet 
V.E.F. Riga a jucat la Leipzig cu for
mația locală A.S.K. Vorvarts, pe care 
a învins-a eu 65—54 (30—35).

în ambianța febrei 
generale a pregătiri
lor pentru „Cupa 
Mondială", Rio de Ja
neiro a sărbătorit îm
plinirea a șase dece
nii de competiții fot
balistice disputate în 
cadrul campionatului 
orașului. De fapt, isto
ria campionatelor ca- 
riocane se confundă 
în cea mai mare par
te cu însăși istoria 
fotbalului brazilian, 
cunoscut și apreciat 
azi pe toate meridia
nele. E un prilej de a 
aminti primii pași ai 
pasiunii pentru balo
nul rotund în Brazilia, 
în ultimii ani ai seco
lului trecut, englezii 
rezidenfi în Rio de 
Janeiro au fondat pe 
strada Paissandu — 
astăzi o splendidă ar
teră străjuită de gi
gantici palmieri impe
riali — un club de 
cricket „Paissandu 
Cricket Club”. Tot pe 
atunci, un brazilian fiu 
de englez, pe nume 
Oscar Cox, a organi
zat prima echipă de 
tolbal braziliană. Cel 
dintîi meci s-a dispu
tat tn august 1901 la 
Niteroi (orașul vecin, 
situat de cealaltă par
te a golfului Guana-

bara) contra unei e- 
chipe formate din en
glezi ce făceau parte 
din „Rio Cricket and 
Athletic Association*. 
Cronicile vremii men
ționează că jocul a 
fost asistat de un „nu
meros public" ; 17
persoane, din care 13 
se aflau acolo întîm- 
plăfor. Scor : 1—1.
Pînă azi este amintit 
numele celui ce a în
scris golul din partea 
brazilienilor : Julio de 
Moraes. După aceasta 
Cox a decis să fon
deze un club special 
pentru promovarea 
„nobilului sport brita
nic", cum era socotit 
pe atunci. Și astfel, la 
21 iulie 1902, a luat 
naștere „Fluminense 
F. C.". Tn scurt timp, 
un grup de dizidenfi 
s-au desprins formînd 
un al doilea club „Fla- 
mengo”, cu teren de 
joc propriu. A început 
„fla-flu” (expresie 
populară însemnînd 
meci între cunoscute
le echipe din Rio : 
„Flamengo" și ..Flumi
nense"), adăticîndu-i- 
se, ulterior, alte noi 
formații valoroase.

Tn 1919 exista aici 
un stadion destul de 
Impozant, pentru a

găzdui primul campio
nat sud-american. Bra
zilia a pășit cu drep
tul, cîștigînd campio
natul. De atunci, pa
siunea pentru fotbal a 
crescut enorm. Din- 
tr-un divertisment al 
elitei sociale, ce stîr- 
nea mai mult cu
riozitate, fotbalul a 
devenit aci cea mai 
populară ramură spor
tivă, care și-a lăsat 
mult în urmă orice ri
val. Un „fla-flu", pe cel 
mai mare stadion din 
lume — „Marațana" — 
adună alifia spectatori 
cîți n-ar fi în stare să 
strîngă toate celelalte 
sporturi la un loc.

Acum, cînd brazi
lienii se pregătesc cu 
multă seriozitate să 
obțină o victorie uni
că în istoria fotbalu
lui mondial — cuce
rirea a treia oară con
secutiv a cupei „Jules 
Rimet", — ei pot fi 
cu atît mai mîndri de 
performanțele lor, a- 
mintindu-și că ofensi
va lor a început cu 
un meci asistat de pa
tru spectatori pro- 
priu-ziși și de trei
sprezece ocazionali.

V. o.
Rio de Janeiro — 

prin telefon.

Noi atentate 
la securitatea Cubei
Opinia publicâ continuă să fie 

preocupată de încordarea creată 
din nou în zona Mării Caraibilor 
ca urmare a incidentelor care au 
avut loc în regiunea bazei mili
tare americane de la Guanta
namo șl a acțiunilor provoca
toare întreprinse de grupurile 
reacționare ale emigranților cu- 
bani împotriva Cubei. După cum 
a mai anunțat ziarul nostru, po
trivit Declarației Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare 
al Cubei, militarii americani 
de la baza de la Guantanamo au 
ucis printr-un foc de armă un 
soldat cubanez din trupele de 
grăniceri, aflat la postul său.

nunțat că forțele armate revolu
ționare și întregul popor sînt puse 
sub stare de alarmă. In fața 
provocărilor imperialiste, mun
citorii, țăranii, intelectualii, osta
șii și ofițerii cubani, între
gul popor au răspuns în- 
tr-un singur glas chemării pa
triei, manifestîndu-și încă o dată 
hotărîrea fermă de a-și apăra li
bertatea și independența.

In noile acțiuni împotriva Cu
bei socialiste își găsește expresie 
politica cercurilor reacționare a- 
gresive, care recurg la forța ar
mată și la provocări în încerca
rea de a opri mersul înainte al 
istoriei, de a frîna lupta pentru

COM ENTARIU
în ciuda faptelor evidente, Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., 
a încercat să absolve Statele 
Unite de răspunderea pentru in
cidentele care au avut loc în re
giunea bazei americane.

