
O R G A N AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

Anul XXXV Nr. 7013 Vineri 17 iunie 1966 6 PAGINI — 30 BANI

IN ZIARUL DE AZI

B DE CE N-A CHELTUIT COMERȚUL 
ÎN ÎNTREGIME FONDURILE DE 
INVESTIȚII CE l-AU FOST 
ALOCATE ?

b Preocupări actuale și de perspectiva 
in valorificarea bogățiilor subsolului

B Ce a pus în valoare 
valențele Naționalului 
craiovean

B După închiderea aulei...

B S P O R T

CAPITALA A FĂCUT O CALDĂ PRIMIRE
TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI

Bucureștiul a făcut ieri o caldă 
primire tovarășului Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, care 
în fruntea unei delegații de partid 
și guvernamentale chineze face o 
vizită prietenească în țara noastră, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România.

Un mare număr de bucureșteni 
se află pe platoul aerogării, în aș
teptarea oaspeților, purtînd stegu- 
lețe românești și chineze, buchete 
de flori proaspete.

Pe aeroportul înveșmîntat săr
bătorește, flutură drapelele celor 
două țări. Pe frontispiciul clădirii 
se află portretele tovarășilor Mao 
Tze-dun și Nicolae Ceaușescu, Ciu 
En-lai și Ion Gheorghe Maurer.

Urările de salut înscrise pe pan
carte în limbile română și chine
ză — ,,Trăiască prietenia frățeas
că dintre popoarele român și chi
nez", „Bine ați venit tovarășe Ciu 
En-lai“ — dau expresie prețuirii 
acordate de poporul nostru rela
țiilor prietenești statornicite în
tre cele două țări.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, ai guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, conducătorii unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți de frunte ai științei, cul
turii și artei noastre. Sînt prezenți 
ziariști români, chinezi, corespon
denți permanenți și trimiși speciali 

La sosirea pe aeroport

ai unor agenții de presă și ziare 
din străinătate.

Sînt de față șefi de misiuni di
plomatice. membrii ambasadei chi
neze și alți membri ai corpului di
plomatic.

La ora 16, nava aeriană cu care 
călătorește delegația chineză, es
cortată de la frontieră de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre ar
mate, aterizează. In aplauzele pu
ternice și aclamațiile mulțimii, to
varășii Ciu En-lai și Ion Gheorghe 
Maurer se salută cu multă cordia
litate.

Premierul chinez prezintă pe 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale care îl însoțesc : 
Ciao I-min, membru supleant al 
C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan- 
hua, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Tzen Iun-ciuan, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Chi
neze la București.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
prezintă apoi pe membrii condu
cerii de partid și de stat veniți în 
întîmpinare.

Comandantul gărzii de onoare 
dă raportul. Apoi fanfara intonea
ză imnurile de stat ale Republicii 
Populare Chineze și Republicii So
cialiste România. în semn de salut 
răsună 21 salve de artilerie.

Tovarășii Ciu En-lai și Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice și persoanele 
oficiale române.

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER rostește cuvîntul de 
bun sosit.

Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Dragi oaspeți,
îmi revine plăcuta misiune de a 

vă adresa salutul tovărășesc al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului de 
Miniștri, urarea de bun venit pe 
pămîntul României socialiste. Ex- 
primind sentimentele sale de stimă 
și considerație față de eroicul po
por chinez, bucuria pentru vizita 

pe care o faceți în țara noastră, 
poporul român vă primește cu căl
dură și ospitalitate.

Această vizită va constitui un nou 
prilej de manifestare a. prieteniei și 
colaborării tovărășești dintre parti
dele și popoarele noastre, bazate pe 
comunitatea ideologiei marxist-le- 
niniste, a orînduirilor sociale din 
cele două țări, pe lupta pentru victo
ria cauzei socialismului și păcii.

Veți avea posibilitatea să vă 
întîlniți cu oameni ai muncii in 
uzine, la sate, în instituții de știin
ță și cultură, să cunoașteți nemij
locit preocupările, munca și efortu
rile poporului român pentru dez
voltarea economică și culturală a 
patriei, pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste.

De asemenea, în timpul convorbi
rilor cu conducerea partidului și sta
tului vom avea prilejul să ne infor
măm reciproc asupra activității par
tidelor și popoarelor noastre, să fa
cem un schimb de păreri asupra 
problemelor de interes comun, cit și 
ale vieții internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

Ne exprimăm convingerea că vi
zita dumneavoastră in România va 
aduce o contribuție de seamă la 
dezvoltarea relațiilor dintre țările 
și partidele noastre în toate dome
niile de activitate, la întărirea prie
teniei de nezdruncinat româno- 
chineze, pe baza respectului și a- 
vantajului reciproc, a internaționa
lismului proletar. Aceasta cores
punde intereselor ambelor noastre 
popoare, cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Dorim să vă petreceți cît mai 
plăcut timpul în patria noastră, să 
vă simțiți cît mai bine în mijlo
cul poporului român.

Să trăiască și să se întărească 
prietenia frățească dintre poporul 
român și poporul chinez !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
CIU EN-LAI.

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni,
încercînd un sentiment de bucu

rie, noi, delegația de partid și 
guvernamentală chineză, am ve
nit în România frățească pentru a 
face o vizită de prietenie la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului român. De îndată ce 
am pășit pe pămîntul frumoasei 
dv. țări, ne-am și bucurat de o pri- 
ihire solemnă din partea dv., ceea 
ce ne-a impresionat. Aceasta 
constituie o expresie vie a since
rei prietenii a poporului român 
față de poporul chinez. în numele 
Partidului Comunist Chinez, al 
guvernului Republicii Populare 
Chineze și al poporului chinez 
exprim Partidului Comunist Ro
mân, guvernului Republicii Socia
liste România și poporului român 
mulțumiri cordiale și vă transmit 
un salut călduros.

Harnicul și talentatul popor 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a guvernului 
român, perseverînd în orientarea 
independentă și de sine stătătoare 
a obținut realizări strălucite în 

construirea socialismului. Poporul 
român, care are glorioase tradiții 
revoluționare, a luptat întotdeau
na și luptă împotriva politicii de 
agresiune și de război a imperia
lismului, a sprijinit și sprijină 
lupta de eliberare a popoarelor 
asuprite și a națiunilor asuprite și 
a depus eforturi neobosite pentru 
menținerea păcii mondiale. Po
porul român, care iși iubește cu 
ardoare patria, se opune controlu
lui și amestecului din afară, apără 
independența și suveranitatea Ro
mâniei și a adus o contribuție 
utilă la apărarea normelor rela
țiilor dintre țările frățești și parti
dele frățești. Poporul chinez felicită

ln timpul întîlnirii cu conducătorii de partid și de sratcu căldură poporul frate român 
pentru succesele sale și sprijină cu 
hotărire lupta dv. dreaptă.

între cele două partide, cele două 
țări și cele două popoare ale Chinei 
și României există strînse relații 
de prietenie și colaborare. Sîntem 
bucuroși că avem din nou prilejul 
să venim în țara dv., să vedem cu 
propriii noștri ochi realizările dv. 
în construcție, să transmitem prie
tenia poporului chinez față de po
porul frate român și să facem un 
schimb de păreri cu tovarășii din 
conducerea de partid și de stat a 
României asupra problemelor im
portante care sînt pentru noi de 
interes comun. Sînt profund con
vins că această vizită va contribui 
cu siguranță Ia adîncirea cunoaște
rii reciproce dintre noi și va în
tări și pe mai departe relațiile 
noastre de prietenie, de întrajuto
rare și de colaborare.

Trăiască prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre poporul chinez 
și poporul român !

Miile de oameni aflați> pe aero
port au aplaudat puternic și în
delung cuvîntărije rostite.

După defilarea gărzii de onoare, 
un grup de pionjeri aleargă în în
tîmpinarea oaspeților, îi îmbrăți
șează și le oferă buchete de fiori.

Șefii celor două guverne se în
dreaptă spre ieșire în aclamațiile 
îndelungi ale celor prezenți pe 
aeroport, iau loc într-o mașină 
deschisă escortată de motocicliști, 
și, în fruntea coloanei oficiale, 
pornesc spre reședința oaspeților.

Locuitori ai Capitalei, formînd 
un adevărat coridor viu de o parte 
și alta a șoselei ce duce spre reșe
dință, salută cu căldură, din toată 
inima, pe solii poporului chinez. 
Tovarășii Ciu En-lai și Ion Gheor
ghe Maurer răspund manifestării 
entuziaste a bucureștenilor. Ova
țiile și aplauzele sînt repetate de 
alte și alte șiruri de oameni care 
flutură stegulețe și multicolore bu
chete de flori, dînd glas sentimen
telor internaționaliste ale poporului 
nostru, prieteniei frățești dintre 
cele două țări socialiste.

★
Primirea făcută tovarășului Ciu 

En-lai și celorlalți oaspeți chinezi a 
fost transmisă direct de posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres).

Locuitorii Bucureștiului Intîmpină cu căldură pe solii poporolui chinez

VIZITA FĂCUTĂ
DE TOVARĂȘUL CIU EN-LAI
CONDUCERII DE PARTID

SI DE STAT LA C.C. AL P.C.R
Tovarășul Ciu En-lai, vicepre

ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat, în 
fruntea delegației de partid și 
guvernamentale chineze, a făcut 
joi după-amiază o vizită condu
cerii de partid și' de stat, la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român.

înaltul oaspete a fost primit 
de tovarășii. Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu și Emil 
Bodnaraș, membri ai Comitetu
lui Executiv, ai Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 

al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al p,C.R., Mihai Dalea, Manea 
Mănescu, secretari .ai C.C. al 
P.C.R. Oaspetele a fost. însoțit de 
Ciao I-min, membru supleant al 
C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan- 
hua, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Au participat Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin.

Cei prezenți s-au întreținut în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Monumentele 
de artă - 

efigii ale epocii
înfățișarea nouă, modernă a orașelor — Un capitol vast, în con

tinuă îmbogățire, al esteticii cotidiene, scris în belon și sticlă de con
structorii, arhitecții, urbaniștii noștri, cuprinzînd, ca parte inte
grantă, elemente de artă decorativă și monumentală menite să 
confere un plus de originalitate, de frumusețe și de căldură peisajului 
citadin.

In paginile „Scînteii" și-au găsit ecou părerile unor specialiști, 
oameni de artă și cultură, cu privire Io diferite aspecte ale esteticii 
edilitare, s-a scris despre spațiile verzi, despre decorarea parcurilor 
și a grădinilor, iar o amplă anchetă a avut drept obiect „statuile ora
șelor". In continuarea acestor preocupări, am organizat la redacție o 
discuție consacrată cerințelor pe care actualitatea le ridică în fața 
creatorilor din domeniul artei monumentale.

„Să ne fixăm 
asupra unor 
obiective 
importante!“

Participanții la discuții au sub
liniat, în unanimitate, necesita
tea concentrării eforturilor crea
toare ale monumentaliștilor în di
recția realizării unor lucrări im
portante, reprezentative pentru e- 
poca noastră și pentru tradiția me
reu reîmprospătată a artei româ
nești. După cum remarca criticul 
MIRCEA POPESCU, „în acest do
meniu a fost acumulată o anume 
experiență, corespunzătoare unei 
etape de încercări adeseori entu
ziaste dar dispersate și concretiza
te în lucrări nu întotdeauna sem
nificative. De o deosebită aprecie
re s-au bucurat acele lucrări care 
au dovedit înțelegerea clară a spe
cificului și rostului artei monu
mentale. De la creații mai vechi, 
ca „Gigantul" lui Paciurea, Monu
mentul memorandistului Lucaci de 
Cornel Medrea, 
și altele, pînă la 
lucrări din ulti
mii ani, cum ar 
fi pictura mura
lă consacrată „E- 
liberării" de Ko
vacs Zoltan (la 

I uzinele „Carbo-
chim" din Cluj), 
panoul monu
mental realizat

la Ploiești de Ion Nicodim sau 
statuia lui Eminescu de Gh. 
Anghel (citez fără nici o pre
tenție de ierarhizare, lista pu
țind fi, evident, îmbogățită cu alte 
lucrări similare ca valoare și sem
nificație), o serie întreagă de opere 
de pictură sau sculptură atestă ca
pacitatea monumentaliștilor noștri 
de a contribui, cu autoritate, la 

‘ îmbogățirea și înfrumusețarea spa
țiului citadin. Dar, deși mulți ar
tiști talentați, vîrstnici și tineri, 
s-au dedicat artei monumentale, în 
momentul de față există încă mari 
goluri în decorarea monumentală a 
orașelor, a marilor edificii, a pie
țelor, a noilor ansambluri de lo
cuințe. Gîndiți-vă, de pildă, că nu 
putem cita, în București, măcar o 
singură lucrare de mari proporții 
care să fi împodobit Capitala noa
stră în ultimii ani și care să aibă 
rezonanța și trăinicia unui monu
ment reprezentativ pentru epoca 
socialismului. Cred, de aceea, că 
a sosit timpul de a se trece la reali
zarea cu precădere a unor monumen
te de semnificație majoră, care să 
reflecte sensul și grandoarea epocii 
în care trăim, opere de sculptură 
sau de pictură convingătoare, emo
ționante, capabile să impună prin 
concepția, execuția și amplasarea 
lor publicului din țară și de peste 
hotare".

In aceeași ordine de idei, sculp
torul OVIDIU MAITEC a insistat 
asupra necesității prevederii în 
perspectivă a principalelor lucrări de 
artă monumentală menite a fi pla
sate în orașele noastre în continuă 
dezvoltare, pornindu-se chiar de la 
faza elaborării planurilor de 
sistematizare, cu participarea co
ordonatoare a forurilor interesate 
(Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare, Comitetul de stat pentru cul
tură și artă, Uniunea Artiștilor 
Plastici). „Un început bun în a- 
ceastă direcție s-a făcut la Galați

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Tunisia, președintele Con

siliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat președintelui Habib Bourguiba 
urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului 
tunisian. ’ ■> r ' '

Exprimînd profunde mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare, 
președintele ITabib Bourguiba a transmis cele mai bune.urări de feri
cire personală președintelui Consiliului de Stat, și prosperitate poporului 
român. . ------- _------ ---------

— în cartierul Țiglina, sau la Su
ceava, unde noua piață a orașului 
a fost concepută pentru a fi înzes
trată cu monumente; și la Iași 
s-au întreprins unele lucrări inte
resante, marele paviment bună
oară, fără a exista însă o conti
nuitate. In general vorbind, cu ex
cepții ca cele amintite, în momen
tul de față eforturile artiștilor 
monumentaliști sînt dispersate și 
au, adeseori, un caracter de im
provizație".

VIRGIL ALMAȘANU : Pentru 
beneficiar pare mai Ia îndemînă să 
comande cinci lucrări de propor
ții reduse decît una singură, de 
mare amploare și semnificație care, 
prin forța lucrurilor, comportă o 
răspundere sporită. Or, în centrul 
atenției ar trebui să stea lucrările de 
largă respirație, care să poarte peste 
veacuri mesajul anilor noștri, afirmat 
cu înaltă expresivitate, în viziuni 
plastice șl cu mijloacele artistice per
sonale și In același timp perfect ar
monizate cu cadrul urbanistic sau 
arhitectural. La cantina nr. 12 din 
Eforie, un întreg perete (construit 
din piatră de Dobrogea și, deci, 
investit de arhitect cu o valoare de

corativă intrin
secă) a fost aco
perit cu un pa
nou — o compo
ziție pretențioa
să, concepută na
turalist. Sînt ne
cesare nu aseme
nea lucrări con
venționale, pla
sate arbitrar, ci 
lucrări care să 

aibă un autentic fior artistic, care 
să se impună privitorului.

OVIDIU MAITEC: înțelegerea 
mai clară a scopurilor arfei monumen
tale ar fi făcut mai folositoare efor
turile și cheltuielile implicate de de
corarea unor canfine, restaurante etc., 
foarte frecventă acum cîțiva ani. 
Faptul că prin aceste locuri se pe
rindă mulți Oameni nu justifică 
deloc amplasarea unor mari și a- 
deseori pretențioase panouri te
matice, deoarece, in chip evident, 
în Tocurile respective nu există 
climatul necesar recepționării ope
rei de artă. Desigur că în unele 
cazuri speciale poate fi recoman
dabilă și decorarea — cu motive 
adecvate — a vreunui restaurant. 
Dar aceasta nu înseamnă — 
cum se înlîmplă în momentul de față
— ca o mare parte a lucrărilor noas
tre să fie concepute pentru a orna
menta fel de fel de localuri al căror 
caracter le lipsește de audiență, im
plicată de scopul artei monumentale. 
După părerea mea, ar trebui să se 
treacă în mod hotărît de la astfel 
de preocupări periferice la -înfăp
tuirea unor ansambluri și opere 
care să aducă, în peisajul nostru 
urbanistic, o notă caracteristică sub 
raport artistic și social, constituind 
veritabile puncte de interes. Ase
menea lucrări lipsesc, bunăoară, 
din zona Balta Albă a Capitalei; 
văzut din avion, acest cartier im
presionează prin amploarea lui, 
prin detaliile concepției arhitectu
rale. Și pietonul admiră noile 
blocuri, modul în care sînt dis
puse etc. Dar nici un fel de operă 
de artă nu întrerupe alinierea de 
blocuri și alternanța spațiilor 
verzi, cartierul este văduvit de ele
mentele de surpriză sau de desfă
tare, de acele lucrări a căror vi
brație să-i confere, pe lingă un 
plus de „personalitate", însemnele 
artistice ale epocii noastre".

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)
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CINE ÎNVINGE
V

de Nicolaie ȚIC

afara strădaniei continue șiîn

spre Calea Floreasca ți Șo-

de Nicujă TÂNASE

se înlă-

MORAVURI

Parcul „23 August“ din Capitală

IN VIATA?
*

O discuție cu un tînăr cam nedu
merit și destul de necăjit mi-a su
gerat rîndurile de mai jos — și iată 
despre ce est» vorba : după ter
minarea liceului (cu o medie 
oarecare) tînărul nostru a dat exa
men de admitere la o facultate — 
și a căzut. Încă un an de pregătire, 
încă o încercare, încă un insucces. 
Acum se pregătește, dar fără chef, 
pentru a. treia și -— zice el — ultima 
încercare. Dacă nici de data asta 
nu va reuși, atunci... și urmează 
niște ginduri șovăielnice. Să se-a- 
puce de-o meserie,' s-o învețe bine
— și după aceea să dea examen la 
politehnică — ei,' nu, asta nu, ai fi 
prea complicat, de ce să străbată 
el etape intermediare, cînd alții 
merg direct la țintă.

A străbătut țara, cu prilejul di
verselor excursii școlare, citește 
ziarele, este la curent cu tot ce se 
realizează, știe, de mic, de cînd a 
pășit întîia oară piagul școlii, că ■ 
în regimul nostru tineretului îi sînt 
deschise toate porțile. Iar acum 
este nedumerit : de ce el întîmpină 
impedimente ? Profesorul de mate
matică, din primele clase de liceu
— le spunea : Voi trebuie să ajun
geți oameni de știință (cu toții, fi
rește !)... El vrea să ajungă om de 
știință — cum i s-a spus — și se-n- 
treabă : de ce nu sînt admis în fa
cultate ?1 Dacă s-ar mai întreba și 
altfel : sînt ori nu pregătit să intru 
la politehnică, am ceva din cali
tățile necesare unui om de știin
ță ?! — atunci totul ar fi în ordine. 
Dar asemenea întrebări tînărul nos
tru nu s-a gîndit să și le pună. El 
știe, și vede, că societatea noastră 
este în plin progres — și de aici 
trage concluzia că — neapărat și 
fără condiții — și viața lui trebuie 
să fie în progres, și el trebuie să 
obțină diploma ele., în rînd cu toți.

Este, evident, o judecată simplis
tă și tînărul nostru va trebui să pri
ceapă că viața lui va înflori, ne
apărat, o dată cu viața societății, 
depunînd el însuși eforturi, perse- 
verînd în pregătire, muncind laolal
tă cu semenii lui ; cu alte cuvinte, 
acordîndu-și destinul personal cu 
destinul întregii colectivități.

Dar ce îl sperie pe tînărul nos
tru ? Faptul că mereu și mereu 
trebuie să intre în competiții cu 
alții, să-și măsoare cu alții pricepe
rea, voința de muncă, știința de 
cart». De la un an la altul, profeso
rii sînt tot mai severi, concurenții 
tot mai pregătiți. De-aici, gîndurile 
lui șovăielnice — și tot de aici, un 
adevărat triumf pentru alții, care 
au înțeles că totul, la noi, se do- 
bîndește prin , muncă. Oare de ce 
nu i s-a explicat acestui tînăr, încă 
de cînd a trecut întîia oară pra
gul școlii, că, de fapt, a intrat într-o 
competiție ? I s-a spus doar că va 
trebui să fie un om de știință... Dar 
societatea noastră are nevoie nu 
de oameni care să viseze frumos

a 
aptitudinilor lor, ci de oameni pre
gătiți, îndrăzneți, cu simțul măsurii 
și al răspunderii, al căror progres 
în activitate și în viața de fiecare 
zi să aibă la bază ceva ăigUr. 
Competiția calității, din care vor 
ieși, victorioși cei mai buni, mai 
sîrguincioși și mai pricepuți, în
deamnă la multă gîndire înainte de 
a spune : vreau să ajung om de 
știință, vreau să ajung mare artist, 
vreau, vreau... Acest „vreau"—fără 
un temei solid, fără aptitudinile ne
cesare, fără strădanie — este vor
bă în vînt.

Dar să zicem că, la această 
„ultimă încercare", tînărul în cauză 
va intra la politehnică, ba, mai

mult, că va lua și ultimul examen 
și diploma... Dacă, între timp, a în
vățat, dacă s-a pregătit pentru 
meseria pe care și-a ales-o, atunci 
acordarea destinului lui cu destinul 
societății se face firesc, prin mun
ca lui folositoare va dovedi că 
merită răspunderi, va avea mulțu
mirile dorite, va trăi din plin... 
Dacă nu, atunci, tot în mod firesc, 
va suporta consecințele celui care 
intră nepregătit în competiție. Une
ori, aceste consecințe sînt destul de 
dureroase.

Cunosc un om care, în urmă cu 
aproape zece ani, a primit 6 mun
că de oarecare răspundere, fără să 
aibă pregătirea necesară — ceea 
ce știa și recunoștea și el. Avansa
rea a fost determinată de lipsa de 
cadre în domeniul respectiv de ac
tivitate. Firește, omului i s-a atras 
atenția să-și termine studiile uni
versitare, să învețe zi de zi — iar 
el s-a angajat că așa va face. 
Curînd, a uitat promisiunile făcute, 
a devenit un practician îngust și 
cam prea mîndru pentru lipsa lui 
de pregătire. în diverse ocazii vor
bea despre marile posibilități pe 
care le au toți cetățenii în regimul 
nostru de a se instrui, de a munci 
acolo unde simt că vor da un ran
dament maxim, de a ocupa funcții 
de răspundere — și chiar se dă
dea de exemplu: „Iată, eu, un om 
oarecare, un om simplu, care în 
prima tinerețe nici nu visam... 
am fost promovat, în rînd cu 
atîția și atîția...". Dar omul n-a mai 
învățat nimic și a rămas mereu în 
urmă, n-a mai putut face față sar
cinilor. Acum, desigur, se uită în 
jur, îl impresionează cîte s-au re
alizat și cîte se vor mai realiza 
și nu poate să priceapă : cum se

face că tocmai într-o asemenea 
conjunctură favorabilă destinul lui 
a bătut pasul pe loc îl... Oare nu 
e normal ca dacă toți merg înainte 
să meargă și el ?...

Dintre brigadierii marilor noastre 
șantiere, din urmă cu 15, aproape 
20 de ani, unii (pe-atunci cu pu
țină știință de carte) au ajuns maiș
tri, ingineri, profesori, oameni de 
știință, artiști. Dezvoltarea lor (și 
nu numai a lor) este o dovadă că, 
într-adevăr, în țara noastră tinere
tului îi sînt deschise toate porțile, 
că împlinirea tuturor visurilor este 
posibilă, cu condiția să nu visezi 
ca să te afli în treabă. Dar mulți 
dintre acei brigadieri au învățat 
atunci o meserie — iar astăzi, după 
atîția ani, îi găsești peste tot, pe 
cuprinsul țării, practicînd cu pa
siune meseria aleasă. Ei nu au 
sentimentul că au rămas undeva, 
la periferie. Dimpotrivă. îndrăgind 
și stăpînind o meserie ei și-au 
perfecționat continuu măiestria, 
și-au îmbogățit mereu cunoștințele. 
Cu pricepere și răspundere, ei'ri
dică fabrici și uzine, dau viață 
planurilor îndrăznețe, sporesc pro
ducția, intră demni în competiția 
calității, se străduiesc să fie la cu
rent cu ultimele noutăți în meserie. 
Destinul fiecăruia dintre ei se leagă 
de atîtea mari înfăptuiri ale ani
lor noștri, mersul înainte al socie
tății este și mersul lor. 
mulțumirile, de-aici 
de aici sentimentul că 
los și că, oriunde, pe
rii, e nevoie de priceperea și răs
punderea ta.

în ■ curînd, între zona centrală a 
Bucureștiului și cartierele marginale 
vor circula în timpul nopții — între 
orele 0,20 și 5 dimineața — auto
buze și troleibuze pe 21 de linii 
radiale, avînd drept indicatoare li
tere ale alfabetului, de la A la V. 
Pentru noile linii nocturne, care vor 
străbate rute speciale, se vor folosi 
stațiile obișnuite I.T.B., pe care s-au 
înscris cu litere albastre indicatoa
rele vehicolelor de noapte. E de 
menționat că stațiile sînt facultati
ve, șoferul oprind numai dacă i se 
face semn din stație ori din infe
riorul vehicolului. Prin introducerea 
unor asemenea mijloace de trans
port în timpul nopții, 
lură din zona centrală zgomotul 
tramvaielor și, totodată, se deservesc 
la ore fîrzii cartiere pînă în pre
zent lipsite de transport nocturn.

Vor funcționa următoarele linii 
radiale de noapte:

A — spre aeroportul Băneasa ; 
B . * ’ '
șeaua Pipera ; C — spre Lacul Tei; 
D — spre Andronache (str. Corni
lor) ; E — 
Baicului) ; F — spre 
mon (fabrica Granitul) 
Uzinele Republica ; H 
fierul 
spre 
lea) ; 
K — 
lor) ;

spre Gara de Est (str. 
Șos. Pantell- 

; G — spre
— spre car- 
Btrsei) ; I — 
(Bd. Ion Șu-

De aici vin 
împlinirile, 
ești de fo- 
întinsul ță-

Balta Albă (str. 
Dudețti Cioplea
J — spre Apărătorii Patriei; 
spre Berceni-Sud (str. Spitale- 
L — spre C.F.R. Progresul ; 

M — spre Ferentari ; N — spre 
Șos. Alexandriei; O — spre Bd. 
Ghencea ; P — spre cartierul Dru
mul Taberei ; R — spre Șos. Cioro- 
gîrla ; S— 
T — spre cartierul 16 
U — spre Șos. Chitila ; V 
Uzinele Laminorul.

spre sfăvilarul Ciurel ; 
Februarie ;

— spre

Despletitorul
r
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„RALIUL BUCUREȘTI 
are loc duminică

Raliul București" — primul 
raliu automobilistic intern orga
nizat în țara noastră — a trezit 
un mare interes în rîndurile 
matorilor sportului cu motor, 
această întrecere s-au înscris 
de echipaje din 
țării.

Raliul este o 
mobilistică în 
trebuie să parcurgă 
dat, cu o viteză medie obligatorie 
dinainte stabilită. Participants 
vor trebui să treacă la punctele 
de control la ora indicată în car
netul de bord, avansul sau întâr
zierea fiind penalizate. Media o- 
rară stabilită pentru „Raliul 
București" este de 60 km. 
Punctele de control orar au fost 
fixate la București, Ploiești, Gă-

iești, Pitești, Slatina, Rîmnicu 
Vîlcea, Pitești, București. Pentru 
departajare în caz de egalitate de 
puncte se vor lua în considerație 
rezultatele înregistrate la urmă
toarele probe : întrebările de cir
culație după noul decret de circu
lație și cele două probe de viteză 
(între comunele Cerbu — km 105 
— și Negreni — km 77 — pe șo
seaua Pitești-Slatina și între km 
156 și km 147 pe șoseaua Rîmnicu 
Vîlcea-Pițești). Startul se va da 
duminică 19 iunie din fața Pavi
lionului Expoziției economiei na
ționale. Primul concurent va 
porni în cursă la ora 6,01, urmînd 
ca ceilalți să plece din minut. în 
minut. Sosirea se va face în ace
lași loc cu începere din jurul orei 
15,45.

Aspect de la concursul de coa
fură din sala Floreasca, orga

nizat de U.C.E.C.O.M.
Foto : M. Cioc

In presă au apărut în ultima 
vreme mai multe articole care 
semnalau unele rămîneri în urmă 
în domeniul mesageriilor. Direcția 
generală a poștelor din Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor ne-a 
informat că sînt în curs de apli
care unele măsuri pentru moder
nizarea mesageriilor. între altele, 
în mod experimental, începînd din 
trimestrul IV se vor pune la dis
poziția celor care expediază dife
rite colete, contra cost, 3 tipuri de 
ambalaje din carton. Experimen
tarea se va face cu 20 000 bucăți 
de ambalaje-tip, care se vor intro
duce la oficiile din Capitală, pe 
întreaga rețea P.T.T. dintr-o re
giune și în alte două orașe mari. 
Se va urmări care anume sorti
mente sînt mai căutate, dacă ele 
satisfac cerințele cetățenilor. Pa
ralel se vor aplica și alte măsuri 
organizatorice, care vor duce la 
scurtarea timpului de transport, 
expediere și distribuire a mesa
geriilor.
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Anonimul Călărași a de
venit pentru noi orașul u- 
nui mare combinat de ce
luloză și 
Neamț — un 
petrochimiei, iar Slatina 
a împrumutat 
strălucirea 
de unde se vede cum în
florirea economică, întru
chipată prin construirea 
unor obiective industriale, 
creează acele linii de forță 
care dinamizează întrea
ga viață socială a 
lor.

Noile 
și au 
țiunea 
latoare 
căruia dintre noi față de 
localitatea în care vie
țuim, ca un corolar firesc 
al sentimentului mai cu
prinzător al dragostei de 
patrie. Sub imboldul său, 
dorim fiecare să lucrăm 
astfel îneît localitățile ai 
căror cetățeni ne socotim 
să se distingă prin înfă
țișare, curățenie, bună 
gospodărire, printr-un 
înalt standard de civiliza
ție ; să adăugăm tradiții
lor vechi ale locurilor a- 
portul creator al zilelor 
noastre, al epocii socia
liste. Tocmai rolul de a 
stimula acest patriotism 
luminat și activ îl are ac
țiunea inițiată pe plan na
țional privind organizarea 
întrecerii patriotice între 
orașe și între comune 
pentru înfrumusețarea și 
buna lor gospodărire.

Această acțiune, conti
nuată an de an, a intrat, 
putem spune, în tradiția 
vieții noastre noi, gene- 
rînd de pe acum o boga
tă experiență. Să relevăm, 
aici, concluzia esențială : 
rezultate de prestigiu s-au 
obținut acolo unde senti
mentele cetățenilor pentru 
„orașul nostru" au fost în
dreptate, printr-o activita
te organizatorică perse
verentă a sfaturilor popu
lare, către obiective con
crete, majore, bine gîndi- 
te. Lucru confirmat de re
zultatele obținute de către 
orașele recent premiate 
pe țară : Turnu Severin, 
Piatra Neamț, Rîmnicu Vîl
cea, ca și de multe al
tele, fruntașe ale anilor 
trecuți. Aici, după cum ni 
se relatează, „buna gos
podărire", ca un obiectiv 
al întrecerii, a fost privită 
în toată complexitatea ei. 
Prin aceea că, în primul 
rînd, criteriul calitativ a 
beneficiat de ponderea 
care i se cuvine. Așa se 
face că deputății nu s-au 
mărginit să-i antreneze pe 
cetățeni la plantarea u- 
nui număr de pomi sau 
la amenajarea unor locuri 
de recreare, ci s-au Stră
duit, îndrumați de sfatul 
popular, să inițieze lucrări 
gospodărești complexe, în 
conformitate cu regulile 
urbanisticii. în acest sens, 
la Rîmnicu Vîlcea și la 
Piatra Neamț au fost con
sultați specialiști — arhi- 
tecți, ingineri constructori 
etc. — care au întocmit 
schițe, au dat sugestii. 
Așa se face că. la Piatra 
Neamț, de pildă, oraș pe 
care l-am vizitat recent, 
zonele verzi (cu alei pie
truite, cu mozaicuri flora
le), precum și parcurile 
amenajate prin muncă pa
triotică respectă criteriile 
artei peisagiste se înca
drează armonios în 
samblul arhitectonic 
orașului. Anul acesta, 
celași colectiv de specia
liști a elaborat prospectul

hîrtie, Piatra 
centru al

ceva din 
aluminiului,

orașe-

lărgit 
afec- 

stimu-

realități au 
îmbogățit 

caldă și 
la înfăptuiri a fie-

an
al 
a-

unui ștrand în lunca Bis
triței, aflat în 
strucție, tot 
patriotică.

S-ar părea 
asemenea referiri 
calitatea, aspectul 
etc., ne ocupăm de amă
nunte, de „nuanțe". Dar 
nu este așa. Fiindcă în 
spatele acestor amănunte 
stau, de fapt, chestiuni de 
principiu care caracteri
zează modul de a înțele
ge just sau, dimpotrivă, 
limitat, obiectivele între
cerii dintre orașe. Așa 
cum am mai menționat, 
scopul esențial în cadrul 
acestei acțiuni este ne
contenita ridicare a nive
lului de civilizație a cen
trelor urbane. Or, aceasta 
presupune nu numai efec
tuarea unor lucrări edili
tare, dar și o preocupare 
permanentă pentru aspec
tul urbanistic, pentru bu
na funcționare a sectoa-

curs 
prin

că,

l
de con- 
muncă

făcînd 
privind 
estetic

nării", se pitește uneori 
chiar în avanposturile 
noului. ~ 
cern, i 
suficiente. La noi 
oraș mic, 
ță", ni 
pildă, la 
din Focșani. Situația ce o 
sesizăm aici e, în aparen
ță, curioasă. Din scripte 
— grafice și tabele — re
iese că s-au mobilizat for
țe importante, reprezenta
re prin circa un milion și 
jumătate de ore de muncă 
patriotică anul trecut, prin 
sute de mii de ore anul 
acesta — pentru gospo
dărirea orașului Vizitato
rul care străbate Focșa
nii însă se întreabă, oare
cum intrigat : unde s-a 
materializat această i- 
mensă energie ? Fiindcă, 
din păcate, nu de rare ori 
întîlnește urmele unei ac
tivități. edilitare cel puțin 
„blazate". Aici, pe o

în
. „Ce vreți să fa- 
n-avem posibilități 

e un 
fără importan- 

se spune, de 
Sfatul popular
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relor de deservire și, in 
același timp, pentru rațio
nalizarea și modernizarea 
întreprinderilor de gospo
dărire a orașelor. Scopul : 
în fiecare din aceste do
menii, ca și în multe al
tele din viața citadină, să 
se poată atribui califica
tivul „civilizat". E vorba, 
deci, de un aspect adînc, 
mai complex, privind în
suși conținutul acestor ac
tivități.

în opoziție cu acest 
mod de a vedea lucru
rile, mai există, din pă
cate, și un altul, anacro
nic. în unele secții și chiar 
organe de conducere ale 
sfaturilor populare, obiec
tivele întrecerii sînt privi
te îngust, sub aspect pur 
cantitativ. Dintr-un raport 
în altul trec cifre de pomi 
și de flori, de metri cubi 
de piatră și metri liniari 
de pavaj — care nu sînt 
de neglijat — dar din
colo de care scapă 
tocmai esențialul : con
ținutul activității depu
se. Mai precis : un spa
țiu verde, cu aspect civi
lizat nu înseamnă un nu
măr de pomi puși la în- 
tîmplare. Sau : într-un
complex comercial mo
dern, frumos utilat, vînză- 
torii se comportă fără 
politețe. în ambele cazuri, 
deși prezent prin cifre 
cantitative, standardul de 
civilizație este știrbit. Tot 
de aici rezultă și altceva: 
civilizația nu vine auto
mat, de la sine, ea trebuie 
dobîndită printr-o strădu
ință sistematică, bine or
ganizată și bine orientată.

Astfel, provincialismul 
stătut, caracterizat prin
tr-o bizară și deloc justi
ficată „filozofie a resem-

destradă, un morman 
pietre uitat, dincolo un 
canal desfundat, îar 
neori — și mai grav
— străzi întregi (Vlahuță, 
dr. Telemac) parcă arate 
cu plugul. Parcul orașului 
îți face o impresie bună, 
cu condiția să nu treci de 
jumătatea lui, căci vei în- 
tîlni alei’ năpădite de iar
bă, străjuite de stîlpi cu 
globurile sparte, o ieșire 
improvizată printr-o spăr
tură a zidului etc. în pia
ța orașului, gunoiul aș
teaptă camionul așezat in 
grămezi; pe cînd tombe
roanele, frumos vopsite, 
stau neutilizate. Nu e vor
ba, după cît se vede, de 
cine știe ce lucruri com
plicate, însă ele știrbesc
— datorită unei activități 
improvizate și a unei exi
gențe ce-și acordă cir
cumstanțe atenuante — e- 
forturile ce se depun de

în-

u-

ca 
a-

către cetățeni pentru 
frumusețarea orașelor.