S-au reactivizat grupurile re
acționare ale emigranților cu
bani. aflați în Florida, care, 
după cum se știe, se bucură 
de sprijinul și găzduirea autorită
ților americane. Tntr-un comuni
cat dat publicității de Ministerul 
Afacerilor Interne al Cubei se 
menționează că, la 29 mai, ora 
23,15, pe coasta de vest a țării a 
fost descoperită o navă-pirat, în 
momentul cînd debarca doi spi
oni. In ciocnirea armată care a 
avut loc, nava-pirat a fost distru
să. Cei doi spioni și o parte a 
echipajului au fost uciși. Cei doi 
membri ai echipajului care au 
fost luați prizonieri au arătat că 
nava-pirat, avînd la bord șase 
oameni înarmați, avusese ca 
punct de plecare Tomy Roof, în 
Florida, cunoscut ca bază de o- 
perațiuni a unui grup contrarevo
luționar de emigranți. La 1 iunie 
s-a comunicat că în Cuba a fost 
arestat un agent al C.I.A., debar
cat pe coasta apuseană a țării 
cu scopul de a Înființa o rețea 
de spionaj.

Chiar de la începutul acestor 
provocări împotriva Cubei, gu
vernul republicii a demascat afir
mațiile false ale autorităților 
americane. în urma situației în
cordate ce s-a creat, primul mi
nistru cuban. Fidel Castro, a a-

progres și libertate a popoarelor. 
Sînt aceleași forțe care, sfidînd 
normele cele mai elementare ale 
relațiilor dintre state, desfășoară 
războiul împotriva poporului vi
etnamez, au trimis și mențin tru
pe intervenționiste în Republica 
Dominicană, se amestecă în mod 
brutal în treburile Interne ale al
tor țări, se dedau la presiuni și 
comploturi de tot felul pentru a 
schimba rînduielile ce nu le sînt 
pe plac.

Acțiunile de diversiune și pro
vocările împotriva Cubei — acte 
inadmisibile în relațiile dintre 
state — constituie atentate la in
dependența și suveranitatea ti
nerei republici, la dreptul inalie
nabil al poporului cuban de a-și 
orîndui viața potrivit voinței și 
intereselor sale.

Provocările împotriva Cubei, 
stîrnesc protestul popoarelor din 
țările socialiste și al opiniei pu
blice de pretutindeni, care-și ex
primă solidaritatea cu poporul 
cuban.

Poporul român, profund atașat 
cauzei libertății șl independenței, 
însuflețit de sentimentele inter
naționalismului socialist, își, ex
primă solidaritatea sa cu po
porul frate cuban, condamnă , a- 
mestecul brutal al imperialiștilor 
americani în treburile interne ale 
Cubei, acțiunile lor provocatoare, 
cere să fie respectate drepturile 
sacre ale poporului cuban, sta- 
pîn pe soarta sa.

Al. CTMPEANU

REZOLUȚII Șl HOTÂRÎRI ADOPTATE
DE AL XIII-LEA CONGRES

AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite : La 
Praga au fost date publicității re
zoluțiile și hotărîrile adoptate în 
cadrul lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al P. C. din Ceho
slovacia.

în Hotărîrea cu privire la dez
voltarea continuă și multilaterală a 
societății socialiste se subliniază că 
relațiile de producție socialiste au 
învins definitiv în Cehoslovacia.

în înfăptuirea principalelor di
recții ale politicii economice a 
partidului, concretizate în cel de-al 
patrulea plan cincinal, se prevede 
ca în 1970 producția de energie e- 
lectrică să se ridice la aproximativ 
49 miliarde KWh, producția indus
trială să crească cu minimum 50 
la sută, a industriei constructoare 
de mașini cu aproximativ 43 la 
sută, pînă în 1970.

Referindu-se la sarcina creșterii 
continue a nivelului de trai, hotă
rîrea subliniază necesitatea co
interesării mai active a oamenilor 
muncii în eficacitatea economiei 
naționale.

Congresul al XIII-lea consideră 
că principalele sarcini ale muncii

ideologice constau în studierea 
multilaterală și cunoașterea legită
ților socialismului, în adîncirea sis
tematică a educării maselor largi 
de oameni ai muncii în spiritul 
concepției marxist-leniniste despre 
lume, al patriotismului socialist și 
internaționalismului.

★

în Rezoluția cu privire la agri
cultură se arată că sectorul sc da- 
list cuprinde în prezent aproxima
tiv 90 la sută din suprafața agrico
lă. Subliniindu-se faptul că din 1960 
producția agricolă se dezvoltă prea 
lent, în rezoluție se arată că parti
dul își va îndrepta politica agrară 
spre o intensificare eficientă a pro
ducției astfel ca în anii următori 
producția agricolă să înregistreze o 
creștere medie cu 2.5—3 la sută a- 
nual.

De asemenea, au fost date publi
cității Rezoluția cu privire la acti
vitatea Comitetelor naționale, Re
zoluția cu privire la dezvoltarea 
continuă a culturii socialiste și Ho
tărîrea cu privire la modificările în 
statutul P. C. din Cehoslovacia.