Iată de ce se cere 
sfaturile populare să 
bordeze dintr-un unghi
mult mai larg și, totodată, 
cu o mai atentă exami
nare și în spiritul unei 
mai înalte exigențe, toate 
aspectele vieții citadine 
atunci cînd se ocupă de 
mobilizarea cetățenilor în 
cadrul întrecerii pentru o- 
rașul cel mai frumos, mai 
bine gospodărit. în primul 
rînd, această justă pers
pectivă asupra muncii tre
buie să și-o însușească 
comitetele executive. Prin 
intermediul comisiilor per
manente, al secțiilor de 
resort în care activează 
specialiști din cele mai 
diverse domenii, prin in
termediul deputaților și al 
comitetelor de cetățeni, 
ele au posibilitatea să în
drume eiortul tuturor ce
tățenilor pentru sporirea 
neîncetată a nivelului de 
civilizație a orașelor. în 
acest scop se pot promo
va sugestii, inițiative, ac
țiuni, potrivit situațiilor 
concrete, al specificului 
fiecărei localități. în mod 
deosebit e nevoie ca a- 
cest stil de muncă bazat 
pe o înțelegere mai am
plă a întrecerii să fie în
sușit de către deputațl. în 
cadrul comisiilor perma
nente, ca și în cadrul se
siunilor, ei să fie deprinși 
a înțelege întreaga com
plexitate pe care o repre
zintă în momentul de față 
acțiunea de gospodărire 
a orașelor, astfel ca, la 
rîndul lor, s-o transmită 
cetățenilor și să-i mobili
zeze lă înfăptuirea ei.

Un rol de seamă, sti
mulator, revine Comitetu
lui de Stat pentru îndru
marea și Controlul Orga
nelor Locale ale Adminis
trației de Stat. Ar merita 
să se studieze posibilita
tea ca obiectivele între
cerii între orașe, limitate 
în prezent la lucrări cu 
caracter strict edilitar 
(construcții și întrețineri 
de străzi, drumuri, poduri, 
zone verzi, extinderi de 
rețele de canalizare etc), 
să fie extinse și Ia alte 
sectoare ale vieții urbane 
(deservirea populației, 
transportul în comun etc), 
ca să fie luate în conside
rație, în mai mare măsu
ră, criteriile calitative ale 
activității depuse (aspec
tul estetic, urbanistic, igie
nic, îngrijit, „gospodă
resc"), întrucît toate aces- 

o
importantă în 

standardului de 
a orașelor.
NICOROVICI

tea au, cum am văzut, 
pondere 
stabilirea 
civilizație

Vasile

oferă locurile
de agrement
din jurul Bucurestiului

«I
călduros, tot mai raulț) bucureșteni se îndreap-în sezonul

tă spre locurile de odihnă și agrement. Ce pregătiri s-au 
făcut pentru deservirea lor ? După cum ne-au informat fo
rurile de resort, rețeaua de alimentație publică din locurile 
de odihnă și agrement — Snagov, Pustnicul, Mogoșoaia, 
ștrandurile Herăstrău. Floreasca. Tei — cuprinde 10 res
taurante și 9 bulele cu o capacitate de 7 000 locuri, peste 
50 centre de desfacere a dulciurilor și răcoritoarelor, pre
cum și unităti de desfacere a produselor de plajă, tutun
gerii etc. In pădurea din preaima plajei de la Snagov a fost 
dat in folosință un camping cu 26 căsuțe confortabile, cu 
două sau patru paturi, înzestrat cu un punct alimentar. Tot 
aici s-a amenajat un teren unde se pot instala corturi și 
unul de parcare auto.

ndividul mi s-a 
părut suspect 
din clipa cînd 
am dat cu ochii 
de el în res

taurantul gării. El, în loc 
de bacșiș, îi dădu ospă
tarului, care îl servise 
conștiincios, un ghem de 
lină. Intîmplarea a făcut 
să am loc în trenul de 
Cluj chiar în comparti
mentul dumnealui, 
intrat, bineînțeles, 
vorbă.

— Clujean ? Cu ce 
zie prin Capitală ?

— Am fost la speciali
zare, la fabrica „Izolato
rul". Sînt despletitor.

— Despletitor ?! Ce me
serie mai este și asta ?

— Eu despletesc cu 
mina ceea ce alții împle
tesc cu mașina... Dacă nu 
mă-nșel, ați servit și 
dumneavoastră masa la 
restaurantul gării și am 
observat că v-ați uitat 
mirat cînd i-am dat ospă
tarului un ghem de lină.

— E un ospătar tare 
cumsecade. Servește la 
țanc. Vă este rudă?

— Da’ de unde. A bătut 
niște apropouri că nu dau 
bacșiș. I-am dat ghemul 
de lină. Ghemul ăla era 
fosta lui vestă, I-am 
pletit-o în timpul 
îmi făcea nota. Sint 
cialist in despletit.

L-am lăsat in pace. 
M-am culcat. înainte de 
Cluj, m-a trezit.

— Urmează Clujul, zise 
dumnealui, și-mi înmină 
trei gheme.

— Ce-i cu astea ? — 
l-am, întrebat eu căscind.

— Acesta este fostul 
dumitale pulover, aici e 
sacoul, ghemul ăstălalt 
mai mare este fostul du
mitale pardesiu.

— Vă mulțumesc 
te mult și vă rămân 
te îndatorat, 
pletit greu ? 
probleme ?

— Deloc.
specialist.

— Nu vă
neori eu sînt și scriitor. 
Și de multă vreme mi-am 
pus în plan să vizitez și... 
Vă dădea mâncare bună ? 
La furioși se mai între
buințează cămașa ?...

Individul sări ca ars.
— Dumneata mă crezi...
— Vai de mine ! îmi 

pare rău. Sinteți sănătos 
tun. Tun de cel mai mare 
calibru. Și vîrîi in servie
tă cele trei gheme, fericit ’ 
că nu avusesem pe mine 
și o pereche de pantaloni 
croșetați,

— Uite, dom’le, zise el 
și mai supărat, văd că mă 
iei la vale. Poftim! Uite 
aici. Uite acte. Citește. Ce 
scrie ? Sînt sau nu des
pletitor la întreprinderea 
„Armătura" din Cluj ?

Ești, dar ce-ai avut 
cu vestmintele mele ?

Ți-am spus că eu vin 
de la „Izolatorul" din 
București, unde am fost 
pentru specializare. Vi 
le-am despletit, pentru a 
nu-mi pierde îndemina- 
rea. La revedere și mi-a 
părut rău că te-am cu
noscut.

— Așișderea.
Bineînțele: că m-am 

urcat intr-un „Getax" și 
m-am oprit la „Armă
tura".

— Tovarășe director,

L-ați
N-ați

Sint

Am 
în

oca-

des
cind 
spe-

foar- 
foar- 
des- 
avut

mare

supărați, u-

aveți aici angajat un des
pletitor ?

— Avem, dar nu puteți 
sta de vorbă cu el. L-am 
trimis la specializare.

— A venit. Și 
rătat ghemele.

Directorul se 
și mă întrebă în 
mi-a despletit vestminte
le. Mulțumit de timpul 
stabilit, îmi spuse :

— Sîntem salvați! Are, 
dom’le, acest om o înde
mânare la despletit colo
sală ! Știți, noi am vrut 
să alocăm niște fondări, 
să organizăm niște con
cursuri pentru inventarea 
unei mașini de despletit. 
Omu’ asta ne scoate din 
încurcătură.

— Pentru ce aveți ne
voie de inventarea unei 
mașini de despletit ? Așa 
ceva nu s-a mai pomenit.

— Fabricăm aici dife
rite armături sanitare și 
industriale, 
nevoie de 
azbest.
- Și...
— Avem 

best fir. Acest fir vine din 
import la întreprinderea 
„Izolatorul" din București. 
Ei, cu niște mașini grozav 
de complicate, îl împle
tesc și ni-l trimit nouă 
astfel. Noi, cum am ară- 

- tat mai sus. avem nevoie » 
de azbest despletit. Așa că 
trebuie să despletim ceea 
ce au împletit alții. ’

— De ce nu vi-l trimit 
despletit ?

— Altfel pentru ce mai 
au mașini de împletit ?

— De ce nu faceți o 
ilegalitate, dacă altfel nu 
se poate. Să se facă ei că-l 
împletesc, să vi-l facturez 
ze ca împletit și să vi-l. 
trimită despletit. Ați eco
nomisi banii care-i chel- 
tuiți pentru despletit.

— Am încercat. Refu
ză. Dacă-i prinde contro
lul că facturează azbest 
împletit și-l trimit des
pletit, nu dau de dracu ?

— Și cam cit vă costă 
despletitul ?

— In ultima vreme spe
cialistul nostru a consu
mat la despletit 1 802 ore, 
dar cu această ocazie mai 
apare un inconvenient-: 
azbestul împletit și apoi, 
despletit își pierde calita
tea. Firul se scămoșează,.. 
se subțiază, cade 
de pe el, drept 
care uneori mai 
reclamații de la 
ciari.

— Să revenim 
pletit, Dacă vă prinde pe 
dumneavoastră controlul ■ - 
că despletiți ce-au împle
tit alții?

— Nu pățim nimic. Fa-., 
brica trebuie să folosească. 
azbest despletit.

— De ce minister apar
țineți ?

— De 
dustriei Construcțiilor de 
Mașini — D.G.M.I.E.M.

— De ce n-ați cerut di
recției generale de care 
aparțineți să rezolve ea 
această anomalie ?

— Am cerut. Ni s-a 
spus că avem un consum, 
destul de mic de azbest și 
ar fi prea mare bătaie de 
cap. Trebuie aprobare de 
la C.S.P., repartiții, refe
rate, așa că ne descurcăm 
pe plan local. Avem spe
cialistul nostru...

— Am o idee. Vă pu
teți dispensa de specia
listul dumneavoastră in 
despletit vreo două zile ?

— Cred că da.
— Mi-l dați mie. 11 in

troduc în M.I.C.M. în di-, 
recția de care aparțineți, 
și-l pun să despletească 
toate vestmintele ce pot fi~ 
despletite. Ca să scape de 
el, poate cineva se va stră
dui și vă va repartiza az
best despletit.

L-am luat cu mine. Sînt' 
în drum spre București. 
Păzea! Luați măsuri I 
Vine printre dumneavoas
tră marele despletitor I

i-am a-

convinse 
cit timp

La ele avem 
garnituri de

nevoie de az-

grafitut 
pentru 

primim 
benefi-

la des*,.

Ministerul în
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Stat al 
ca sar-

— Recent a apărut 
Decretul Consiliului de 
Stat privind organiza
rea și funcționarea Co
mitetului de Stat dl 
Geologiei. Care sînt a- 
tribuțiîle acestui organ ? 
Cum își va 
sarcinile ce-i 
gospodărirea bogățiilor 
subsolului ?
— Dezvoltarea siderur

giei, energeticii, chimiei, 
producției de materiale 
de construcție și a altor 
ramuri industriale este, 
așa cum se știe, de ne
conceput fără o puter
nică bază de materii pri- 

’ me. Prin cercetarea mul- 
■ tiiaterală geologică, geo- 

chimică, geofizică, sonda
jele și lucrările miniere 
efectuate pînă acum s-au 
pus în evidență însem
nate rezerve minerale, 
care stau la baza dezvol
tării economiei noastre 
socialiste. La aceste rea
lizări au contribuit atît 
Ministerul 
Ministerul 
Comitetul 
a efectuat 
cetare mai ales în regiuni 
noi sau mai puțin cunos
cute. Sînt de menționat 
noile zone petroliere, zăcă- 
mîntul de fier de la Că
puș, regiunea Cluj, zăcă
mintele de cupru de la 
Moldova Nouă, marile ză
căminte de cărbuni ener
getici din Oltenia, zăcă
mântul de baritină de la 
Ostra (regiunea Suceava), 
ca să enumerăm doar cî- 
teva din descoperirile 
mai importante ce s-au 
făcut în ultimii ani. Ce
rințele economiei sînt 
însă -în continuă creștere. 
Directivele Congresului al 
IX-îea al Partidului Co
munist Român pentru 
cincinalul 1966—1970 pun 
în fața geologilor sarcina 
de a descoperi noi zăcă
minte de substanțe mi
nerale utile. Lucrările 
geologice prevăzute în a- 
cest scop — este vorba de 
lucrări în valoare de pes
te 16 miliarde lei — sînt 
îndreptate în cea mai 
mare parte în direcția 
cercetării perspectivelor 
de creștere a rezervelor 
de petrol și gaze în for
mațiunile situate la adin- 
cime, măririi rezervelor de 
cărbuni energetici, mine
reuri de fier și neferoase. 
O atenție sporită va fi a- 
cordată prospectării și ex
plorării de noi acumulări 
de bauxită în regiunea 
Crișana, precum și desco-

Petrolului și 
Minelor, cît și 
geologic care 

lucrări de cer

O NOUA
STAJIUNE
DE MAȘINI

penrii de zăcăminte de 
substanțe minerale utile 
nemetalifere — baritină, 
caolin, azbest, săruri 
potasiu și altele.

Probleme din 
mai complexe 
fața geologilor : 
la adîncimi mari, 
sitate mare de substanțe 
minerale utile, 
complicate de 
cerințe speciale 
tate etc.

Comitetul de 
Geologiei are

și subsolului, întocmirea 
hărților geologice oficia
le de toate categoriile, e- 
xecutarea lucrărilor de 
prospectare și explorare. 
Comitetul de Stat al Geo
logiei are și atribuția de 
a urmări modul cum se 
realizează lucrările aviza
te, de a analiza rezulta
tele obținute și de a pro
pune măsuri de îmbună
tățire. Tot în cadrul co
ordonării intră și sarcina 
importantă de a controla 
cum se exploatează ză-

și de perspectivă

Alexandru CODARCEA, președintele 
Comitetului de Stat al Geologiei

cină principală 
narea întregii 
tăți geologice desfășu
rate pe teritoriul Repu
blicii Socialiste România 
de către ministerele și 
organele centrale care e- 
xecută lucrări geologice 
în vederea descoperirii și 
valorificării bogățiilor mi
nerale ale solului și sub
solului țării noastre, pen
tru introducerea lor în 
circuitul economic. Comi
tetul de Stat al 
giei organizează 
rea și cercetarea solului

coordo- 
activi-

Geolo- 
studie-

cămintele de substanțe 
minerale utile pentru a se 
evita degradarea lor.

— Structura organi
zatorică a Comitetului 
de Stat al Geologiei a 
■fost îmbunătățită prin 
înființarea de 
organe funcționale 
reorganizarea celor 
xistente. Care sînt 
ceste organe și ce 
tribuții au?

— Au fost înființate două 
direcții de coordonare și 
perspectivă geologică, una

noi
?i 
e-

■ a- 
a-

pentru substanțele mine
rale utile fluide și alta 
pentru cele solide. Ele vor 
asigura orientarea lucră
rilor geologice în direc
ția descoperirii de noi 
zăcăminte și creșterii re
zervelor de substanțe mi
nerale utile. Se reorga
nizează și direcția gene
rală a controlului geo
logic și minier. Preocu
pările sale se vor con
centra asupra controlu
lui protecției zăcămin
telor împotriva factorilor 
de degradare și, în ace
lași timp, are sarcina de 
a organiza fondul geolo
gic al țării. Prin înfiin
țarea unei direcții teh
nice se va putea dezvol
ta activitatea de intro
ducere a tehnicii noi, de 
îmbunătățire a celei e- 
xistente, a normelor teh
nice etc. Tot în cadrul 
Comitetului de Stat al 
Geologiei funcționează și 
Comisia Republicană de 
Rezerve.

— Cum va fi coor
donată activitatea ști
ințifică 
movării 
derne 
lucru?

— Pe lîngă Institutul 
geologic nu de mult reîn
ființat și întreprinderile 
sale de prospecțiuni și de 
explorări geologice, Co
mitetul de Stat al Geolo
giei a fost dotat cu o 
nouă unitate de cercetare : 
Institutul de geofizică a- 
plicată. Acesta va studia 
metodele noi de cercetări 
geofizice, va perfecțio
na aparatura de lucru fo
losită, făcînd propuneri 
de noi prototipuri. Par
ticiparea acestuia la ve
rificarea și interpreta
rea datelor geofizice, pen
tru care se investesc sume 
importante, va contribui 
la o mai bună amplasare 
a forajelor și lucrărilor 
miniere, aducînd în final 
o contribuție însemnată la 
sporirea eficienței econo
mice a lucrărilor geolo
gice.

Prin noua organizare, 
prin înzestrarea cu apa
ratură modernă de pros
pectare și
Comitetului de Stat 
Geologiei i s-au i 
condiții favorabile 
tru ducerea la bun 
șit a importantelor 
cini ce-i revin în domeniul 
punerii în valoare a bo
gățiilor subsolului patriei 
noastre.

Interviu luat de 
Al. PLĂIEȘU

în sensul pro- 
celor mai mo- 
tehnici de

explorare, 
al 

creat 
pen- 
sfîr- 
sar-

Intreprinderea metalurgică de utilaje din Medgidia : se face o ultimă verificare la un nou lot de tractoare destinate recoltării stufului, înainte de o fi 
expediate beneficiarilor ' Foto : R. Costin

DE CE N-A CHELTUIT COMERȚUL
In întregime

fondurile de investiții ce i-au fost alocate ?
Ca urmare a investițiilor reali

zate, în ultimii șase ani rețeaua co
mercială s-a dezvoltat și s-a înnoit. 
S-au construit și dat în funcțiune 
peste 5 000 de magazine și unități 
de alimentație publică, noi depo
zite, hoteluri, au fost modernizate 
centrele comerciale ale Capitalei, 
ale orașelor Bacău, Galați, Iași, 
Baia Mare, Brașov, Ploiești, Su
ceava și altele. O acțiune susținută 
s-a dus și pentru dotarea unităților 
cu utilaj și mobilier modern.

Cu toate aceste realizări, în anii 
precedenți nu au fost identificate 
și mobilizate pe deplin rezervele 
și posibilitățile existente pentru 
utilizarea integrală a fondurilor 
de investiții alocate de stat, astfel 
că, an de an, a rămas nefolosită 
o parte din aceste fonduri. In co
merțul de stat ele au reprezentat 
circa două sute de milioane de 
lei, adică circa 10% din volumul 
total al investițiilor planificate

Valerian VLĂDESCU
director în centrala Băncii de Investiții

pentru șesenal ; din această sumă, 
aproape jumătate era destinată 
unor lucrări din București. Cu a- 
ceste fonduri s-ar fi putut construi 
circa opt complexe de depozite de 
nivel regional (cu o suprafață de 
aproximativ 144 000 mp), sau 
număr apreciabil de unități 
merciale.

Elaborarea documentației 
nice e unul din primele acte 
gătitoare ale oricărei investiții, un 
moment esențial în începerea și 
realizarea lucrării. De aceea, deo
potrivă, proiectanții și beneficiarii 
trebuie să se ocupe cu toată răs
punderea de asigurarea ei în timp 
util și de o calitate corespunză
toare. Ce s-a întîmplat însă ? A-

un 
co-

te! 1- 
pre-

Șl TRACTOARE
La Berbeci, în raionul Tecuci, 

ți-a început activitatea o nouă 
stafiune de mașini și tractoare, a 
26-a unitate din regiunea Galafi. 
Stajiunea de la Berheci deser
vește 12 cooperative agricole de 
producjie, care dispun de o su
prafață de 12 000 hectare. Ea 
este dotată cu peste 150 trac
toare, 76 combine și un însem
nat număr de grape, pluguri, 
semănători și alte mașini agri
cole. Pentru buna desfășurare 
a muncii în stafiune au fost 
construite un atelier mecanic, 
un depozit de carburanți, ma
gazii și remize, precum și o 
cantină la care pot servi masa 
300 persoane. In prezent, meca
nizatorii noului S.M.T. au și tre
cut la executarea lucrărilor de 
întrefinere a culturilor prășifoare 
de pe terenurile cooperativelor 
agricole de producție.