Părul femeiesc —
obiect de contrabandă

După cum se știe, Franța „con
sumă" In mari cantități părul fe
meiesc pentru confecționarea pe
rucilor, foarte la modă. Este pre
ferat părul negru și bogat al spa
niolelor. Dar pentru a ajunge in 
atelierele de coafură franțuzești, 
părul este mai tntîi negociat de 
contrabandiști vest-europeni. care 
colindă orașele și satele Spaniei 
convingînd femeile să-și vindă 
podoaba capilară. Argumentul su
prem sînt banii: 1 kg. de păr se 
cumpără cu 3 000 de pesetas.

Moștenitorul lui Ravel
fn urma unui îndelungat pro

ces desfășurat In Franța între 
moștenitorii compozitorului Mau
rice Ravel, problema a fost rezol
vată. Drepturile de autor ale cele
brului muzician vor reveni pe 
viitor unui frizer din localitatea 
Bayonne, care nici măcar nu l-a 
cunoscut pe „binefăcătorul" său.

Record tragic
Se pare că tenumitul pod Gol

den Great Bridge din San Fran
cisco prezintă o deosebită atracție 
pentru sinucigași. Presa consem
nează că recent tinărul John De- 
cot și-a pus capăt zilelor aruncin- 
du-se de pe acest pod. Prin actul 
său Decot a stabilit un tragic re
cord. El este cea de a 300-a per
soană care se omoară în acest fel. O bogăție a Zambiei — fildeșul
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BRUXELLES VIETNAM

Relațiile Est-Vest Pierderi suferite
Conferința O.I.M. Ședința Comisiei permanente

in dezbaterile N.A.T.0
de agresori 
și marionetele lor

Cuvîntarea reprezentantului român C.A.E.R. pentru radiotehnică

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Marți dimineața a început la 
Bruxelles (după un prolog în 14 
care a avu», loc în ajun) reuniu
nea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., cu participarea Franței.

Ordinea de zi a sesiunii este atît 
de încărcată și de complicată in
cit majoritatea observatorilor po
litici, prezenți la Bruxelles, sînt 
sceptici în ce privește rezultatele.

în ședința de dimineață, mi
nistrul afacerilor externe al Olan
dei, Joseph Luns, a prezentat Con
siliului ministerial, în numele „ce
lor 14“ hotărîrile la care au ajuns 
partenerii atlantici ai Franței în 
ședința de luni. După cum se știe, 
aceste hotărîri se referă la un nu
măr de probleme strict tehnice, lă- 
sînd în suspensie o serie de ches
tiuni privind viitorul Alianței atlan
tice. După citirea comunicatului a - 
doptat de „cei 14", primul care a 
luat cuvîntul a fost ministrul afa
cerilor externe al Franței, Couve 
de Murville, care nu a obiectat a- 
supra acestor concluzii, fiind de 
acord cu aprobarea lor de către 
Consiliul ministerial. Referindu-se 
la hotărîrea guvernului francez 
privind evacuarea comandamen
telor integrate N.A.T.O. de pe te
ritoriul Franței, Couve de Mur
ville a subliniat că, dacă ceilalți 
parteneri din N.A.T.O. doresc ca și 

i sediul Consiliului permanent al a- 
cestei organizații să fie transfe- 

; rat în altă parte, Franța nu se 
opune.

A fost luată apoi în discuție pro
blema relațiilor dintre trupele 
franceze aflate pe teritoriul Ger
maniei occidentale și sistemul 
militar nord-atlantic. Ministrul de 

. externe al Olandei, Joseph Luns, 
a făcut cunoscut că „grupul celor 
14“ â desemnat un comitet com
pus din 5 țări membre ale alian
ței atlantice care să negocieze cu 
Franța aspectele politice ale aces
tei probleme. Intervenind din nou, 
Couve de Murville a anunțat că 
guvernul francez a făcut deja cu
noscut că nu intenționează să dis
cute cu „Comitetul celor 5“ deoa
rece problema relațiilor dintre 
forțele franceze aflate în R.F.G. 
și sistemul militar nord-atlantic 
— relații cărora „cei 14“ doresc să 
le imprime un caracter politic — 
sînt, de fapt, probleme de ordin 
pur tehnic și ca atare ele trebuie 
să fie reglementate de militari. în 
legătură cu această problemă, mi
nistrul de externe francez a anun
țat că guvernele Franței și R. F. 
Germane au hotărît să înceapă la 
13 iunie discuții cu privire la sta
tutul forțelor franceze de pe teri
toriul Germaniei occidentale.

în ședința de marți după-amiază a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O., 
șapte miniștri de externe ai țări
lor participante au făcut declarații 
în cadrul punctului înscris pe or
dinea de zi: „Dezbateri de politică 
generală". Agențiile de presă a- 
nunță că în cadrul acestor dezba
teri un loc important l-au ocupat

problemele legate de dezvoltarea 
relațiilor Est-Vest.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, a re
levat că „problemele destinderii nu 
trebuie să fie de competența ex
clusivă a N.A.T.O. sau a tratatului 
de la Varșovia, ci de competența 
țărilor noastre, în primul rînd a 
țărilor europene. Aceasta explică 
politica franceză care este o poli
tică de largă perspectivă", 
nistrul de externe francez a 
bliniat că vizitele efectuate 
cele pe care urmează să la 
în țările Europei răsăritene urmă
resc dezvoltarea relațiilor dintre 
Franța și aceste țări.

Ministrul de externe al Italiei, 
Amintore Fanfani, a declarat, la 
rîndul său, că secretarul general 
al N.A.T.O., Manlio Brosio, ar tre
bui să studieze posibilitatea con
vocării unei conferințe Est-Vest 
pentru securitatea europeană. Mi
chael Stewart, ministrul de exter
ne britanic, în cuvîntarea sa, a a- 
rătat că în momentul de față se 
deschid noi perspective în cola
borarea cu țările din Europa răsă
riteană dar, după părerea lui, „nu 
este vorba de o apropiată transfor
mare radicală a relațiilor Est- 
Vest".

Luînd cuvîntul, ministrul aface
rilor externe al R. F. Germane, 
Gerhard Schroder, s-a pronunțat 
și el pentru o conferință Est-Vest, 
considerînd însă că la aceasta tre
buie să participe un număr re- 
strîns de state, eventual la nivelul 
miniștrilor adjuncți de externe. 
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, în cuvîntul său, a apreciat 
că N.A.T.O. nu este un mecanism 
menit să pună în practică măsuri 
destinate să ducă la o destindere. 
Fără să o afirme direct — subli
niază agenția France Presse — el 
nu s-a arătat favorabil inițiativei 
daneze privind convocarea unei 
conferințe Est-Vest.

Agenția France Presse sublinia
ză că miercuri dimineață, în cadrul 
Consiliului ministerial N.A.T.O. 
va fi luată în discuție o propunere 
oficială a guvernului danez privind 
convocarea unei conferințe Est- 
Vest. După cum a relatat agenția 
daneză de informații „Ritzaus Bu
reau", care citează surse oficiale, 
propunerea guvernului danez se 
referă la necesitatea convocării u- 
nei conferințe Est-Vest în proble
mele securității europene, precum 
și Ia țările care ar urma să par
ticipe la ea. într-o declarație fă
cută zilele trecute, ministrul de 
externe danez Haeckkerup a su
bliniat că țara sa intenționează să 
facă unele propuneri concrete cu 
privire la problemele securității 
europene și, îndeosebi, la lărgirea 
contactelor dintre Est și Vest. El 
a subliniat că, după părerea gu
vernului danez, nu mai sînt sufi
ciente contactele bilaterale dintre 
țările din Estul și Vestul Europei, 
că a sosit timpul depășirii acestei 
faze prin inițierea unor acțiuni 
multilaterale.

Mi- 
su- 
sau 

facă

SAIGON 7 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" 
ză 
care 
Tho 
mai, 
ricano-saigoneze. Intereeptînd tru
pe inamice în zilele de 20 și 21 
mai, unitățile Frontului Național 
de Eliberare au scos din luptă 250 
de militari și au distrus trei care- 
amfibii. La nord de provincia 
Bien Hoa, partea americano-sai- 
goneză a avut pierderi de sute de 
oameni, iar cinci elicoptere ale 
comandamentului S.U.A. au fost 
doborîte.

relatea- 
că patrioții sud-vietnamezi 
operează în provincia Can 
au provocat, în cursul lunii 
pierderi grele trupelor ame-

★
HANOI 7 (Agerpres). — Forțele 

militare aeriene ale Armatei popu
lare vietnameze au doborît marți în 
districtul Nghi Loc, din provincia 
Nghe An, cel de-al 1100-lea avion 
militar american de Ia 5 august 
1964 cînd S.U.A. au început bom
bardarea teritoriului R. D. Viet
nam.

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — O sută de femei a- 
mericane, îmbrăcate în haine 
de doliu, au organizat luni o 
manifestație de protest împo
triva războiului din Vietnam 
în fața Casei Albe. Ele purtau 
o pancartă cu inscripția „Ii 
plîngem pe soldații noștri 
care au murit în Vietnam". 
După manifestație, care a du
rat două ore, participantele 
au adresat un mesaj președin
telui' Johnson. „In calitate de 
alegători'— se spune în mesaj 
— ne exprimăm convingerea 
că Statele Unite trebuie să 
părăsească imediat Vietnamul. 
Cerem. cu. insistență să încete
ze orice acțiuni armate împo
triva Vietnamului de nord și 
de sud și ca președintele 
S.U.A. să declare în fața lumii 
întregi că a hotărît să înce
teze focul".

GENEVA 7 (Agerpres). — La 
Conferința generală a O.I.M. au 
început în ședință plenară discu
țiile pe marginea raportului di
rectorului general.