în atelierul de proiectări pe modele de la IPRAN-București

EFICIENTA IN PRODUCȚIE
» I

»

chimic din 
fiecare leu 
de cercetare

Metoda

la construcțiile

industriale
Folosită cu bune rezultate la 

construcțiile de locuințe, me
toda cofrajelor glisante și-a 
găsit aplicare și la clădirile 
industriale. Constructorii care 
lucrează la extinderea termo
centralei din Borzești, de exem
plu, sînt primii din regiune 
care au introdus-o și la turna
rea betoanelor pentru pereții 
înalti. în numai 13 zile ei au 
executat un perete înalt de 26 
de metri și lung de 110 m 
pentru clădirea turbogenerato- 
rului nr. 1 de 200 000 kilowaji.

Rodesc nisipurile
în partea de vest a ra

ionului Cărei, pe o supra
față de peste 12 000 ha, se 
întinde o zonă nisipoasă. 
Pe aceste terenuri aparți- 
nînd cooperativelor agri
cole de producție din Sa- 
nislău, Ciumești, Petrești, 
Urziceni, Horea, Foeni și 
altele vîntul poartă nisi
purile dintr-un loc în al
tul, de unde și denumirea 
de „nisipuri zburătoare". 
Cultivarea lor cu cereale 
era neeconomică, recol
tele fiind mici.

Folosirea rațională a a- 
cestor întinderi de teren 
constituie o preocupare de 
seamă a consiliului agri
col raional. Specialiștii au 
ajutat consiliile de con
ducere din cooperativele 
agricole să introducă noi 
plante agricole care să va
lorifice mai bine terenu
rile nisipoase și să asigu
re obținerea unor veni
turi mari. încă în 1961, 
cooperativele agricole din 
Ciumești, Urziceni, Sa- 
nislău și altele au înfiin
țat, pe aceste terenuri, 
primele plantații de pomi 
fructiferi. în anii urmă-

tori, livezile au fost ex
tinse atît în unitățile a- 
gricole amintite, cît și în 
altele învecinate. în pre
zent, aci sînt peste 550 ha 
livezi. Paralel cu extinde
rea livezilor pe nisipurile 
zburătoare, cooperatorii 
au desfășurat o vastă ac
țiune pentru întreținerea 
pomilor fructiferi.

Cunoscînd nevoile po
milor în substanțe nutri
tive, s-au studiat diferite 
posibilități de îngrășare 
a terenurilor nisipoase. 
Ca urmare, la cooperati
vele agricole din Urziceni, 
Ciumești și altele s-au or
ganizat cîmpuri experi
mentale pentru. stabilirea 
celui mai eficient sistem 
de ingrășare. Pe baza re
zultatelor obținute s-a 
trecut la aplicarea îngră
șămintelor verzi. S-a a- 
juns la concluzia că cea 
mai bună plantă pentru 
îngrășăminte verzi este 
lupinul alb și galben. La 
Urziceni, pe un lot de 100 
ha s-au obținut 15 000 kg 
masă verde la ha, care 
încorporată apoi în sol 
echivala cu o cantitate de

circa 8 000 kg bălegar de 
grajd. Această metodă a 
găsit acum o largă răs- 
pîndire. Cooperativa agri
colă din Ciumești cultivă, 
în acest an, 220 ha teren 
cu lupin, din care o parte 
în scopul producerii se
minței, iar cealaltă se va 
folosi ca îngrășămînt ver
de pe terenurile nisi
poase.

>

în numeroase coopera
tive agricole s-au extins 
în plantațiile de pomi, 
culturile intercalate. Coo
perativa din Ciumești 
cultivă anul acesta în li
vezile tinere 40 ha pepeni, 
50 ha dovleci, 60 ha lupin 
pentru îngrășămînt verde, 
34 ha lupin pentru se
mințe etc. Socotind doar

La Combinatul 
Tîrnăveni, pentru 
investit în munca 
științifică se obține anual un 
beneficiu de peste 50 de lei. 
Cercetătorii au studiat proble
me legate de sporirea randa
mentului instalațiilor, ridica
rea calității produselor și mo
dernizarea continuă a proce
selor tehnologice și de muncă. 
Aplicarea în producție a aces
tor studii, precum și moderni
zarea unor secții a dus la îm
bunătățirea calității celor pes
te 40 de produse chimice de 
mare importantă pentru eco
nomia națională, fabricate în 
combinat. Specialiștii de aici 
sînt preocupați acum de a re
zolva noi probleme. (Agerpres)
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zburătoarei
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o producție de 10 000 pe
peni la ha, cooperatorii 
din Ciumești vor realiza 
un venit de circa 6 000 lei 
la ha. Pentru a folosi cît 
mai rațional terenul între 
rîndurile de pomi fructi
feri, cooperatorii din Sa- 
nislău au plantat pe 20 ha 
coacăz negru. De pe aces
te suprafețe ei au obținut 
anul trecut venituri bă
nești în valoare de peste 
100 000 lei.

Valorificarea terenuri
lor nisipoase prin planta
rea lor cu pomi fructiferi 
s-a dovedit deosebit de e- 
conomică. în acest an la 
Ciumești intră pe rod pri
mele 50 ha de livadă. 
Plantațiile sînt bine în
treținute și promit o re
coltă bogată. Pentru anii 
următori, cooperatorii de 
aici au prevăzut să reali
zeze producții de 9 000— 
10 000 kg fructe la hectar, 
a căror valoare se ridică 
la 15 000—18 000 lei. Com- 
parînd valoarea produc
ției de secară realizată în 
trecut și aceea obținută 
din plantațiile de pomi 
fructiferi, rezultă clar

marile avantaje ale orga
nizării, pe nisipurile zbu
rătoare, a unei noi ramuri 
de producție — pomicul
tura.

Toate aceste acțiuni 
constituie doar începutul 
unei vaste campanii în
treprinse de unitățile a- 
gricole în vederea punerii 
în valoare a nisipurilor 
zburătoare. Cooperatorii 
din Urziceni și-au propus 
să extindă plantațiile de 
pomi fructiferi pe 300 ha 
de nisipuri, iar cele de 
viță de vie pe 100 hecta
re. Specialiștii din Consi
liul agricol Cărei șl Uni
unea raională 
rativelor de producție, 
împreună cu 
de conducere 
perativele 
producție din zona 
șipurilor zburătoare stu
diază posibilitățile econo
mice și naturale în vede
rea punerii în valoare a 
unor noi terenuri nisipoa- 

și înființării de livezi 
pomi fructiferi și viță 
vie.

a coope-

consiliile 
din 

agricole
coo- 

de 
ni-

se 
cu 
de

Ing. Vasile MARCULI 
loan VLANGA

ceastă îndatorire nu a fost întot
deauna respectată de către orga
nizațiile locale de proiectare, ceea 
ce i-a împiedicat pe constructori 
să-și organizeze judicios lucrările 
și să le realizeze în termenele pla
nificate. La rîndul lor, nici direc
țiile comerciale — ca beneficiari 
de investiții — nu au acționat, cu 
destulă energie în această direc
ție. întîrzierea cu care a fost pre
dată documentația de execuție 
pentru complexul comercial nr. 2 
din Drumul Taberei, de exemplu, 
a făcut ca în anul 1964 să nu poa
tă fi executate lucrări în valoare 
de 1 100 000 lei, iar nepredarea la 
timp, în 1965, a documentației de 
execuție pentru complexul comer
cial nr. 4 din Calea București — 
Craiova a dus la nerealizări de 
530 000 lei. La aceasta se adaugă 
unele lipsuri ori soluții insuficient 
studiate ale documentațiilor de 
execuție privind modernizarea u- 
nor unități, care au trebuit com
pletate sau chiar refăcute.

Socotim însă că influența cea

bilind unele măsuri concrete me
nite să ducă la îmbunătățirea si
tuației. Eficiența acestor măsuri se 
reflectă în creșterea procentului de 
realizare a planului de investiții 
pe primele 5 luni ale anului (33,7 
îa sută față de 26,8 la sută în a- 
ceeași perioadă a anului trecut). 
Cu toate acestea, în unele regiuni 
ritmul de execuție nu este cores
punzător. Direcția comercială a re
giunii Bacău, de exemplu, a rea
lizat numai 22,6 la sută, Suceava 
24,6 la sută, Maramureș 25,3 la 
sută etc. Mult rămase în urmă 
sînt însă lucrările în regiunea Hu
nedoara, unde s-a realizat doar 
16,3 la sută din plan. Deși ne aflăm 
aproape la jumătatea anului, Di
recția comercială regională — ca 
beneficiar de investiții — nu a asi
gurat documentația tehnică decit 
pentru 51 la sută din planul de 
construcții-montaj, care depășește 
9 milioane lei. în consecință, e 
pusă sub semnui întrebării reali
zarea unei aripi cu 100 de locuri 
la hotelul din Deva, precum și a 
unor magazine sătești — cu ter
men de dare în folosință în acest 
an ; de asemenea, este întirziată 
deschiderea frontului de lucru la 
complexul comercial Cugir, nomi
nalizat în planul de stat, și la de-

• IN ULTIMII ȘASE ANI — PESTE 5000 DE 
NOI UNITĂȚI COMERCIALE • ECHIVALENTUL 
UNOR NEREALIZĂRI • DEFICIENTE CARE 
SE MENȚIN Șl CONSECINȚELE LOR

mai sensibilă asupra nerealizării 
unui volum important de investiții 
comerciale au exercitat-o deficien
țele în organizarea lucrărilor pe 
șantiere. Unele întreprinderi de 
construcții nu au creat, în toate 
cazurile, condițiile tehnico-mate- 
riale necesare asigurării unui 
ritm de execuție corespunzător. La 
Galați, de exemplu, au rămas ne
predate de către I.C.O.R., în tri
mestrul IV 1965, spații de depozi
tare a mărfurilor în suprafață de 
18 100 mp. nerealizîndu-se inves
tiții de 1 750 000 lei. Nici la lu
crările de modernizare a unor u- 
nități comerciale, organizarea exe
cuției — încredințată întreprinde
rilor raionale de construcții și re
parații (I.R.C.R.) — nu a fost întot
deauna la nivel corespunzător.

Se înțelege, pentru deficiențele 
de organizare a șantierelor răs
pund, în primul rînd, conducerile 
întreprinderilor de construcții. 
Dar beneficiarii ? Cît timp se pot 
ei împăca cu nepunctualitatea u- 
nor constructori ? Faptele dove
desc că nu în toate cazurile ei au 
acționat cu fermitate și exigență, 
nefolosind pirghiile legale care le 
stau la îndemînă și în primul rînd 
contractul de antrepriză.

în Directivele Congresului IX al 
P.C.R. s-au prevăzut sarcini im
portante pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare, în viito
rii ani, a bazei tehnico-materiale 
a comerțului. în acest scop, în pe
rioada cincinalului sînt destinate 
fonduri de investiții sporite, din 
care numai pentru depozite peste 
750 milioane lei (de cca 5 ori mai 
mult decît în 5 ani anteriori). Ase
menea eforturi materiale și finan
ciare cer de la început o grijă de
osebită și luarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice de către toți 
factorii răspunzători (beneficiari, 
proiectanți, constructori) și orga
nele tutelare ale acestora, pentru 
utilizarea integrală și eficientă a 
acestor fonduri.

Este pozitiv faptul că încă de la 
începutul acestui an Ministerul 
Comerțului Interior, cît și comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare regionale au analizat rea
lizarea planului de investiții, sta-

pozitele de mobilă din Hunedoara 
și Petroșeni. Unele deficiențe din 
trecut, printre care neasigurarea 
documentației tehnice necesare, se 
mențin și în alte locuri. Lu
crări importante ce trebuie date 
în folosință în trimestrele XI—III 
1966 — cum sînt amenajarea ho
telului „Postăvarul“-Brașov (în va
loare de 1 milion Iei), a complexu
lui de cazare Bușteni (500 000 lei), 
a unor complexe comerciale la 
Fălticeni și Gura Humorului — nu 
aveau asigurate nici pînă la 1 iunie 
a.c. proiectele de execuție.

Se impune deci de urgență , ca a- 
ceste probleme să stea în centrul 
viitoarelor analize lunare operative 
ce se fac de către comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, împre
ună cu factorii răspunzători (bene
ficiari, constructori și proiectanți), 
stabilindu-se măsuri eficiente pen
tru mai buna organizare a muncii, 
pentru găsirea unor soluții opera
tive de înlăturare a rămînerilor în 
urmă. Și, întrucît documentația 
tehnică continuă să constituie o 
problemă, se cere să fie aplicată 
mai operativ indicația ca pentru 
unele lucrări (complexe comer
ciale, hoteluri, campinguri etc.) să 
se elaboreze și să se introducă pro- 
iecte-tip, care ar ușura apreciabil 
realizarea ritmică a lucrărilor.

Evident, un rol hotărîtor în acce
lerarea și scurtarea termenelor de 
execuție a lucrărilor și, prin acea
sta, în utilizarea eficientă a fondu
rilor de investiții, îl au organiza
țiile de construcții. Pentru ca aces
tea să lucreze în ritm susținut și 
să-și organizeze cît mai rațional 
șantierele, considerăm că ar fi util 
să se inițieze — în cadrul trusturi
lor de construcții locale — unele 
nuclee sau loturi specializate în 
construcții comerciale.

Desigur, unitățile Băncii de In
vestiții pot contribui, la rîndul lor, 
la realizarea investițiilor acestui 
sector. Ele au datoria să asigure 
finanțarea și creditarea neîntre
ruptă a lucrărilor — potrivit des
tinației din plan și dispozițiilor le
gale — să analizeze cu atenție ne
cesitatea și eficiența economică a 
acestora, asigurarea din timp a 
condițiilor de realizare și gospo
dărirea judicioasă a fondurilor.
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care să apeleze la

LIBRĂRIILOR

In colecția „Oameni de sea
mă” : „EU, RICHARD WAG
NER" de George Bălan.

Volume de versuri apărute 
in Editura tineretului : „FATA 
MORGANA" de Florența Albu, 
„CORABIA CU CINCIZECI DE 
CATARGE" de George Dan.

în colecția „Patria noastră": 
„ESCALE SPRE NOI ÎNȘINE", 
de IUe Purcaru, „FARMECUL 
ADÎNCURILOR" de Dan Co- 
man.

După cum observa sculptorul 
MAC CONSTANTINESCU, reali
zarea unor lucrări monumentale 
esențiale, de înaltă valoare, este 
condiționată nu numai de clarifi
carea problemelor de orientare, dar 
și — în mod practic — de afinită
țile dintre componenții colective
lor de creație, de existența unei 
concepții unitare ; au fost cazuri 
cînd aceste colective au fost alcă
tuite' ad-hoc, birocratic, iar rezul
tatele colaborării lor, cum era 
firesc, n-au fost la înălțimea aș
teptărilor. La fel de importantă 
este și stimularea îndrăznelii crea
toare. promovarea exigentă a ar
tiștilor mai tineri care s-au dedicat 
artei monumentale. Și, desigur, 
reglementarea mult discutatei pro
bleme a colaborării dintre artiștii 
plastici și arhitecți, ținîndu-se seama 
că lucrarea de arfă 
trebuie „adăugată" 
plombă, ci trebuie să fie concepută 
o dată cu ansamblul urbanistic respec
tiv, ca un element constitutiv. Ar- 
gumentînd această idee, arhitectul 
LUDOVIC STAADECKER (de la 
Institutul de studii și proiectări 
pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare), a arătat, în același 
timp, că la avizarea proiectelor capi
tolele privind decorarea ansambluri
lor nu se bucură întotdeauna de toa
tă solicitudinea. Fără îndoială că 
printr-o concentrare — pentru lu
crări de mare importanță — a fon
durilor care se cheltuiesc acum 
pentru diferite obiective artistice 
de minimă însemnătate, s-ar crea 
unele disponibilități suplimentare.
,Esențială este orientarea spre 

cu forță de 
de convingere, 

sensibilitatea

Monumentalul 
cere teme vibrante, 
generoase

în cursul discuției s-a revenit ade
sea asupra semnificației pe care a 
dobîndit-o arta monumentală de-a 
lungul vremurilor. Anticii și-au 
întruchipat idealurile și chiar gîn
direa filozofică în monumente; 
măreția și armonia lor ne evocă 
și azi aspirația spre frumos la care 
se ridicase antichitatea. Renașterea 
a glorificat în monumentele sale 
omul, forța sa, eliberarea sa din 
strînsoarea relațiilor feudale. Brân- 
cuși al nostru a întruchipat în o- 
perele sale o năzuință spre înalturi, 
spre cugetare avîntată, o înțelep
ciune și o sensibilitate a 
porului român ce vine
veacuri și care ni se comunică pro
fund cînd îi privim azi creațiile. 
Cum vom transmite, la rîndul nos
tru, viitorului idealurile și înfăp
tuirile complexe ale timpului pe 
care-1 trăim, transfigurate în pia
tră sau bronz? Oare abundența de 
miini întinse patetic, din care ciu
gulește cite un porumbel, de făclii 
sau de scheme nucleare, imprimă 
artei noastre monumentale o ase
menea forță de evocare? E necesar 
să abordăm marile teme umane, să 
tindem spre imagini de vastă sin
teză, în care să se poată regăsi e- 
sența epocii, specificul național al

poporului nostru. „în contextul 
evoluției artei contemporane — a 
spus arh. LUDOVIC STAADECKER 
— opera monumentală presupune 
capacitate de sinteză, de esențiali- 
zare, folosirea unui limbaj modern, 
sugestiv și accesibil. Este linia su
gerată, de pildă, de Brâncuși. Su
bordonată concepției arhitecturale, 
o operă de artă monumentală poa
te — prin sensul și valoarea ei ar
tistică — să ridice nivelul unui 
întreg ansamblu. Ar trebui ca în 
proiectele ansamblurilor mari să 
fie prevăzute asemenea lucrări, re- 
nunțîndu-se la părerea conform 
căreia problemele de ambianță ar 
putea fi rezolvate exclusiv prin a- 
menajarea sumară a unor spații 
verzi sau prin înzestrarea lor cu 
obiecte decorative de serie".

Valoarea unei lucrări de artă 
monumentală poate fi apreciată 
numai în contextul urbanistic că
ruia îi este destinată, în raport cu 
elementele constructive și decora
tive ce compun ansamblul res
pectiv. După cum spunea MAC 
CONSTANTINESCU „monumenta
litatea este o chestiune de conținut, 
operele noastre trebuie să impresio
neze nu prin 
lor lăuntrică, 
și proporții 
Iul folosit 
subordonat 
tăți de ansamblu, de care depinde 
valorificarea ideii inițiale. Stabi
lirea, de pildă, a unor dimensiuni- 
limită pentru o serie de lucrări 
de pe litoral — fără a se ține 
seama de cadrul unde urmau a 
fi amplasate — a făcut ca și unele 
sculpturi inspirate să se piardă, 
să treacă neobservate de vizita
tori. Precizez : monumentalul nu 
înseamnă nicidecum supradimen
sionare, gigantism. Și Brâncuși și-a 
conceput operele la scară umană...