Dumitru Petrescu, președintele 
Comitetului de stat pentru pro
tecția muncii din Republica So
cialistă România, a subliniat în 
cuvîntul său că principiul coope
rării internaționale pașnice și al 
respectării legalității internațio
nale constituie o condiție esenția
lă a relațiilor dintre state, indi
ferent cărui sistem social și po
litic îi aparțin. Vorbitorul a ară
tat că țara noastră își manifestă 
îngrijorarea profundă în legătură 
cu agresiunea americană în Viet
nam și se pronunță pentru înce
tarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, pentru retragerea 
trupelor străine din Vietnamul de 
sud, traducerea în viață a acor
durilor de la Geneva și recunoaș
terea Frontului Național de Eli
berare, ca singurul reprezentant al 
poporului din Vietnamul de sud. 
Trebuie să se pună capăt provo
cărilor și în celelalte regiuni ale 
lumii. O.I.M. poate, folosind mij
loace specifice, să aducă o con
tribuție utilă cauzei, cooperării in
ternaționale și întăririi păcii. De 
asemenea, delegația română cere, 
totbdată, respectarea principiului 
universalității O.I.M. punîndu-se 
capăt discriminărilor inadmisibile 
față de R. P. Chineză, R. D. Ger
mană, R.P.D. Coreeană și R. D. 
Vietnam al căror loc este în orga
nizație.

Analizînd raportul prezentat de 
directorul general, reprezentantul 
român a arătat că industrializarea 
constituie, pentru un număr din ce 
în ce mai mare de țări, însăși cheia 
de boltă a dezvoltării economice 
și sociale. Experiența a demonstrat 
că industrializarea este o bază si
gură a progresului permanent al 
economiei și culturii, a creșterii 
nivelului de trai, dezvoltării mul
tilaterale a societății, ca și garan
ția suveranității și independenței 
naționale.

După ce a ilustrat această teză, 
prin succesele obținute de țara 
noastră, vorbitorul a amintit

România a participat activ, în ca
drul diferitelor organizații inter
naționale, la sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare în do
meniile economic și social. Vorbi
torul s-a referit la prioritatea de 
care trebuie să se bucure formarea 
de cadre naționale competente la 
toate nivelurile. Inspirată de aces
te considerații, delegația română a 
supus conferinței un proiect de re
zoluție în acest sens, după cum și 
la cea de-a 39-a sesiune a Consi
liului Economic și Social O.N.U., 
ca și la cea de-a 20-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., a pre
zentat proiecte de rezoluții privi
toare la punerea în valoare a re
surselor umane, rezoluții care au 
fost adoptate în unanimitate.

D. Petrescu s-a referit la convo
carea unei conferințe regionale eu
ropene a O.I.M. în vederea exa
minării problemelor specifice ale 
continentului, legate de obiectivele 
organizației. O asemenea confe
rință, a subliniat vorbitorul, ar fi 
utilă țărilor Europei, după cum ar 
fi profitabilă și altor membri ai 
O.I.M. Ea s-ar înscrie în spiritul 
rezoluției Adunării Generale O.N.U. 
intitulată „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între sta
tele europene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite", rezo
luție prezentată de delegația româ
nă și adoptată în unanimitate.

si electronică
SOFIA 7 (Agerpres). — în sta

țiunea Nisipurile de aur din R.P. 
Bulgaria au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a 7-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru radio
tehnică și electronică. Au partici
pat delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară, U.R.S.S. 
Potrivit acordului dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia cu 
privire la participarea Iugoslaviei 
la activitatea unor organe C.A.E.R., 
la ședință au participat și repre
zentanți ai R.S.F. Iugoslavia. în 
calitate de observatori la ședința 
comisiei au participat reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene.

Comisia și-a stabilit măsuri pen
tru îndeplinirea sarcinilor care re
zultă din hotărîrile Comitetului 
Executiv al consiliului și a apro
bat raportul cu privire la activi
tatea desfășurată în 1965. A fost 
examinat și pus de acord planul 
curent privind coordonarea cerce
tărilor științifice și tehnice în do
meniul radiotehnicii și electronicii 
pe 1966—1968. Corriisia a adoptat

recomandări privind tipizarea, u- 
nificarea și standardizarea unor 
produse ale industriei radiotehnice 
și. electronice, precum și recoman
dări referitoare la specializarea 
unor semiconductor și dispozitive 
electronice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare sinceră, în
țelegere reciprocă și prietenie.

Reorganizarea
Comitetului de partid 
al municipiului Pekin
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LONDRA 7 (Agerpres). — Cercu
rile financiare din Londra 
ciază că noua scădere de 38 
oane de 
velor de aur și de devize converti
bile ale Angliei se datorează gre
vei marinarilor care a început la 
16 mai. Imediat după declanșarea 
grevei, puternice presiuni s-au fă-

Enigmatica reuniune

în ultima săptămînă, 
presa Argentineans a 
publicat știri privind 
recrudescența animozi
tăților între președin
tele Arturo lllia și unii 
comandanfi militari. O- 
fiferi superiori ai forțe- 

aeriene, în frunte 
Teodoro Alvarez, 
organizat o reuniu

ne specială consacrată 
„studierii* deciziei mi
nistrului apărării, Leo- 
poldo Suarez, prin care 
șeful școlii naționale de 
război, Martinez Zu- 
viria, a fost destituit 
din postul său. După 
reuniune a fost difu
zat un manifest de so
lidaritate cu Zuviria.

Criza a avansat în
deosebi cu prilejul 
duelului verbal dintre 
președintele republicii 
și comandantul șef al 
forțelor armate, gene
ralul Pascual Pistarini. 
Acesfa din urmă acu
zase guvernul de fap
tul că permite ca „lip
sa autorității să deschi
dă drumul spre nesigu
ranță și dezintegrare”. 
Acuzația era adresată 
imediat după victoria 
electorală peronistă în 
provincia Catamarca și 
nimeni nu punea la în
doială legătura. Pre
ședintele lllia a răspuns 
energic lui Pistarini și 
de o manieră ce echi
vala cu un avertisment 
sever adresat principa-

Iilor șefi militari. Nu au 
întîrziaf versiunile des
pre iminenta unei lo
vituri de stat militare, 
de atîtea ori presupusă 
dar neconfirmafă în ul
timii trei ani. Grupuri 
de manifestanfi ieșiseră 
chiar pe străzile capi
talei chemînd popu
lația să împiedice lovi
tura „gorilelor".

Este îndeobște re
cunoscut că stabilitatea 
politică argentineană 
depinde pînă 
mare măsură de 
cazărmii”, fără 
ceasta să fie o 
tie pe meridianele la- 
tino-americane. Ca cir
cumstanță agravantă se 
semnalează faptul că 
comportarea militarilor 
nu e deloc spontană, 
ci are un „suport scris” 
periculos ordinei cons
tituționale. Este vorba 
de un document care, 
conform știrilor de pre
să, ar circula printre 
ofijerii armatei argenti- 
nene, consemnînd prin
cipalele piese ale plat
formei militare. în e- 
senfă, documentele res
pective afirmă că „da
toria militarilor de a 
respecta puterea civilă 
nu implică supunerea 
fafă de persoane sau 
partide politice ce, e- 
ventual, alcătuiesc gu
vernul” și că „prima res
ponsabilitate a militari
lor argenfineni este să

azi în 
„pulsul 
ca a- 
excep-

intervină în marile de
zastre”. Pentru clarifi
care, trebuie menționat 
că anumite cercuri mi
litare califică azi drept 
„dezastru” creșterea in
fluenței peroniste și 
pun acest lucru în sea
ma „lipsei de energie” 
a președintelui lllia. 
Evoluția în cîmpul sin
dical sporește temerile 
militarilor. Ziua de 7 
iunie a fost marcată 
de o grevă generală 
de 12 ore cu aproape 
trei milioane de partici
pant!, ca protest împo
triva unui recent decret 
ce modifică textele vo
tate de parlament cu 
privire la drepturile 
muncitorilor concediați.

într-un discurs recent, 
generalul Pistarini a ți
nut să avertizeze des
chis că armata argen- 
tineană va sprijini „nu
mai ceea ce înseamnă 
menținerea ordinei și 
combaterea subversiu
nii”. (în terminologia 
sferelor militare, „sub
versiune” înseamnă re
vendicările populare 
promovate atîf de pe- 
roniști, cît și de alte 
forțe de sfînga).

încă o dafă, deci, 
casta militară din Ar
gentina manifestă simp- 
tomele unui inconfor- 
mism flagrant, ceea ce 
nu prevestește zile se
nine autorității civile.

V. OROS

PEKIN 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez a hotărît numi
rea lui Li Sue-fîn, prim-secretar 
al Biroului pentru China de nord 
al C.C. al P.C. Chinez, și în func
ția de prim-secretar al Comitetului 
de partid al municipiului Pekin. U 
De a fost numit în funcția 
secretar doi al Comitetului 
.partid al municipiului Pekin, fiind 
eliberat din funcția de prim-secre
tar al Comitetului de partid al pro
vinciei Ghirin.

Aceste numiri s-au făcut în ve
derea reorganizării Comitetului de 
partid al municipiului Pekin.

într-un articol editorial, apărut 
la 4 iunie în ziarul „Jenminjibao", 
se arată că „fostul Comitet de 
partid al municipiului Pekin a dus 
o politică antipartinică și antiso- 
cialistă. Această linie a fost pro
movată, de asemenea, în domeniul 
învățămîntului superior".

Comitetul de partid al munici
piului Pekin a hotărît să trimită 
la Universitatea „Pekin" o echipă 
de lucru pentru reorganizarea co
mitetului de partid al universi
tății.

Franța
va participa 
numai ca

de 
de

observatoare 
la sesiunea
S. E. A.T.O

BANGKOK 7 (Agerpres). — 
Surse oficiale franceze au făcut 
cunoscut marți că ministrul afa
cerilor externe al Franței, Couve 
de Murvillle, nu va participa la 
sesiunea anuală a Consiliului 
Ministerial al S.E.A.T.O.. care 
va avea loc între 27 și 29 iunie 
la Canberra (Australia). Aceleași 
surse aii precizat că Franța va 
fi reprezentată la această sesi
une doar de un observator. A- 
genția A. P. relatează că șapte 
din țările membre ale acestui 
blog militar, printre care Aus
tralia, Marea Britanie, Noua 
Zeelandă, Filipinele, Pakistanul, 
Tailanda și S.U.A., vor trimite 
reprezentant la nivel ministerial.