MIRCEA POPESCU : — Există 
pericolul ignorării aspectelor de 
conținut, mai complexe, ale artei 
monumentale. S-a ajuns la o a- 
nume stereotipie în rezolvarea u- 
nor panouri monumentale sau a 
unor sculpturi pe teme contempo
rane. Cu puține excepții, această 
situație e ilustrată de decorațiile 
murale ale unor școli noi

Primul (apt care se 
impune atenției 
revirimentul pe 
l-a marcat, după 
început anevoios, 
tivitatea teatrului Na
țional din Craiova în 
cea de-a doua jumăta
te a stagiunii. Specta
torii au putut urmări cu 
mult interes și cu legi
time satisfacții „Simple 
coincidențe" de Paul 
Everac, „Act venețian" 
de Camil Petrescu și 
„Femeia îndărătnică" 
de Shakespeare. Tre
buie subliniat cu pre
cădere faptul că în 
realizarea piesei „Sim
ple coincidențe" colec
tivul teatrului a pornit 

lăudabilă 
i — de 

propriul 
valorifi-
a 

tei lucrări spre 
și-au îndreptat, 
ceasta stagiune, 
teatre — pe 
dreptate 
Regia 
(Valentina Balogh 
Miron Niculescu)

aces- 
care 

în a- 
multe 
bună 

— atenția, 
spectacolului 

Și 
a 

demonstrat scenic uni
tatea dramatică a 
crării, susținînd i 
totul opțiunea 
rului pentru 
rul lăuntric al 
unități — în 
unei sinuozități 
strucfie, atît în ce pri
vește conflictul și ac
țiunea dramei, cit și a- 
ceea a caracterelor. 
Seria „coincidențelor” 
devine — dinfr-o suc
cesiune aparent dis
continuă, înfîmplătoare 
— dezvăluirea prin 
sondarea în adîncime 
a aceluiași proces: 
creșterea conștiinței 
oamenilor în societa
tea noastră, marcată 
printr-o matură con
fruntare interioară. A- 
ceastă fidelă — dar
inspirată — descope
rire a sensurilor dă
interprefilor posibilita
tea unor realizări ac
toricești valoroase. în 
interpretarea lui Emil 

Vlăsceanu, (Constantin 
Sassu) este mai ales 
demnă de remarcat 
reliefarea intensității 
cu care eroul său ur
mărește procesele care 
au loc în conștiința lui 
și a celor din jur. în- 
fîlnirile lui Vlăscea-

i lu- 
înfru- 
aufo- 

caracte- 
acestei 

ciuda 
de con-

nu cu partenerii 
recți sînt foarte 
susținute de 
interpreți: Marina Bașta 
(Teodora Vlăsceanu), 
Dan Tufaru (Sorin Vlăs
ceanu), Maria Gonță 
(Cecilia Epure), lancu 
Gonță (Gheorghe Bu- 
zura). Ion Pavlescu a 
reflectat drama bătrî- 
nului profesor cu o 
deosebită forță drama
tică, dar și cu o preg
nanță, neașteptată so
brietate. Artistul eme
rit Mânu Nedeianu 
i-a dat „perifericului" 
său personaj, pe lîngă 
pitoresc și haz, o dis
cretă și bine dozată 
notă de umanitate. Și, 
în sfîrșit, o adevărată 
revelație a spectaco
lului a constituit-o 
interpretarea Danielei 
Buzura; foarte potrivi
tă în acest rol, pe cît 
de aparte pe atît de 
dificil, Alexandrina 
Albulescu a dovedit, 
pe lîngă o tinerească 
și explozivă spontanei
tate, multă finețe în 
redarea nuanțelor. Sce
nografia (Vasile 
dă un cadru 
sânt acțiunilor.

Montarea 
„Act venefian 
Georgeta 
scenografia I 
Stegaru) este judicios 
axată pe tendința au
torului de a dezbate, 
într-un cadru istoric 
mai îndepărtat și pe 
schema clasică a tra
gediei, o problematică 
modernă, specifică pe 
anumite aspecte chiar 
epocii în care a fost 
scrisă lucrarea : tragi
cul încercărilor sin
gulare de a se opune 
și de a infringe ad
versitatea și corupția 
mediului social. Pe a- 
ceastă linie, 
Cosma (Petro Gralla), 
Leni Pințea 
Constantin Sassu (Ma
riani) și Mircea Hădîrcă 
(Nicola) au dat creații 
interesante.

Pentru opera 
Shakespeare, 
Național din 
a manifestat, pe par
cursul mai multor sta
giuni, o vădită pre
dilecție, fapt care i-a 
dat posibilitatea ca 
anul acesta, în cursul 
lunii aprilie, să orga-

piesei 
i" (regia 
Tomescu, 
Penișoară

Vasile

(Alta),

lui 
Teatrul 

Craiova

nizeze o „săptămînă" 
Shakespeare în cursul 
căreia au fost prezen
tate publicului : 
fineri 
„A 
noapte", „Othello 
„Femeia 
Aceasta din urmă 
constituit ultima 
mieră 
a teatrului și montarea 
ei a fost realizată de 
către regizorul Miron 
Niculescu, care 
parcursul acestei 
giuni a colaborat 
mod permanent 
naționalul 
Montarea 
shakespeariene, 
tă pe o 
dernă, 
teresant 
vădit și 
fă apreciere a forțelor 
actoricești ale colecti
vului. Vasile Cosma, u- 
nul dintre actorii de 
bază ai teatrului, a rea
lizat un aufenfic Pefru- 
chio, plin de vigoare 
și de farmec. Și în ce
lelalte roluri se pot 
menționa realizări acto
ricești deosebite : Ru- 
xandra Sirețpanu (Ca
tarina), Valeriu Dogaru 
(Lucentio), Lucian Al- 
banezu (Tranio), Dan 
Tufaru (Biondello), C. 
Sassu (Lordul), artistul 
emerit Ovidiu Rocoș 
(Baptista), Ileana San
du (Bianca), Vladimir 
Juravle (Sly) ș.a.

Desfășurarea sta
giunii ridică însă o 
problemă deosebit de 
importantă — care nu 
e numai a - - ■ •
Național din 
și nu numai a acestei 
stagiuni : de ce acest 
început slab, anevo
ios, de ce acest deca
laj între cele două 
etape — inseparabile 
de fapt — ale unei 
activități ? Cauzele a- 
cestui fenomen, care 
în ultimele stagiuni a 
început să devină o 
dăunătoare „tradiție", 
pot fi desigur diferite, 
de la un teatru la al
tul. Dar 
acestei 
dențiaf 
mune, 
cative : 
gîndit în pripă 
sită, firește, 
Acestea, la rîndul lor, 
implică pauze, discon
tinuități în ritmul acti
vității teatrului. Se 
constată că unele 
spectacole — cum a 
fost „Bicicleta în fața 
porții", la Craiova — 
au însemnat risipă de 
energie și de muncă.

Gîndirea clară, pre
cisă, în perspectivă, 
realizarea globală a o- 
biecfivelor artistice pro
puse sînt elementele 
de bază ale continui
tății în activitatea tea
trelor.

„Doi 
din Verona", 
douăsprezecea 

și 
îndărătnică", 

a 
pre- 

shakespeariană

pe 
sta- 

în 
cu 

craiovean. 
comediei 

baza- 
concepție mo- 
lemeinic și in- 

gîndifă, a 
o foarte exac-

desfășurarea 
stagiuni a evi- 
unele date co- 
foarte semnifi- 
un repertoriu 

nece- 
revizuiri.

Florian NICOLAU

București. Intr-un domeniu În 
inventivitatea, imaginația — stimula
tă de bogăția aspectelor vieții con
temporane — ar trebui să fie soli
citate la maximum, mulți artiști se 
mulțumesc să recurgă la cîteva sim
boluri elementare, repetate pînă 
saturație și prin însuși acest fapt 
nimalizafe și golite de sens. Se 
simțite confuzii în ce privește,
pildă, folosirea în acest domeniu 
a sugestiilor folclorice. Problema 
atît de importantă a integrării 
tradițiilor artei populare și mu
rale românești în arta monumen
tală modernă rămîne deschisă. Ea 
este de multe ori rezolvată super
ficial, prin simpla transpunere, 
inadecvată materialului și propor
țiilor lucrării, a unor elemente din 
arta populară.

MAC CONSTANTINESCU: — 
Am studiat folclorul multor re
giuni ale țării — cel din Oltenia, 
din partea de nord a Moldovei, 
din Transilvania. Creația populară 
oferă surse de inspirație extraordi
nare ca varietate și originalitate 
artistică. Evident că nu este cazul să 
ne reîntoarcem la „semănătorism", 
ci trebuie să ne pătrundem de spi
ritul, de stilul creației populare, să 
o distilăm și nu să o copiem pur 
și simplu. Se poate întîmpla — și 
uneori chiar se întîmpla — ca 
funcționalitatea și ritmurile spe
cifice arhitecturii moderne să fie 
invocate drept argument în spriji
nul tendințelor exclusiviste spre o 
decorație abstractă. După părerea 
mea, acest lucru este profund gre
șit. întotdeauna artistul și-a ma
nifestat prezența prin întruchi
parea ideilor epocii sale, iar o epo
că nouă ca a noastră este deosebit 
de generoasă pentru creatorul de arfă 
monumentală. Cum s-o reprezentăm I 
Surprlnzîndu-i spiritul, reflecfîndu-i 
elanurile, simbolizînd munca și aspi
rațiile cutezătoare ale contemporani
lor noștri. Sau cinstind, din perspec
tiva omului de azi, trecutul glorios al 
poporului. Esențial este să fim ar
tiști ai timpului nostru.

Este vorba — după cum a spus 
VIRGIL ALMĂȘANU — și de 
orientarea mai clară și mai fermă a 
comenzilor spre lucrări esențiale, de 
o creștere a receptivității foruri
lor locale față de lucrările care 
resping formulele uzate, învechite, 
propunîndu-și să abordeze teme 
importante cu mijloace de o înal
tă expresivitate. Nu se poate ad
mite ca un reprezentant al unui 
sfat popular, bunăoară, sau al u- 
nei întreprinderi, însărcinat cu 
contractarea lucrărilor de artă, 
să-și impună gustul și preferințele 
(nu întotdeauna formate) argu- 
mentînd cam așa : „Eu sînt cel 
care cumpără !“. Operele de artă

monumentală devin bunuri 
cietății, iar aceasta trebuie 
blige atît pe artist cît și 
chemat să recepționeze lucrarea. 
De aceea, ar trebui ca în avizarea 
lucrărilor să fie antrenați întotdeau
na și artiștii și specialiștii cei mai 
competenți, evitîndu-se repetarea 
unor cazuri de subiectivism sau de 
minimă rezistență în aprecieri, tea
ma de nou, — condiții prielnice 
promovării lucrărilor banale, fa
cile, lipsite de fior, de vibrație. 
La fel, din punctul de vedere 
al artistului abordarea temelor 
importante nu trebuie să ducă 
la descriptivism, la o ilustrare natu
ralistă a subiectelor, manieră cultivată 
In urmă cu cîțiva ani cu proaste re
zultate. Tot așa de dăunător pentru 
artist este și reversul medaliei — ten
ding de a evita din principiu orice 
subiect tematic, pe motiv că vrea să 
fie „modern”. Desigur că în mate
rie de artă nu pot fi date rețete. 
Dar orice artist adevărat are ceva 
de spus și-și caută continuu lim
bajul prin care să poată comunica 
privitorului, cît mai deplin, gîndul. 
Să-l emoționeze, să-l convingă și 
nu doar să-l intrige prin inedit".

MIRCEA POPESCU: — Tehnica 
frescei, care la noi are o bogată tra
diție, este insuficient practicată și cul
tivată. Și este păcat, deoarece fres
ca oferă posibilitatea realizării u- 
nor opere monumentale de mare 
expresivitate. Experiența trecutului 
arată că fresca răspunde perfect 
atît cerințelor decorative specifice 
artei murale, cît și cerințelor unei 
tematici de amplă respirație și ex
presivitate umană, care a stat la 
baza celor mai valoroase opere de 
acest gen. Am dori să vedem 
evocate în mari fresce momente 
de seamă ale luptei de eliberare 
a poporului nostru, ale eroismului 
clasei muncitoare și partidului său, 
ale muncii constructive pe care o 
desfășurăm azi pentru edificarea 
lumii socialiste. Există în o serie 
de edificii cu caracter reprezenta
tiv spații în care o asemenea deco
rație se lasă încă așteptată. La 
proiectarea unor noi clădiri im
portante, cum sînt Teatrul Națio
nal sau Institutul Politehnic, ar 
trebui, de asemenea, să fie pre
văzute și amplasate corespunzător 
spații 
cative 
nouri 
zurile 
că de 
perfectă a tehnicilor și materiale
lor, a condițiilor concrete ale am
plasării, pentru a se evita pe viitor 
degradarea mult prea rapidă a 
unor lucrări, cum s-a întîmplat la 
Gara fluvială din Galați sau la 
Casa de cultură din raionul Grivi- 
ța roșie, ori în unele localuri pu
blice de pe litoral.

„Aș vrea să observ — adaugă 
VIRGIL ALMĂȘANU — că ade
seori timpul de execuție al unei 
lucrări este prea scurt. Lucrul este 
valabil și pentru marile ansam
bluri. In cadrul unei concepții uni
tare, stabilite de artiști și arhitecți, 
lucrările pot fi eșalonate pe o peri
oadă mai îndelungată, pe baza unul 
plan amănunțit. Aceasta nu înseam
nă însă că și rezultatele concursuri
lor pot fi tergiversate, cum se înfîm- 
plă adeseori. în general vorbind, 
cred că. în acest domeniu, al con
cursurilor, există deficiențe seri
oase, semnalate de multe ori, dar 
fără rezultat. Un exemplu îl con
stituie și concursul relativ recent 
pentru piața Arini din Suceava. 
Comisia de avizare a C.S.C.A. a 
trecut în grabă prin fața lucrărilor 
prezentate și, deși s-au scurs de 
atunci patru luni, nu s-a spus ni
mic pe marginea lor. Comitetul de 
Sfat pentru Cultură și Artă ar trebui 
ca în colaborare cu U.A.P. să elabo
reze un regulament mai clar — și 
care să fie respectat — al 
rilor”.

Participanții la discuție 
vat și alte aspecte. S-a 
între altele, punerea în valoare a 
lucrărilor monumentale de calitate 
existente In depozite sau plasate ne
corespunzător.

Discuția organizată la redacție a 
scos în evidență necesitatea orien
tării creației de artă monumentală 
spre realizarea acelor opere im
portante, bogate în sensuri, care 
să reprezinte adevărate efigii ar
tistice ale epocii.

Ultima etapă a sesiunii de 
examene universitare aduce, im
plicit, în actualitate vacanța stu
denților — anotimpul odihnei 
binemeritate. In convorbirea pe 
care a avut-o cu un redactor 
al ziarului nostru, tovarășul 
Popescu Dinu Băran, vicepreșe
dinte al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, a anticipat 
cîteva dintre cele mai impor
tante acțiuni înscrise pe agenda 
apropiatei vacanțe de vară a 
studenților :

de Operă și Balet: BORIS

Editura pentru literatură a 
tipărit în condiții grafice deo
sebite o ediție a „POEZIILOR 
POPULARE" adunate și întoc
mite de Vasile Alecsandri. t- 
lustrațiile volumului sînt sem
nate de A. Demian.

In Editura științifică au vă
zut lumina tiparului : „GÎNDI
REA ROMANEASCA ÎN TRAN
SILVANIA ÎN SECOLUL AL 
XVIII-lea" de Lucian Blaga — 
ediție îngrijită și prefațată de 
G. Ivașcu — „VIAȚA ȘI OPERA 
LUI CUZA VODĂ" de C. C. 
Giurescu.

In „Biblioteca pentru toți" a 
apărut un volum din nuvelisti
ca lui Marin Preda. Din suma
rul cuprinzător amintim : „In- 
tîlnirea din pămînturi", ^Desfă
șurarea", „Ferestre întuneca
te", „îndrăzneala", 
Prefața este semnată 
Gafița.

Volume de critică 
literară în Editura pentru lite
ratură : „SIMBOLISMUL RO
MANESC' de Lidia Bote, „ATI
TUDINI" de Georqe Munteanu, 
„DE LA ALECSANDRI LA EMI- 
NESCU" de Paul Cornea.

pentru micii cititori : 
PATRU ANOTIMPURI", 
de Ion Brad, „HA RA 
RICI" de Mihai Stoian, 

de 
„OSPA-

Cârti
CELE 

versuri 
BA BU 
„DACA DESCHID UȘA 
Titel Constantinescu, 
ȚUL* de Călin Gruia.

Noi debuturi în colecția 
„Luceafărul" : „ZEU PRINTRE 
BLOCURI", versuri de Petru 
Popescu, „AUTOPORTRET PE 
NISIP" versuri de Corneliu 
Sturzu, „IARNA ClND E SOA
RE", schițe de Iulian Neacșu.

Proză pentru tineret în ace
eași editură : „STEAUA DE 
MARE" de Radu Theodoru 
(colecția „Cutezătorii"), „UM
BRA TIMPULUI" de Victor 
Kernbach.

Monografii apărute în Edi
tura pentru literatură universa
lă : „HEINRICH MANN, omul și 
opera” de Mariana Șora, „BER
TOLT BRECHT" de Romul 
Munteanu.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Copii povestind copiilor
• 19,30 — Pentru tineretul școlar : EUTERPE ȘI TERPSIHORA. Pre
zintă Hilda Jerea. Recitator : Mihai Dragomir • 20,00 — Săptămîna
• 21,00 — Avanpremiera • 21,15 — Teleglob. Emisiune de călătorii 
geografice: KALAHARI — producție a studiourilor engleze • 21,40 
— Filmul „FURTUL DE NECREZUT AL UNOR BIJUTERII" — produc
ție a studiourilor americane. • 22,05 — Arii celebre din operete
• 22,45 — Telejurnalul de noapte • 22,55 — Buletinul meteorologic.

GODUNOV —• Teatrul
19,30.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 20.
• Teatrul 
Al. Sahia 
19,30.
• Teatrul
ODATĂ...
• Teatrul 
GHEAȚA — 20.
• Teatrul Mic (la teatrul de vară din parcul Herăs
trău) : AMOOOR — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) s 
NU ADUCE ZIUA... CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

de stat de operetă :ȚARA

Național „I. L. Caragiale

SURÎSULUI —

(sala Studio) :

(sala din str.„Lucia Sturdza Bulandra
nr. 76 A) : CASA BERNARDEI ALBA

,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST 
DOUĂ ORFELINE — 20.
„Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran 
panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, Stadionul Dinamo — 20,15 (la ambele comple
tarea Consfătuirea lucrătorilor din Industria con

structoare de mașini), București — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Gloria — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, 
Patinoarul „23 August" — 20,15.
• EU SÎNT CUBA 1 : Luceafărul — 9; 12; 15; 18; 
21, Feroviar — 15; 18; 21, Grădina „Doina' 
Aurora — 10; 12,30; 15;
20,30.
e FANFAN LA TULIPE :
14,45; 16; 18,30; 21; la 
(completare Ninge) — 8,45;
18,45; 21,15.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Lumina — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Victoria — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași)
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova (comple
tare Vizita în Republica Socialistă România a pre
ședintelui Iosip Broz Tito) — 16; 18,15; la grădină
— 20,30.
• OMICRON : Central (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea Iași) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Flamura (completare 
Tractorul ’66) — 10; 12; 14; 16-, 18,15; 20,30, Grădina 
„Expoziția" (Piața Scînteii).— 20,30.
• WINNETOU — seria a Il-a : Union — 14,30; 
16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• FERICIREA IN TRAISTĂ : Doina — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• CLOVNUL FERNAND — AJUTOR, MĂ ÎNEC — 
CÎND SOȚIA E PLECATĂ — STELUȚA CENUȘIE — 
ÎN PALATUL VECHI — HALAL MEȘTERI I — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 12/1985 : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — cinemascop : Giulești 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat in regiunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.

— 20,15,
17,30; 20; Ia grădină —

Capitol — 9,15; 11,30; 
grădină — 20,15, Grivița 

11,15; 13,45; 16,15;

— în ultimii ani, a devenit o 
tradiție ca, în timpul vacanței, nu
meroși studenți fruntași la învăță
tură și în activitatea obștească să fie 
trimiși în tabere sau în stațiunile 
balneo-climaterice. în această vară, 
peste 9 500 de studenți din întreaga 
țară se vor recrea, timp de două săp- 
tămîni, in taberele organizate de 
Consiliul U.A.S.R., în colaborare cu 
Ministerul Invățămintului la Costi- 
nești, Pîriul Rece și Izvorul Mure
șului, iar alți 3 300 de studenți vor 
beneficia de tratament gratuit în 
stațiunile balneo-climaterice.

O preocupare tot atît de activă 
se face simțită și în ceea ce privește 
organizarea excursiilor in cele mai 
pitorești localități din țară. 4 000 de 
studenți vor merge in Delta Dunării 
sau vor vizita Munții Apuseni, Cea- 
hlău, Piatra Craiului, Retezat, Sebeș- 
Parîng, Lotru etc. Alți peste 2100 
de tineri vor străbate, cu autocarele 
O.N.T., unele dintre cele mai inte
resante și mai pitorești zone turis-

tice ale țării. La cererea unor gru
puri de studenți, Consiliul U.A.S.R., 
în colaborare cu O.N.T. „Carpați", va 
organiza și alte excursii pe itinerare 
și în condițiile solicitate de partici- 
panți.

Un număr important de studenți 
de la facultățile de filologie, istoție, 
științe naturale, arte plastice, con
servatoare din centrele universitare 
București, Cluj, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș, organizați în colective de 
studiu și documentare, vor parcurge 
în această vacanță anumite itinera
re pentru a cerceta și a culege date 
istorice, etnografice, economice, fol
clorice, de relief etc. Informațiile ob
ținute vor fi difuzate, în viitorul an 
universitar, în rîndurile studenților, 
prin organizarea de simpozioane, ex
poziții etc.

Consiliul U.A.S.R. își propune să 
acorde o atenție mai mare decît în 
alți ani acțiunilor organizate pe plan 
local, la casele de cultură și clubu
rile studenților din București, Cluj, 
Iași, Timișoara, Brașov, Craiova, Pe- 
troșeni, Tg. Mureș, Galați etc. După 
modelul Bazei sportive „Lacul Tei" 
din București se va organiza un 
complex sportiv asemănător în 
Parcul „Babeș-Bolyai" din Cluj.

Un moment important al vacanței 
va fi marcat de Finala campionate
lor republicane universitare la jocuri 
sportive, prevăzută să se desfășoare 
între 1—10 iulie în București, Cluj, 
Iași și Timișoara, la care vor parti
cipa circa 1 200 de studenți.

Au fost făcute deja numeroase 
pregătiri. La Costinești au fost ter
minate recent noi blocuri, unde pot 
fi găzduiți peste 500 de tineri, iar în 
primele zile ale lunii iulie urmeaza 
să fie pusă la punct o nouă și mo
dernă cantină, cu o capacitate de 500 
de locuri. La Pirîul Rece și Izvorul 
Mureșului, în vilele care vor găzdui 
pe studenți, e prezentă aceeași 
grijă pentru ca tinerii să se simtă 
cît mai bine.

• FIFI ÎNARIPATUL: înfrățirea între popoare 
(completare Pescari amatori) — 14; 16; 18,15; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Dacia (completare O 
poveste cu ctntec) — 9,30—13,45 tn continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Crîngași — 
16; 18; 20.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Unirea 
(completare Rășinari) — 16; 18,15; la grădină — 
20,30.
• DEPĂȘIREA : Vitan (completare Știință și tehnică 
nr. 11/1965) — 16; 18,30.
• SERBĂRILE GALANTE : Arta (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Su
ceava) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30; la grădină — 20,30, 
Floreasca (completare Ninge) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Grădina „Progresul" — 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Miorița — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21, Volga — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI •— cinemascop : 
Munca (completare Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15; 
20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Popular (completare 
1 Mai 1966) — 10,30; 16; 18,30; 21, Pacea (comple
tare Congresul sindicatelor) — 16; 18,15; 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Moșilor (completare Con
gresul sindicatelor) — 15,30; 18; 20,30.
• ATENTATUL — cinemascop : Cosmos — 16; 
18; 20.
• PARCAREA INTERZISĂ : Colentina (completare 
Pavlik) — 16; 18,15; 20,30; la grădină — 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Cotro- 
ceni — 15; 17,45; 20,30.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT: Grădina „Tomis* 
— 20,15.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RĂDULESCU LA PRAfiA

La invitația tovarășului Otakar 
l Simunek, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri al R. S. Ceho
slovace, joi după-amiază tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a pă- 
Zăjit Capitala, plecînd la Praga, 
pentru a purta discuții în cadrul 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică româno-cehoslovacă.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

Ministrul lucrărilor publice și 
resurselor miniere din Sudan, 
Abu Kassabu, însoțit de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a fost joi di
mineață oaspetele uzinelor „Trac- 

i torul" din Brașov și „1 Mai" din 
Ploiești.

a

Vizitele delegației Comisiei
afacerilor externe a Senatului francez

Ministrul comerțului
exterior a plecat

CORESPO NDENTĂ DIN VIENA

sa, au fost prezenti Ilie Verdeț, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Oc
tavian Groza, adjunct al ministru
lui energiei electrice, și alte per
soane oficiale.

Au fost de fată Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

După-amiază, ministrul sudanez 
a fost primit de Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului, și de mi
nistrul minelor, Bujor Almășa.n.

La întrevederi, care au decurs 
intr-o deplină înțelegere, au par
ticipat funcționari superiori din 
cele două ministere. (Agerpres)

CONCURSUL DE ADMITERE
IN LICEE

Concursul de admitere în licee, 
care începe săptămîna viitoare, 
se va desfășura în condiții îm
bunătățite față de anii prece- 
denți. Ministerul învățămîntului 
a prevăzut ca lucrările scrise la 

• limba română și matematică — 
ale căror semnături vor fi secrete 
— să fie deschise după încheie
rea examenului oral. Candidații 
vor primi fișe de examen, pe care 
vor fi însemnate notele obținute 
la fiecare obiect, paralel cu trece
rea lor în catalog. Dacă pentru 
ultimul loc în rîndul celor admiși 
se află mai mulți candidați, vor 
fi preferați acei elevi cu media 
generală cea mai mare obținută

la promovarea clasei anterioare. 
Disciplinele care trebuie cunos
cute de cei ce vor lua parte la 
concurs sînt : limba română, ma
tematica și istoria patriei, precum 
și limbile materne în școlile cu 
limbi de predare ale naționalită
ților conlocuitoare.

La liceele de artă și liceele cu 
program special de educație fizi
că, probele practice vor avea loc 
în zilele de 19 și 20 iunie. La a- 
ceeași dată se vor desfășura și 
probele de aptitudini muzicale 
ale elevilor ce vor concura pentru 
admiterea în liceele pedagogice.

(Agerpres)

întoarcerea de la Belgrad Masă rotundă
a colectivului Teatrului

Joi dimineața a sosit în Capitală, 
întoreîndu-se din turneul între
prins în R.S.F. Iugoslavia, colecti
vul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" din Capitală. Timp de 8 
zile, artiștii români au prezentat în 
fața spectatorilor din Belgrad și 
Vîrșeț piesele „O scrisoare pier
dută", „Moartea unui artist" și 
„Oameni și șoareci".

(Agerpres)

pe tema: 
„Femeia și frumosul

Joi după-amiază, în sala mică a 
Palatului, a avut loc o manifestare 
organizată de Consiliul Național al 
Femeilor și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

în cadrul unei „mese rotunde" pe 
tema: „Femeia și frumosul" au 
luat cuvîntul scriitoarea Lucia De
metrius, Zoe Băicoianu, artistă e- 
merită, Maria Radnev, directoarea 
întreprinderii „Arta modei", actrița 
Sanda Toma, prof. univ. Nicolae 
Moraru, conf. univ. Paul Popescu- 
Neveanu. (Agerpres)

• Antrenamentul 
selecționabililor 
pentru meciul 
cu Uruguay

• Săptămîna viitoare

Sferturile 
de finală ale 

..Cupei României '
Ieri lotul fotbaliștilor noștri a fost 

supus unei ultime verificări înaintea 
partidei de duminică, de la București, 
cu nafionala Uruguayului. Parteneră 
de antrenament a fost echipa Fla
căra Moreni. In decursul celor trei 
reprize a 30 de minute fiecare, cît a 
durat antrenamentul, antrenorii au fo
losit întregul lot de 18 jucători (din 
rîndul cărora de ieri face parte și Du
mitru Nicolae, în locul lui Sătmă- 
reanu).

— Care va fi formafia definitivă 
pentru meciul de duminică ?

La această întrebare încă nu se 
poate răspunde. Se pare că în gene
ral, antrenorii au în vedere formula 
de echipă întrebuințată în partida cu 
R.F.G. ; sînt posibile însă cîteva mo
dificări — în apărare, unde Dumitru 
Nicolae sau Nunweiller III ar urma

Delegația Comisiei afacerilor ex
terne a Senatului francez, în frun
te cu Vincent Rotinat, președin
tele comisiei, a făcut joi o vizită 
în regiunea Dobrogea.

în orașul Constanța, senatorii 
francezi au făcut un scurt popas 
la sediul sfatului popular al ora- 

. șului, unde Petre Nicolae, pre- 
• ședințele sfatului popular, le-a 
vorbit despre dezvoltarea econo- 
mico-culturală a orașului. Au fost 
vizitate apoi Muzeul Regional de 
arheologie. Acvariumul din Con
stanța, stațiunile Mamaia, Eforie

Nord, Eforie Sud, precum și sta
țiunea experimentală hortiviticolă 
Murfatlar.

în cinstea oaspeților, președin
tele sfatului popular al orașului a 
oferit un dejun.

Seara, membrii delegației Comi
siei afacerilor externe a Senatu
lui francez s-au înapoiat în Capi
tală.

în timpul vizitelor, oaspeții fran
cezi au fost însoțiți de C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, deputat în 
Marea Adunare Națională.

(Agerpres)

in R.S.A Cehoslovacă

CONFERINȚĂ PENTRU TINERII

Ministrul comerțului exterior. 
Gheorghe Cioară, a plecat joi 
după-amiază la Praga pentru a 
semna Acordul comercial și de 
plăți dintre Republica Socialistă 
România și R. S. Cehoslovacă pe 
perioada 1966—1970.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, adjuncți ai 
ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Programul tradițio
nalului festival ar
tistic internațional 
„Săptămânile pione
ze" se apropie de 
sfîrșit. Timp de o 

i lună cei mai buni 
‘ artiști austrieci șl 
' oaspeți de peste ho

tare au cucerit pu
blicul cu spectacole 
de înaltă valoare.

Marți seara, la 
Volksoper, a. fost re
luat spectacolul „Hal- 
ka“ de Moniuszko a- 
vînd în rolurile prin
cipale pe tenorul 
român Ion Buzea și 
pe Christiane Sorell, 

ț cunoscută artistă a 
Operei vieneze. Sim
patia pe care cîntă- 
rețul român a do- 
bîndit-o în rîndul 
publicului, încă de 
la primele spectaco-

le susținute în toam
nă, nu s-a dezmin
țit nici de astă dată.

VIENEZE

final și însoțite de 
mesajul gingaș al 
florilor.

Dintre celelalte ma
nifestări artistice ale 
festivalului amintim 
ca, deosebit de reu
șite, concertele lui 
David și Igor Oistrah, 
expoziția Toulouse- 
Lautrec, spectacole
le artiștilor amatori. 
La Volksoper 
bucurat de mult 
ces spectacolele 
opera „Porgy
Bess" de George 
Gershwin. Ele au re
liefat calitățile 
mirabile 
preților, 
culoare, 
strălucire 
în pârte
în ansamblu.

s-au 
suc- 

cu 
and

DIPLOMAȚI
La 16 iunie, la Hotelul Alpin 

„Cota 1 400“ din Sinaia s-a deschis 
Conferința pentru tineri diplomați, 
organizată de Asociația quakerilor, 
la care participă diplomați din 30 
de state din Europa, Asia, Africa, 
America Latină și de Nord.

Conferința a fost deschisă de 
Duncan Wood, reprezentantul Aso
ciației quakerilor pe lîngă Oficiul 
european O.N.U., Geneva.

Din partea Ministerului Afaceri
lor Externe, participanții au fost 
salutați de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ion Țapu, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popular al 
orașului Sinaia, a urat tinerilor di- 
plomați bun venit la Sinaia.

La conferință participă, de ase
menea, P. Johnson, directorul pen
tru conferințe al Centrului quake
rilor din Geneva.

Printre temele care se vor dis
cuta la actuala conferință figu
rează : „Rolul diplomației în lumea

contemporană", „Populația, resur
sele naturale și dezvoltarea", „în
țelegerile pe plan regional — fac
tor de destindere și promovare a 
cooperării".

Vor conferenția : prof, universi
tar F. W. Neal din California, 
S.U.A., dr. E. F. Schumacher, con
silier economic la Consiliul Națio
nal al Cărbunelui, Londra, prof, 
dr. Heinz Joswig, director la Insti
tutul pentru economia țărilor în 
curs de dezvoltare, Berlin R. D. 
Germană, prof. dr. Carl-Heinz 
Pfeffer, de la Universitatea din 
Munster, Dortmund, R. F. Germa
nă, precum și Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, prof. dr. Costin Murgescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, directorul Institutului de Cer
cetări Economice, și Cornel Bog
dan, director în Ministerul Aface
rilor Externe.

Conferința va dura pînă la 25 iu
nie.

Vizitele președintelui 
Consiliului municipal 
al orașului Londra

Președintele Consiliului munici
pal al orașului Londra, H. Fergu
son, împreună cu soția, au sosit 
joi la prînz pe litoral. La aeroport, 
oaspeții londonezi au fost întîm- 
pinati de reprezentanți ai Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al orașului Constanța. După-amia- 
ză, președintele Consiliului muni
cipal al orașului Londra a vizitat 
stațiunea Mamaia și a fost primit 
la sfatul popular al orașului.

Seara, la cazinoul din Constanța, 
Petre Nicolae, președintele sfatului 
popular al orașului, a oferit o masă 
în cinstea oaspeților.

CUM E VREMEA

Festivalul filmului
de la Mamaia

Și în cea de-a doua zi a Festiva
lului național al filmului de la 
Mamaia prioritatea au avut-o 
scurt-metrajele. Primul — „Linio- 
rii“ — realizat de Mirel Ilieșu și 
Dumitru Done, este un film despre 
constructorii liniilor de înalță ten
siune, despre frumusețea acestei 
profesii. Filmul surprinde imagini 
de pe șantierul Sibiu—Curtea de 
Argeș, situat la mare altitudine, 
ceea ce îi conferă un aspect spec-

loturile românești pentru „mondialele" de popiceLoturile românești pentru

taculos. Al doilea — „Plante acva
tice" — realizat de Dona Barta, 
este un documentar în care sînt 
prezentate nufărul, castanul de 
baltă, otrățelul de baltă și valisne- 
ria. Și, în sfîrșit, al treilea : „Vezi, 
rîndunelele se duc“ poartă semnă
turile lui Vasile Chiriță — scena
riu, și Constantin Budișteanu — 
regie. Filmul prezintă aspecte ine
dite din viața rîndunelelor.

Dintre filmele artistice înscrise 
în festival a intrat în concurs „Du
minică la ora șase", realizat de 
Lucian Pintilie, distins anul acesta 
cu premiul special al 
premiul „Opera prima" 
criticii la Festivalul de 
Plata.

juriului și 
al juriului 
la Mar del

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
călduroasă cu cerul acoperit în Ol
tenia, Banat și vestul Munteniei, unde 
pe alocuri s-au semnalat ploi tempo
rare și averse însoțite de descărcări 
electrice în rest cerul a fost variabil 
mai mult senin în Dobrogea și Moldo
va. Vîntul a suflat slab din sud-est. 
Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 18 grade la Turnu Severin 
și 29 grade la Satu Mare. In București: 
vremea a fost frumoasă,., cu cerul va
riabil, mai mult noros după-amiaza. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a atins 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 iunie a.c. în țară : vremea în 
general călduroasă dar ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse locale de ploaie mai frecvente 
în Banat și Oltenia. Vînt potrivit din 
sud-vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade iar ma
ximele între 21—31 grade. în Bucu
rești : vreme în general călduroasă 
dar ușor instabilă. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt potrivit din sud-vest. Temperatu
ra ușor variabilă. Pe litoral : vreme în 
general călduroasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi izolate. Vînt potrivit 
din sud-vest. Temperaturile minime 
vor fl între 14—18 grade iar maximele 
între 20—24 grade.

Federația română de popice a sta

Apariția sa pe scenă 
a fost întâmpinată cu 
aplauze, înzecite în

ad- 
ale inter- 
artiști de 
care dau 
fiecărui rol 
și acțiunii

V. STANCESCU

De pretutindeni
Și fulgerul aduce... noroc

Norocul a căzut ca un fulger a- 
supra lui Giovanni Turinetti, un lo
cuitor din satul italian Orbassano. 
într-adevăr, un fulger a dărîmat o 
parte a zidului unei case vechi 
ce-i aparfinea. Cînd Turinetti a 
vrut să controleze pagubele prici
nuite, a găsit în zidul prăbușit o 
lădi|ă conținînd 47 monede de aur 
din secolul al XVII-lea. Se crede că 
aceste monede au fost zidite în a- 
nul 1664, cînd localitatea se alia 
sub un asediu.

Inundații in Pakistan

în urma ploilor 
s-au abătut asupra 
regiunea de nord-est a fării s-au 
produs inunda|ii deosebii de puter
nice.

40 de persoane, relatează agen
ția U.P.I., au fost ucise în urma 

Wnundajiilor, în timp ce aproximativ 
!0 000 de oameni au rămas fără a- 

dăpost. Un număr de 3 000 de vite 
au pierit înecate, iar recolta de pe 
suprafefe întinse a fost compromi
să. Nivelul apelor continuă să 
crească.

torențiale care 
Pakistanului, în

Lenjerie și piese de avion 
din același material

R.F.G. produce 
rie plastică care 
atît în tehnică cît și în textile. Noua 
materie plastică se poate întrebuința 
la fabricarea rofilor dinfate de pre
cizie, pieselor de avion, ambalaje
lor pentru alimente cît și ca țesă
tură pentru lenjerie de corp, îmbră
căminte de sport și baie, stofă de 
mobilă și haine de ploaie. Nouț ma
terial rezistă la umiditate, grăsimi și 
uleiuri, este un bun izolator și a- 
pără metalele împotriva ruginei. In

acum o mate- 
poate fi folosită

șfiinfă acest 
„Polyamid-12” 
materia primă

maferial se numește 
și este obfinuf din 

sintetică butadien.