»

De cîtăva vreme, Ge
neva cunoaște ceea ce se 
numește aci „mișcare de 
zile mari”. Dacă însă avioa
nele purtînd personalități 
politice oficiale sau cvasi- 
oficiale sînt reperate cu 
mult înainte de a ateriza, 
celelalte frec neobservate 
sau se camuflează cu 
grijă. Așa se explică mis
terul în care a rămas în
văluită sosirea pe aero
portul Cointrin a unui nu
măr de aproximativ 100 de 
personaje din lumea ma
rilor monopoluri interna
ționale.

lată cîfeva nume edifi
catoare : Gene E. Bradley 
de la „General Electric’ 
(S.U.A.), Richard A. Cabell, 
vicepreședintele lui „The 
International Nickel Co. of 
Canada l.t.d.” (S.U.A.),
Affilio Caflani, președinte
le lui „Olivetti-General E- 
lectric’ (Italia). Se aflau 
printre cei sosiți la Coin- 
frin Emilio G. Collado, vi
cepreședintele lui „Stan
dard Oil Co. of New Jer
sey”, Tom B. Courghran, 
vicepreședintele lui „Bank 
ot America”, John V. Dea
ver, vicepreședintele lui 
„Chase Manhattan Bank”, 
toți din Statele Unite. A- 
nimați de aceleași intere
se au venit dr. Hanns 
Gierlichs de la „Farben 
Fabriken Bayer A. E.’, ba
ronul Friedrich Cari von

Oppenheim, președintele 
lui „Europa-Union Deutsch
land”, dr. Niels Reuter, 
directorul lui „Dresdner 
Bank”, toți trei din R.F.G., 
Alexandre Lamfalussy de 
la „Banque de Bruxelles’ 
și alții.

La hotelul „Interconti
nental” 50 de americani și 
canadieni și aproape 50 
de vest-europeni, repre- 
zentînd laolaltă 19 țări, 
s-au consfătuit în cea mai 
mare taină. Abia în ultima 
zi, presei i s-a acordat 
prilejul de a afla că „cel 
100” reprezintă o organi
zație „particulară", bote
zată „Institutul atlantic”. 
Nu mai puțin concludentă 
este prezența în fruntea 
„institutului”, ca director 
general, a lui Walter 
Dowling, tost ambasador 
al Statelor Unite la Bonn, 
vicepreședinți fiind Paul- 
Henri Spaak, tost secretar 
general al N.A.T.O., gene
ralul Lauris Norsfad, fostul 
comandant al forțelor 
N.A.T.O. Un amănunt su
plimentar completează ta
bloul : ideea creării aces
tei organizații „private" îi 
aparține lui Cabot Lodge 
și a fost emisă puțin îna
intea revenirii acestuia la 
Saigon, unde — în cali
tate de ambasador 
S.U.A. — își exercită 
noscutele „talente".

De ce s-au reunit 
100’ reprezentanți ai

furilor marii finanțe și 
forțelor 
malul 
pentru 
ziuni” 
velor cooperării atlantice 
în... deceniul viifor. De 
fapf, scopul misterioasei 
reuniuni geneveze a fost 
acela de a găsi mijloace 
de „revifalizare” a alian
ței atlantice, care, după 
caracterizarea agenției a- 
mericane U. P. I-, frece în 
prezent „prin cea mai se
rioasă criză de cînd tra
tatul ei constitutiv a fost 
semnat în 1949". Reuniu
nea a înregistrat îngrijo
rarea cercurilor militariste, 
adepte ale „politicii de 
forță”, față de tendințele 
centrifuge tot mai accen
tuate din N.A.T.O., față 
de amploarea crescîndă a 
criticilor aduse S. U. A. 
care se cramponează de 
blocul atlantic ca de un 
instrument al perpetuării 
dominației americane în 
Europa occidentală. Vrînd 
să frîneze dorința popoa
relor din țările aliate cu 
S.U.A. de a se manifesta 
liber pe arena politicii in
ternaționale, de a dezvolta 
relații de prietenie și co
laborare cu toate popoa
rele continentului, repre
zentanții cercurilor reac
ționare militaro-financiare 
nu au ezitat să recomande 
folosirea în continuare în 
N.A.T.O. a rețetelor învfe-

chife, în speranța de a 
„strînge rîndurile” blocu
lui. Astfel, după părerea 
generalului Norsfad, ceea 
ce N.A.T.O. „a pierdut în 
flexibilitate”, ca urmare a 
acțiunilor Franței, va tre
bui compensat „în puterea 
de foc nucleară". Fostul 
comandant al forțelor ar
mate N.A.T.O. s-a pronun
țat pentru participarea 
R.F.G. la „controlul colec
tiv” asupra armamentului 
atomic atlantic. Cu alle 
cuvinte, Norsfad vrea să 
„revitalizeze” N.A.T.O. 
pe vechiul teren al cursei 
■înarmărilor.
măsuri de natură să im
pulsioneze cursa înarmă
rilor și să. îngreuneze sta
bilirea unui climat de 
pace și securitate în Eu
ropa, reuniunea de la Ge
neva a confirmat o dată 
mai mult caracterizarea pe 
care Walter Lippmann a 
dat-o blocului atlantic ca 
„o rămășiță a altei « 
o relicvă a trecutului”.

Paravanul nou al u 
„firme particulare" e des
tul de transparent pentru 
a ascunde un scop înve
chit, reacționar : coordo
narea liniei și acțiunilor 
îndreptate împotriva ori
căror pași spre apropie
rea și înțelegerea între 
popoare, împotriva destin
derii internationals.