Orașele africane

Un grup de experfi au făcut un 
studiu, sub egida Organizației 
mondiale a sănătății, din care rezul
tă că în Africa are loc un rapid pro
ces de urbanizare. Populația din o- 
rașul Jaounde a crescut de mai 
mult de două ori în cursul ulti
milor șapte ani, cea din Conakry, 
capitala Guineei, a sporit de patru 
ori în cinci ani. Dar-es-Salaam, 
Accra și Luanda au o populație de 
trei ori mai mare decît în urmă cu 
zece ani.

Noul „Boeing"

Societatea „Boeing’ a anunfat 
principalele caracteristici ale unui 
avion supersonic de pasageri cu o 
capacitate de 300 de persoane care 
va traversa Atlanticul în 2 ore și 40 
minute, realizînd o viteză de 2 880 
km pe oră. Avionul va avea o lun
gime de 90 metri și o anvergură de 
53 de metri. El va cînfări 300 tone, 
iar trenul de aterizaj comportă 16 
roti.

Plante de la care
ne tragem energia

Treizeci ia sută din întreaga ener
gie umană provine dintr-un singur 
aliment : orezul. Paul Mangelsdorf, 
directorul muzeului botanic din 
Havard, care a comunicat aceste date 
Academiei de științe din Washing
ton, a adăugat că orezul și încă 
alte 14 plante cum sînt griul, po
rumbul, cartofii, arahidele și soia 
sînt suficiente pentru a apăra ome
nirea de foame, cu condiția ca a- 
ceste culturi să nu fi suferit vreo 
calamitate naturală.

Federația română de popice a sta
bilit formafiile care vor reprezenta 
țara noastră la cea de-a 6-a edi(ie 
a campionatelor mondiale ce se vor 
desfășura înfre 19 și 25 iunie la are
na Voința din Capitală. Lotul mascu
lin cuprinde pe C. Rădulescu, P.

bilit formafiile care vor reprezenta
țara noastră la cea de-a 6-a edi(ie
a campionatelor mondiale ce se vor
desfășura înfre 19 și 25 iunie la are
na Voinfa din Capitală. Lotul mascu-
lin cuprinde pe C. Rădulescu, P.

Purje, T. Szemani, V. Măntoiu, I. Mi- 
coroiu, C. Vînătoru, iar cel feminin 
are în componența sa pe Ținea Ba- 
laban, Elena Lupescu, Crista Szocs, 
Margareta Szemani, Elena Trandafir 
și Cornelia Moldoveanu. Rezerve: 
Dumitru C. Dumitru și Elena Predea- 
nu.
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In fotografie : aspect

HH

interior al arenei 
întrecerile

să înlocuiască pe Hălmăgeanu (încă 
nerestabilit), și la înaintare, unde pe
rechea Dumitriu tl—lonescu s-ar pu
tea să joace în locul cuplului Dridea— 
Badea, descompletat prin îmbolnăvi
rea acestuia din urmă.

Fotbaliștii uruguayeni sînt aștepta)! 
să sosească azi din Israel, unde au 
învins selecționata gazdă cu 2—1 
(0—0). Acest prim meci al oaspeților 
noștri de duminică a fost, după cum 
arată și scorul, foarte disputat. Din 
echipa sud-americană, cel mai bun a 
fost Abadie, care joacă extremă 
dreaptă. El a înscris ambele goluri ale 
Uruguayului.

★

Miercuri, 22 iunie, sînt programate 
sferturile de finală ale „Cupei Româ
niei”. în întrecere au rămas, după 
cum se știe, numai echipe din catego
ria A. lată meciurile și locul de des
fășurare : STEAUA-DINAMO BUCU
REȘTI (în Capitală, pe stadionul „23 
August") ; RAPID-PETROLUL (la Pi
tești) ; U.T.A.-CRIȘUL (la Hunedoara); 
STEAGUL ROȘU-FARUL (la Brăila).
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„Voința", unde vor avea loc

In cîteva rînduri
• într-un meci pentru „Cupa Rappan" 

la fotbal, disputat la Amsterdam, D. W. 
S. Amsterdam a 
bourg cu scorul

învins pe R, C. Stras- 
de 4—1 (4—0).

duminică se va des-• Sîmbătă și 
fășura la Varșovia tradiționalul concurs 
atletic „Memorialul Kusocinski", la care 
vor participa și cinci sportivi din tara 
noastră. Este vorba de campioana olim
pică Mihaela Peneș, Petre Astafei, Ioana 
Petrescu, Viorica Gabor și Olimpia Ca
taramă.

• Caiaclștii și canoiștii noștri frun
tași vor participa la două concursuri 
internaționale. La „Regata Enns", care 
se va desfășura în Austria, vor lua star
tul Vernescu, Sciotnic, Terente și Cu- 
ciuc. iar în Cehoslovacia la „Regata 
Praga" vor fi prezenți Hilde Lauer, Va
lentina Serghei, Igor, Lipaiit, Petre 
Maxim și Aurel Simionov.

Era zl de sărbătoare în 
Creta. Cu un veac înain
te, în același decor de pri
măvară, cu același cer 
limpede și aceleași flori 
parfumate, dragostea de 
libertate a cretanilor ex
plodase încă o dată, și cu 
primele focuri de armă, 
clefții, vitejii acelei țări, 
porniseră insurecția. A- 
cum, urmașii eroilor din 
1866 le cinsteau amintirea 
și la sărbătoarea lor erau 
chemați cărturari din nu
meroase țări. Printre aceș
tia, noi, delegații români, 
aveam de evocat vechea 
prețuire a poporului nos
tru pentru poporul din 
Creta și dovezile de prie
tenie arătate în timpul 
marii sale lupte de acum 
un secol...

Emoțiile au început în 
prezența acelei Crete pe 
care au clădit-o geniul 
popoarelor Mediteranei de 
răsărit, arhitecții regelui 
Minos, corăbierii greci, 
barjii venețleni și clefții 
munților Dhikti sau Lefka. 
Am întîlnit Creta în ruine
le de la Cnossos, în zidu
rile mănăstirii Arkadi, în 
grădinile cu portocali și 
măslini, în micile ogoare, 
în munca țăranilor și pes
carilor care perpetuează 
o civilizație veche de pa
tru milenii.

Chaniă (antica Kydo- 
nie), capitala administra
tivă a insulei, are încă, în 
port, urmele venețiene — 
bastionul Sabionara, cu 
Leul lui San Marco — și 
turcești — mica moschee 
preiăcută în muzeu. Aici 
se mai văd ruinele apri
gelor lupia din 1941, cînd 
ai 7-lea corp de parașu- 
tiști naziști a ocupat 
insula. Zile de sacrificiu și 
eroism, în care întregul 
popor, pînă la femei și 
copii, s-a ridicat împotri
va agresorilor, nimicind 
adesea numai cu furci și 
topoare, paste șapte mii 
dintre ei.

Și am înțeles cîte efor
turi au fost necesare ca 
această populație să se 
poată redresa după anii 
grei ai ocupației hitleris-

ie pe care au înfruntat-o 
cu o urâ neînduplecată. 
Dintre bărbații viguroși pe 
care-i întîlnim în satele 
din jurul Chaniei trebuie 
să se fi recrutat îndrăzne
ții care l-au răpit' pe ge
neralul von Kreipe și l-au 
trimis cu un submarin în 
Egipt. Aceste țărănci care 
dansează cu atîta farmec 
și voioșie dansul național 
„Pendo zali" („De cinci ori 
nebun"), în frumoase cos
tume populare trebuie să 
fie dintre cele care au as
cuns și au reușit apoi să

mult obiect de cult. Ca și 
ceilalți munți ai Cretei, 
care ocupă 8 000 de km2, 
peste 90 la sută din supra
fața insulei, ei sînt azi nu
mai în atenția geologilor 
și a muncitorilor din mi
nele de mangan, azbest 
și gips. Aici zac marile 
bogății economice ale ță
rii și garanția dezvoltării 
sale în viitor.

Deși capitala adminis
trativă este la Chaniă, cel 
mai mare oraș al Cretei a 
rămas Herakleion, vechea 
Candle care a dat cîndva

diteranei, între care dora- 
de, barbuni și nelipsitele 
crevete, caracatițe sau 
„fructe de mare".

Fortificațiile venețiene, 
minaretele turcești, cate
drala Sf. Mina în care se 
pot admira opere de Mi
hai Damaskios, contempo
ran și coleg al lui El Gre
co (și el un Cretan), ar fi 
deajuns ca să ne justifi
ce o întîrziere în Herakle
ion. Dar aceste frumuseți 
ale orașului nu se pot 
compara cu ceea ce ofe
ră periferia : ruinele din
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CHETA 1966
evacueze în 1941 cinci
sprezece mii de soldați 
aliați, scăpîndu-i de furia 
ocupanților.

Pe drumul către răsărit, 
după ce am depășit Re- 
thymnon, vechea așezare 
venețiană, între zidurile 
mănăstirii Arkadi, înțele
gem că dragostea de li
bertate a rămas cea mai 
mare virtute cretană. Aci, 
acum un secol, răsculații 
refugiați în incintă au pre
ferat să piară cu toții, 
dînd foc depozitului de 
pulbere, decît să cadă în 
mîinile asediatorilor. Pri
vim placa de marmură ce 
slăvește acest memorabil 
act de bravură și evocăm 
versurile inspirate pe care 
Victor Hugo le-a dedicat 
atunci acestor eroi. De pe 
zidurile incintei se vede a- 
proape muntele Idha, lea
gănul lui Zeus. Crestele 
înzăpezite nu mai sînt de

Virgil CANDEA

un nume întregii insule. 
Cu cei 80 000 de locuitori 
ai săi, Herakleion este o 
așezare vie Centrul co
mercial expune produsele 
insulei : legumele proas
pete tot timpul anului 
(Creta e sursa de trufan
dale a Greciei), măsline
le, în cîteva varietăți, 
fructele zonei temperate 
dar și tropicale — porto
cale, lămîi, banane din 
livezi locale — apoi mig
dale, stafide sultanine, 
mari cît aluna, rodii și ex
celentele vinuri cretane. 
Pitorești ospătării (numite 
aci „taverna") îmbie cu 
specialități familiare în
tregii Europe de sud-est, 
dar mai ales cu toate va
rietățile de pești ale Me

Cnossos, situate Ia cinci 
kilometri spre sud-est.

Drumul către palatul din 
Cnossos este întrerupt de 
un tezaur : Muzeul ar
heologic din Herakleion. 
Cuprinde la parter și etaj 
piesele care ocupă prime
le file din istoria civiliza
ției, istoria scrisului, isto
ria artei continentului nos
tru. Este cel mai bogat, de 
fapt singurul muzeu din 
lume în domeniul antichi
tăților minoice. Cităm la 
întîmplare enigmaticul 
„Disc din Paestum" cu in
scripția sa ieroglifică ne
descifrată pînă azi, vechi 
de patru mii de ani, „Ze
ița cu șerpi" în rochia ei 
modernă, „Capul de taur" 
de la Cnossos (sec. XVI 
î.e.n.), tabletele încă mute 
ale sistemului de scriere 
denumit „linearul A" găsi
te la Aghia Triada, și a-

celea recent descifrate ale 
„linearului B", descoperite 
la Cnossos. La etaj, fres
cele : „Prințul cu flori de 
crin", „Pariziana", „Tauro- 
mahia", „Friza cu potîr- 
nichi" reduc la neant mi
leniile, atît par de moder
ne prin desen și croma
tică.

Dar muzeul e doar o e- 
tapă, păstrînd multe din 
bogățiile descoperite de 
Arthur Evans în palatul 
din Cnossos, începînd din 
1900. Centru al unui oraș 
care a numărat, se pare, 
100 000 de locuitori, ma
rele palat dreptunghiular 
avea pînă la cinci etaje. 
Săpături și restaurări răb
dătoare au reușit să redea 
sentimentul copleșitor al 
străvechiului monument. 
Totul e, aci, măreție și 
frumusețe, dominate de 
cele două simboluri enig
matice : securea dublă și 
coarnele de taur, în pia
tră înalte de trei metri 
care străjuiau una din te
rase, spre valea Vlihia. 
Sîntem în legendarul La
birint, lăcașul Minotauru
lui biruit, după mitologie, 
de vitejia lui Tezău și di
băcia Ariadnei. Ne impre
sionează întinderea con
strucțiilor, instalațiile sale 
perfecte, splendida orna
mentație, frescele, coloa
nele în roșu și negru, dar 
mai ales gîndul greu de 
acceptat că toate acestea 
au fost create acum a- 
proape patru mii de anf, 
cu peste un mileniu înain
te să fi sculptat Phidias și 
să fi gîndit Aristotel...

După Cnossos am vrea 
să păstrăm mereu proas
pătă imaginea lui. Dar în 
port, cînd vasul ridică an
cora, ne cad privirile pe 
tineri pescari ce se întorc 
cu dobînda unei zile de 
trudă. In pasul lor mîndru 
regăsim ținuta cutezătoa
re a străbunilor lor, stă- 
pîni ai mării de răsărit, și 
ne dăm seama că după 
veacuri de asuprire și să
răcie cretanii n-au pierdut 
energia ce le garantează 
un frumos viitor.
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TURCIA CERE 
ACORDURILOR

ANKARA 16 (Agerpres). — între
Turcia și S.U.A. vor fi angajate

i peste o săptămînă tratative în ve
derea revizuirii acordurilor bilate
rale dintre ele, a anunțat minis-

; trul de externe turc, Caglayangil.

N.A.T.O.

REVIZUIREA 
CU S.U.A.

El a spus că guvernul său și-a pre
cizat cererile în decursul celor pes
te două luni care s-au scurs de la 
remiterea notei în care Turcia so
licita revizuirea acordurilor exis
tente.

în prezent sînt în vigoare 55 de 
acorduri între cele două țări. Po
trivit spuselor ministrului de ex
terne, Turcia preconizează abroga
rea unora dintre ele, modernizarea 
altora și unirea lor într-un acord 
general cuprinzător.

Caglayangil a declarat, pe de altă 
parte, că guvernul turc nu are in
tenția de a reveni asupra hotărî
rii sale privind retragerea din Co
reea de sud a unității turce stațio
nate pe teritoriul sud-coreean în 
cadrul așa-numitelor „forțe ale 
O.N.U.". Se știe că vineri urmează 
să sosească în Turcia ministrul 
apărării al Coreei de sud, Kim 
Sung Eun, pentru a solicita guver
nului turc anularea acestei hotă- 
rîri.

Muncitorii constructori din Amsterdam care desfășoară largi acțiuni revendicative au blocat circulația așezin- 
du-se pe străzi Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

SIRIA

Acțiuni 
în cadrul 
reformei agrare

DAMASC 16 (Agerpres). — în pro
vinciile siriene Hama, Alepp, Idlib și 
Homs a avut loc miercuri ceremonia 
înmînării actelor de proprietate 
asupra pămîntului unui număr de 
334 de familii de țărani sirieni. 
Cele 3 700 de hectare pămînt acor
date familiilor respective au fost 
expropriate de la feudalii din Siria, 
în cadrul reformei agrare pe care 
guvernul sirian o efectuează, între 
7 aprilie și 15 iunie a.c., potrivit 
unor date oficiale, au fost împro
prietărite 5104 familii de ță
rani. Cu acest prilej au fost îm
părțite peste 62 000 de hectare pă
mînt.

f Din sursă franceză s-a anun
țat hotărîrea Franței de a-și re
trage o parte din forțele sale 

, aeriene staționate în R.F.G. Sa 
precizează că au și fost retrase 
15 avioane, urmînd ca în pri
vința celor circa 60 care au mai 
rămas să se ia ulterior o deci
zie. Este un nou pas pe linia tra
ducerii în viață a hotărîrii gu
vernului francez de a respinge 
subordonarea, sub orice formă, 
a forțelor sale armate unor co
mandamente „integrate" ale 
N.A.T.O.

Din acest punct de vedere, 
sint cît se poate de semnifica
tive unele date pe care le pu
blică presa occidentală în legă
tură cu forțele aeriene franceze 
staționate în R.F.G. Acestea fac 
parte din așa-numita „a 4-a 
forță aeriană, tactică aliată" 
care se află sub comanda unui 
general american. Escadronul 
care a fost retras avea, între al
tele, scrie „LE MONDE", misiu
nea „de a fi gata ca în even
tualitatea unui conflict să inter
vină — la cererea unor guver
ne aliate interesate — în afara 
teritoriului național și în afara 
sectorului N.A.T.O.". Comentînd 
rațiunea de fond a măsurii, zia
rul, citat arată că „dată fiind a- 
ceastă organizare a forțelor ae
riene franceze în cadrul 
N.A.T.O., ele s-ar fi găsit în mod 
automat implicate în caz de con
flict, ceea ce contrazice dorința 
Franței de a putea decide în 
mod suveran dacă înțelege sau 
nu să participe la un eventual 
război". Astfel, se trage din nou 
o concluzie firească de pe urma 
ideii care-și face loc tot mai 
mult în conștiința opiniei pu
blice occidentale că apartenența 
la N.A.T.O., departe de a asi
gura securitatea țărilor compo
nente, atrage după sine riscuri 
incalculabile.

Noua măsură franceză a pro
dus o vădită iritare la Bonn. 
Temeiul indispoziției provi
ne din faptul că noua măsură 
aruncă o lumină asupra pers
pectivelor pe care le au tratati
vele cu privire la prezența în 
general a trupelor franceze în
R. F.G., a căror fază prelimi
nară a început luni la Bonn. 
Controversa, care s-a conturat 
în această privință între Franța 
și R.F.G., constă în următoare
le : în timp ce partea franceză 
se pronunță pentru un statut al 
acestor trupe, stabilit pe baze 
bilaterale, și se arată dispusă 
să colaboreze cu celelalte forțe 
N.A.T.O. numai în cazul unei 
„agresiuni neprovocate", partea 
vest-germană urmărește să ob
țină ca contingentul francez „să 
fie pregătit" încă în timp de 
pace pentru acțiuni comune în 
eventualitatea unui conflict — 
ceea ce ar însemna o revenire a 
Franței pe ușa din dos la planu
rile militare ale N.A.T.O. Aceas
tă controversă a îndreptățit pe 
unii comentatori să aprecieze că 
„negocierile franco—vest-ger- 
mane asupra statutului trupelor 
au și ajuns într-un punct mort".

în fapt, se adeverește că 
principalii parteneri ai Franței,
S. U.A. și R.F.G., n-au altă alter
nativă decît să se adapteze mă
surilor anti-N.A.T.O. inițiate de 
ea, care corespund, de altfel, 
stării de spirit și a altor țări 
din cadrul alianței. După atîtea 
luni de presiuni de tot felul 
exercitate de S.U.A. față de 
Franța în speranța că aceasta 
va reveni asupra hotărîrii 
sale, Washingtonul a anunțat 
miercuri, prin ministrul apă
rării McNamara, că a și în
ceput evacuarea din Franța a 
avioanelor militare americane, 
că s-a hotărît transferarea a 
sute de mii de tone de mate
rial de război și s-au întreprins 
alte măsuri concrete potrivit 
cu cererile guvernului de la 
Paris de a retrage trupele 
americane din această țară.

Toate acestea arată adîncirea 
procesului de eroziune a 
N.A;T.O. Acest proces este între 
altele rezultatul creșterii consi
derabile în Occident a curentu
lui de opinie, a forțelor sociale 
care condamnă politica întru
chipată de N.A.T.O., cer retra
gerea trupelor de pe teritorii 
străine, lichidarea bazelor, des
ființarea blocurilor militare, ca 
o contribuție primordială la slă
birea încordării și asigurarea 
securității în Europa și în lume.

I. FÎNT1NARU

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO K/Z/M LUI

pre- 
asu- 

de 
A- 

fost

„Măsurile energice 
împotriva extremiști
lor", anunțate cu cî- 
teva zile în urmă prin- 
tr-un Comunicat ofi
cial dat publicității la 
Buenos Aires, semnifi
că o întărire a 
siunii exercitate 
pra guvernului 
cercurile militare, 
ceste măsuri au
precedate de un ade
vărat ultimatum dat 
puterii civile a preșe
dintelui Arturo Illia de 
ofițerii superiori. Zia
rul „La Razon" a scris 
că „șefii militari ai ce
lor trei arme au lăsat 
să se înțeleagă clar că 
schimbările pe care le 
așleaptă tara trebuie 
făcute de președintele 
republicii înainte ca 
forțele armate să se 
vadă obligate de a le 
face ele însele". Des
pre ce schimbări este 
vorba ?

După cum am arătat 
într-o corespondentă 
anterioară, șefii mili
tari, în frunte cu ge
neralul Pascual Pista- 
rini, comandantul șef 
al forțelor armate, a- 
cuză regimul președin
telui Illia de „apatie 
în fata subversiunii", 
întelegînd prin „sub
versiune* in primul 
rind avansul opoziției 
peroniste, care a înre
gistrat cîteva victorii 
succesive în alegerile 
provinciale și care de
ține o mare influență 
în sindicate. In ulti
mele săptămîni, un val 
masiv de greve a a- 
fectat functionarea di
feritelor servicii publi-

ce : greve ale ferovia
rilor, ale muncitorilor 
din transporturile co
munale, ale celor de 
la companiile aeriene, 
din porturi, poștă și 
telefoane. în rîndul 
maselor crește nemul
țumirea creată de spi
rala inflaționistă a 
preturilor și de alte 
manifestări ale 
prelungite crize 
nomico-financiare. Cea

Argentina

e-

unei
eco-

mai evidentă manifes
tare a acestei nemul
țumiri o constituie re
vendicările insistente 
ale muncitorilor din 
industria de zahăr, ăl 
cărei centru se află in 
provincia Tucuman. 
Nu întîmplător, prin
tre măsurile anunțate 
se află < 
tutului 
vinciei 
trece 
direct 
central.

și anularea sta- 
federal al pro- 
Tucumăn, care 
sub controlul 
al guvernului

Temîndu-se de 
voluția evenimente
lor, cu atît mai mult 
cu cît alegerile parla
mentare (din martie 
1967) se apropie, 
cercurile, oligarhice, a 
căror expresie sînt 
militarii de dreapta, 
tind să împingă gu
vernul spre o con
fruntare cu peronișlii. 
Dar frontul ofensivei 
oligarhice este de 
fapt mai larg, ea vi- 
zînd pozițiile forțelor 
democratice și progre
siste. Nu întîmplător 
se încearcă eticheta
rea măsurilor anunța
te ca „o vastă campa
nie anticomunistă".

Totodată, sînt semne 
că la Buenos Aires 
unele cercuri sus-puse 
încearcă utilizarea a- 
numitor lideri pero- 
niști în rolul de piese 
de manevră. Ziarul 
„Le Prensa" a publi
cat zilele trecute o in
formație despre întil- 
niri ale unor șefi p.e- 
roniști cu reprezen
tanți ai guvernului.

La prima vedere 
pare stranie tentativa 
de colaborare între 
militari și peroniști, 
tabere socotite în ge
nere ireconciliabile, 
dar fenomenul nu este 
exclus, dacă ținem 
seama că tranzacțiile 
se pun la cale cu sfe
rele diriguitoare pero- 
niste, ai .căror pași 
nu reflectă întotdeau
na aspirațiile maselor 
cuprinse în această 
mișcare.

V. OROS

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

Confinuîndu-și că
lătoria de informare 
prin țările Africii, Co
mitetul special al 
O.N U. pentru exami
narea aplicării Decla
rației cu privire la a- 
cordarea .independen
ței țărilor și popoare
lor coloniale, denumit 
în mod curent „Co
mitetul celor 24’, și-a 
început lucrările la 
Alger, ultima etapă a 
acestui turneu, 
prealabil a vizitat ca
pitalele Tanzaniei, So
maliei, Etiopiei și Re
publicii Arabe Unite.

In cursul călătoriei 
sale prin Africa, comi
tetul a audiat repre
zentanți ai mișcărilor 
de eliberare națională 
din Rhodesia, Mbzam- 
bic, Swaziland, Basu
toland, Bechuanaland, 
coasta franceză a So
maliei, insulele Mauri- 
ciu și Seychelles, Afri
ca de sud-est, Gui
neea „spaniolă”, O- 
man și Aden.

Prezidat de Gershon 
B. O. Collier, (Sierra 
Leone), „Comitetul ce
lor 24’ nu și-a desfă
șurat lucrările pe teri
toriul african decît cu 
22 din membrii săi, 
întrucît două delegații 
sînt absente : delega
ția din Uruguay și cea 
a Marii Britanii. An
glia a adresat o scri
soare făcînd cunoscut 
că. în „actualele cir
cumstanțe', nu va pu
tea să fie reprezenta
tă în comitet, întrucît 
guvernul de la Londra 
încearcă „mari îndo
ieli” în ceea ce pri
vește oportunitatea a- 
cestui turneu. Cercu
rile africane au ex
plicat însă aceste 
„îndoieli' prin dorin-

în

A. N. KOSIGHIN
IN FINLANDA

HELSINKI 16 (Agerpres). — 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
membrii delegației guvernamentale 
sovietice au plecat la 16 iunie în
tr-o călătorie prin Finlanda — a- 
nunță agenția TASS. însoțiți de 
Urho Kekkonen și de alte persoane 
oficiale, ei au vizitat porturile 
Oulu, unul din cele mai vechi 
orașe din Finlanda, și Raahe, am
bele situate în Golful Botnic.,

SOFIA

Expoziție 
de grafică
românească

ta guvernului englez 
<de a evita discuțiile 
asupra Rhodesiei și 
asupra Arabiei de sud

Turneul
african al

JJ Comitetului
celor 24"
și Adenului, înscrise 
pe ordinea de zi a 
comitetului. De altfel, 
în etapa de la Cairo 
a lucrărilor comifetu-

lui a fost adoptată o 
rezoluție 
grupul 
asiatice 
reafirmă 
lienabil 
din Aden și teritoriile 
din Arabia de sud la 
libertate și indepen
dentă, sînt condamna
te încercările cercuri
lor coloniale britanice 
de a institui în aceas
tă regiune un regim 
care nu corespunde 
aspirațiilor populafiei. 
Rezoluția cere Angliei 
să anuleze , imediat 
starea excepțională 
instituită în Aden, să 
elibereze pe foți deți- 
nuții politici din acest 
teritoriu, să înceteze 
represiunile împotri
va parficipanților la 
mișcarea de eliberare 
națională și a pafrio- 
|ilor, să pună capăt 
operațiunilor militare 
și dislocării de trupe 
din Aden.

propusă de 
țărilor afro- 
în care se 

dreptul ina- 
al poporului

C. BENGA

Noi pași pe calea extinderii 
agresiunii în Vietnam

PENTRU LEGĂTURI 
STRiNSE
CU TOATE TARILE 
DIN BALCANI
Declarația ministrului 
de externe al Turciei

ATENA 16 (Agerpres). — în
tr-un scurt interviu acordat cores
pondentului din Bruxelles al zia
rului grec „Elefteria", ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, răspunzînd unei 
întrebări cu privire la politica ex
ternă a României în Balcani și po
ziția Turciei față de aceasta, 
a declarat că „dezvoltarea și 
menținerea legăturilor strînse cu 
toate țările din Balcani este 
programul politic al Turciei. 
Această inițiativă izvorăște din 
credința că numai astfel se pot asi
gura pacea și securitatea în centrul 
nevralgic al Balcanilor. Prin a- 
ceastă prismă trebuie privite și e- 
forturile îndreptate spre dezvolta
rea și îmbunătățirea relațiilor cu 
România. Pot anunța ca un prim 
pas : președintele Consiliului de 
Miniștri al României va face o vi
zită oficială în Turcia".

Declarația NI. A. E
al R. D. Vietnam

Declarația Frontului 
Național de Eliberare

I
I
1
I
I
I
I

SOFIA 16 — Corespondentul 
Agerpres C. Linte transmite : 
In sălile Galeriei Naționale de 
Artă din Sofia s-a deschis o 
expoziție de grafică românească. 
La inaugurarea expoziției au 
participat Gheorghi Dimitrov- 
Goșkin, președintele Comitetu
lui pentru prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, artiști plas
tici bulgari, critici de artă, zia
riști. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Sofia. A participat, de 
asemenea, loan Beldean, amba
sadorul Republicii Socialists 
România în R.P. Bulgaria. In 
cadrul expoziției — organizată 
de Comitetul pentru prietenie 
și relații culturale cu străină
tatea în colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici bulgari — sînt 
prezentate 156 de exponate a- 
pațținînd unui număr de 
graficieni români.

HANOI 16 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care protestează împotriva 
hotărîrii guvernului S.U.A. de a 
disloca noi trupe în Vietnamul de 
sud. în declarație se arată că trimi
terea în Vietnamul de sud a încă 
18 000 de soldați constituie un nou 
pas în escaladarea războiului în 
Vietnamul de sud și a intensificării 
războiului aerian împotriva R. D. 
Vietnam.

Ministerul de Externe al R. D. 
Vietnam denunță cu energie noile 
acțiuni ale Statelor Unite și cere 
guvernului american să respecte a- 
cordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam, să înceteze ime
diat și necondiționat toate actele 
agresive împotriva R. D. Vietnam, 
să retragă 
și tehnica 
de sud.

neîntîrziat toate trupele 
militară din .Vietnamul

★

16 (Agerpres). — Agen- 
anunță că la 16 iunie 

au 
ale

HANOI 
ția V.N.A. 
trei nave militare americane 
pătruns în apele teritoriale
R. D. Vietnam în largul coastelor 
provinciei Ha Tinh. Forțele mili
tare aeriene ale Armatei populare 
vietnameze au scufundat unul din 
vase, obligînd pe celelalte două să 
se retragă.

Agenția menționează, de aseme
nea, că la 15 iunie avioane de luptă 
americane au continuat să pătrun
dă în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind 
centre populate și obiective eco
nomice din provincia Nam Ha. 
Forțele militare vietnameze au 
doborît trei avioane și au făcut 
prizonier pilotul unuia din ele.

Incidente electorale în Kenya. Poliția acționează împotriva manifestanților 
aparținînd noii ■ organizații politice de opoziție — Uniunea Populară 

din Kenya

(Agerpres). 
Eliberarea

— Agen- 
a dat pu- 

Comisiei

HANOI 16 
ția de presă 
blicității o declarație a 
pentru relațiile externe a C.C. al 
Frontului Național de 
din Vietnamul de sud, în care pro
testează împotriva hotărîrii gu
vernului S.U.A. privind trimiterea 
unui nou lot de 18 000 soldați ame
ricani în Vietnamul de sud. Docu
mentul precizează că, prin trimi
terea acestor noi întăriri, efectivul 
total al corpului expediționar al 
Statelor Unite se va cifra la 285 000 
militari.

Calificînd această acțiune drept 
un nou act de extindere a războiu
lui, extrem de periculos pentru 
țările din Indochina și Asia de 
sud-est, Frontul Național de Eli
berare adresează un apel guver
nelor și popoarelor care se pro
nunță pentru aplicarea acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam, cerîndu-le „să între
prindă măsuri eficiente pentru a 
opri aventura militară a imperia
liștilor în această regiune".

Eliberare

LONDRA 16 (Agerpres). — O. 
Cernik, vicepreședinte al guvernu
lui R. S. Cehoslovace, care se află 
într-o vizită oficială la Londra, a 
avut convorbiri cu George Brown, 
prim-secretar de stat și ministru 
pentru problemele economice, și 
Austen Albu, ministru de stat la 
Departamentul pentru problemele 
-economice. în cadrul convorbirilor 
s-a făcut o apreciere pozitivă a 
relațiilor comerciale dintre Ceho
slovacia și Anglia. Partea ceho
slovacă și-a exprimat dorința de a 
achiziționa din Marea Britanie ma- 
șini-unelte, precum și instalații 
pentru industria chimiei și indus
tria prelucrătoare.

ACORD
BULGARO-BELGIAN

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
La Bruxelles au început convorbi
rile dintre ministrul comerțului 
exterior al Bulgariei, Ivan Budi- 
nov, și ministrul comerțului exte
rior al Belgiei, Auguste de Winter. 
Au fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea continuă și extin
derea relațiilor comerciale și eco
nomice dintre cele două țări. La 
15 iunie, între cele două țări a fost 
semnat acordul cu privire la coo
perarea tehnică în producție și 
convenția privind asistența sanita
ră și veterinară.

■| KABUL.'Th drum spre România, Ciu En-lai, pre- 
mierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a 

făcut o scurtă escală la Kabul, capitala Afganista
nului, unde a avut o convorbire cu Mohammed 
Hashim Maiwandwal, primul ministru afgan, Nour 
Ahmed Etemadi, ministrul afacerilor externe.

I NICOSIA. La 16 iunie, liderul comunităfii ci- 
priote turce, Kuciuk, a făcut cunoscut președin

telui Makarios că magistralii cipriofi turci au accep
tat să-și reia funcfiile definute anterior. După cum 
s-a mai anunjaf, în scopul îmbunătățirii situației po
litice din insulă, președintele Ciprului, Makarios, 
a lansat săptămînă trecută un apel către magistralii 
cipriofi turci să se reîntoarcă la posturile lor.

M STUTTGART. S-a deschis expoziția „Comori de 
" arfă românească din secolele XV—XVIII”. La 
deschiderea expoziției, au luat parte ambasadorul: 
Schmidt Horix.din partea M.A.E. at R.F.Q., dr. Gurk, 
președintele Landtag-ului Baden-Wurttemberg, și

alte personalifă|i ale vieții politice și culturale din 
landul Baden-Wurftemberg. La vernisaj a fost pre
zent, de asemenea, A. Anastasiu, director adjunct 
al Muzeului de Arfă al Republicii Socialiste Ro
mânia.

■S LONDRA. Conferința în legătură cu viitorul 
SBS constituțional al Basufolanduluî a intrat în impas. 
Liderii partidelor de opoziție din Basutoland au 
părăsit conferința în semn de protest împotriva 
respingerii de către guvernul britanic a cererii lor 
privitoare la organizarea unor alegeri parlamentare 
înainte de proclamarea independenței.

■g BONN. 180 000 de mineri din bazinul Ruhrujui 
" vor înceta lucrul la 23 iunie, în semn de pro
test fa(ă de refuzul patronatului; de a le satisface 
revendicările lor cu privire la majorarea salariilor.

H| TIRANA. Tn ultimele zile, în Albania au avut 
loc adunări ale cetățenilor pentru propunerea

de candidați în vederea alegerilor de depufați 
Adunarea Populară, care vor avea loc la 
anul acesta.

in
10 iulie

H HAVANA. Intre academiile de științe ale Re
publicii Cuba și R.D.G. a fost semnat miercuripublicii Cuba și R.D.G. a fost semnat 

un plan de colaborare științifică.

■ MOSCOVA. O delegație a sindicatelor sovietice 
condusă de Viktor Grișin, președintele Consi

liului Central al Sindicatelor dm U.R.S.S., a 
într-o vizită în Japonia, la invitația Consiliului 
ral al Sindicatelor din Japonia.

plecat
Gene-

RH RIO DE JANEIRO. Un grup de generali ameri-
cani întreprinde în prezent un turneu în dife

rite |ări ale Americii Latine. Scopul vizitei îl con
stituie studierea problemelor privind pregătirile în 
vederea unor acțiuni de înăbușire a mișcărilor de 
eliberare națională pe continentul latino-american.

PLENARA C. C. 
AL P. C. FRANCEZ

PARIS 16 (Agerpres). — La 16 
iunie s-au deschis la Ivry lucră
rile plenarei C.C. al P.C. Francez. 
Participanții la plenară vor lua în 
discuție raportul prezentat de Paul 
Laurent, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Francez, cu pri
vire la situația politică și activita
tea partidului pentru dezvoltarea 
Frontului Unic și pregătirea alege
rilor legislative. Lucrările plenarei 
vor dura două zile.

P. C. din Olanda 
despre alegerile 
municipale

i, /
HAGA 16 (Agerpres). — Ziarul 

„De Vaarheid" a publicat comuni
catul ședinței C.C. al P.C. din 
Olanda, consacrată rezultatelor a- 
legerilor municipale care au avut 
loc recent în Olanda. în comunicat 
se arată, printre altele, că în a- 
ceste alegeri Partidul Comunist 
din Olanda a obținut un număr 
sporit de voturi și un mare număr 
de locuri în consiliile municipale.

VENEZUELA

Cei distinși 
se află 
în închisoare

CARACAS 16 (Agerpres). — Aso
ciația ziariștilor din Venezuela a 
hotărît să înmîneze medalii de, aur 
și diplome unui grup de ziariști Ve
nezuelan! care „și-au îndeplinit cu 
măiestrie profesiunea lor în apăra
rea drepturilor constituționale ale 
poporului venezuelean și în lupta 
pentru apărarea independenței 
țării'. Printre cei distinși se află 
fostul director al ziarului „Tribuna 
Popular", Gustavo Machado, în
temnițat în prezent în închisoarea 
„San Carlos", Eleasar Diaz Rangel, 
directorul ziarului „Nacional", lau
reat al premiului național pentru 
ziaristică, aflat, de asemenea, în 
închisoare, Ramon Velasquez, di
rectorul ziarului „Esfera”, și alții.

CAPE KENNEDY 

Sateliți 
în scopuri militare

NEW YORK 16 (Agerpres). — Pe 
poligonul de la Cape Kennedy a 
fost lansată joi o rachetă purtă
toare de tip „Titan-3“ avînd la 
bord opt sateliți — șapte de tele
comunicație și unul experimental, 
destinat verificării practice a posi
bilității de creare a unui sistem de 
gravitație și stabilizare a aparate
lor cosmice pe o orbită în jurul Pă
mîntului. Fiecare din sateliții de 
telecomunicație, în greutate de a- 
proximativ 45 kg, constituie un re- 
transmițător care asigură teleco
municațiile între anumite puncte 
de pe suprafața terestră aflate la o 
distanță de circa 13 000 km.

Agenția Associated Press relevă 
că sateliții vor fi folosiți pentru 
transmiterea de mesaje militare se
crete între Washington, Saigon și 
alte puncte strategice.
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