H. LIMAN

In orașul Colon au avut loc 
luni incidente grave care s-au 
soldat cu moartea a doi ti
neri și rănirea altor 30 de per
soane. 2 000 de studenți, pro- 
testînd împotriva asasinării 
de către poliție a liderului stu
denților progresiști Jose Anto
nio Navas, au ieșit pe străzile 
orașului atacînd mai multe 
clădiri municipale. Demon
stranții au fost întîmpinați de 
puternice forțe de poliție care 
au deschis focul. In cursul 
ciocnirilor, studenții au devas
tat birourile prefecturii și au 
incendiat mai multe clădiri și 
automobile. Agenția France 
Presse menționează că aceas
tă demonstrație este a cincea 
de cînd studentul Navas a 
fost asasinat.

Participanții la demonstrații 
și presa panameză acuză au
toritățile de a fi organizat a- 
cest act. Navas, care 
grav rănit în cursul 
mentelor din ianuarie 
fost arestat de poliție 
mult. In cursul interogatoriilor 
a fost bătut în chip barbar și 
apoi abandonat la 50 de mile 
de Panama City, unde s-a des
coperit cadavrul său.

și George Coșbuc

VIENA 7. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Institutul de filologie romanică al 
Universității din Viena a organizat 
o manifestare consacrată scriitori
lor români Ion Ghica și George 
Coșbuc, de la nașterea cărora se 
împlinesc 150 de ani și respectiv 
100 de ani. Expunerea a fost făcută 
de conf. univ. Dumitru Păcurarii. 
Studenții austrieci au recitat poezii 
de G. Coșbuc ; a fost prezentat un 
film despre comorile de artă româ
nească. Manifestarea a atras un 
numeros public.

anglia Efectele grevei marinarilor
cut simțite asupra lirei sterline și 
numai intervențiile repetate ale 
Băncii Angliei au reușit să resta
bilească cursul acesteia. Pe de altă 
parte. în cercurile oficiale londo
neze se exprimă neliniștea in legă
tură cu efectele pe care le are gre
va asupra economiei britanice. în 
generai.

■| BAGDAD. Un grup de 312 persoane acuzate de complot împotriva re- 
“ gimului din Irak va apare înaintea primei curți de securitate a statu
lui.

■| PEKIN. Liu Șao-ți, președintele R.P. Chineze, a primit marți delegația 
Republicii Mali, condusă de Madeira Keita, membru al Biroului politic 

național al Partidului Uniunea Sudaneză din Mali, 
aceeași zi, delegația, a fost primită de premierul Ciu

ministru al justiției. In 
En-lai.

■B DUBNA. A avut loc cea de-a 20-a sesiune a Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări nucleare. A fost adoptată o hotărire 

cu privire Ia planul pe cinci ani de dezvoltare a institutului, 
științific a acordat premii pentru cele mai bune lucrări efectuate 
institutului.

Consiliul 
in cadrul

BH PARIS. Guvernul francez, relatează France Presse, a anunțat marți că 
" regiunea Pacificului din jurul insulelor Mururoa (Polinesia franceză) a 
fost declarată zonă primejdioasă cu începere din 30 iunie, cind în această 
regiune urmează să fie efectuată o experiență atomică.

'll RIO DE JANEIRO. Printr-un decret guvernatorul statului Sao Paulo, 
" Ademar de Barros, a fost destituit din funcție si privat de drepturile 
sale politice pe timp de zece ani. Motivul oficial este că acesta a desfășurat 
o puternică campanie pentru a împiedica victoria candidatului oficial, depu
tatul Abreu Sodre, desemnat la 
vernator al acestui stat.

viitoarele alegeri pentru postul de gu-

3H CRACOVIA., S-a deschis cel de-al 3-lea festival , international al filmu- 
lui de scurt metraj. Participă și o delegație de cineaști români.și o delegație de cineaști români.

PARIS. A intrat în vigoare hotărîrea guvernului francez, anunțată 
la 4 mai. de a autoriza zborurile avioanelor militare ale partenerilor săi 

atlantici deasupra teritoriului Franței pe o bază lunară și nu anuală cum 
era pînă în prezent.

M BONN. Congresul ordinar al Partidului libâr democrat din R.F.G., 
*"■ care se desfășoară la Niirnberg, a reales în calitate de președinte al 
acestui partid pe E. Mende.

Bl PASADENA. La centrul de cercetări spațiale din Pasadena (statul Ca- 
lifornia) s-a anunțat că sonda lunară americană .,Surveyor-l". care la 

2 iunie a efectuat o alunizare lină, a început marți dimineața să transmită 
o nouă serie de fotografii de pe suprafața Lunii.

EZ TEGUCIGALPA. în regiunea Choluteca din Honduras, în urma unor 
*^’ ploi torențiale, mai multe rîuri s-au revărsat. Numeroase sate si cătune, 
sint complet inundate, iar localitatea San Rafael, practic, nu mai există. 
Peste 70 de persoane si-au pierdut viata.

HR PARIS. Toate avioanele societății ,.Air France* de pe aeroportul din 
Paris au ranns la sol, începînd de la miezul nopții de luni spre marți, 

datorită grevei de 48 de ore declarate de personalul de zbor în șprij nul 
revendicărilor acestuia.
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