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ii 100 de ani de la 
înființarea sistemu
lui nostru monetar 
H Experiența cîști- 
gată în reducerea ma
noperei și a consu
mului de metal se 
cere extinsă S3 Su
gestii pentru o bogată 
stagiune estivală
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit marți, 25 aprilie, pe ambasadorul extraordinar și plenipo-
tențiar al Franței în Republica So-r cialistă România, Jean Louis Pons, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o con* vorbire cordială.; 4*'’ î W® 14 >9 9
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De departe noul peisaj in

dustrial al Craiovei e dominat 
de o construcție extrem de 
zveltă, ce se avîntă, zi de zi, 
tot mai mult spre înălțimi. Este 
coșul de fum al celei de-a doua 
etape a centralei termoelectri
ce. La 24 aprilie atinsese înăl
țimea de 148 m. Și continuă 
să crească cu doi metri pe zi. 
în mai puțin de o lună va atin
ge cota maximă 200 m și va fi 
cca mai înaltă construcție din 
țară. Coșul circular are la bază 
un diametru al fundației de 38 
de metri, ceea ce corespunde 
unei săli cît aceea a Circului 
de Stat din București. Treptat, 
spre vîrf, acesta se reduce pînă 
la 9,30 m, deschiderea fiind însă 
suficientă pentru a lăsa să 
treacă două trenuri unul lîngă 
altul. Acest coș va deservi ca- 
zanele unor turboagregate pe 
măsura lui : două grupuri dc 
315 MW fiecare, cele mai mari 
din cîte s-au montat vreodată 
în țara noastră și printre cele 
mai mari din Europa. Numai 
unul din aceste două grupuri 
va produce mai multă energie 
decît produceau toate centralele 
României antebelice luate la 
un loc. La primul grup se fac 
lucrări de montaj la cele două 
cazane, uriași dc 50 m înălți
me, ce vor debita 1 020 tone de 
abur pe oră, la o presiune de 
186 ata și 535°C. La turbină sint 
în montaj cilindri de joasă, 
medie și înaltă presiune.

A început montajul statorului 
generatorului, un colos de peste 
230 t, care s-a introdus în sala 
mașinilor cu un dispozitiv spe
cial de ridicare și manevrare. 
Se fac, de asemenea, pregătiri 
pentru a începe încă înainte de 
1 Mai probele tehnologice la 
partea electrică, adică se vor 
pune sub tensiune transforma
torul de pornire de 40 MVA șl 
serviciile generale de 6 kV, care 
vor asigura tensiunea necesară 
în vederea executării rodajului

și a probelor tehnologice. Pri
mele livrări de energie electrică 
se prevăd spre finele trimes
trului al treilea din acest an.

Se lucrează în ritm intens și 
la cel de-al doilea grup de 315 
MW. Astfel, a fost efectuată 
proba hidraulică la primul ca
zan al acestui grup.

Se desfășoară lucrări de mon
taj și pe șantierele altor cen
trale termoelectrice. La centra
la Bucureștî-sud se montează 
un grup de 100 MW. Pînă la 
sfîrșitul acestei luni aici se vor 
face probele hidraulice la caza
nul de 420 tone aburi pe oră, se 
execută montajul turbinei și al 
generatorului.

Pe un alt șantier important, 
cel al hidrocentralelor Argeș- 
aval, lucrările „sînt în grafic" 
— după cum ne informează spe
cialiștii Direcției generale de 
construcții-montaj din Ministe
rul Energiei Electrice. Patru 
grupuri hidroelectrice realizate 
de Uzinele de construcții de 
mașini Reșița urmează să intre 
în funcțiune pînă la finele anu
lui. Cîte două la Oiești șl Al
bești.

Puterea totală instalată în 
centralele țării va spori în a- 
cest an cu peste 700 MW'.

M. B.

După Hotărîrea plenarei C. C. al P. C. R. cu privire 
la îmbunătățirea conducerii, planificării, finanțării 

și organizării gospodăriilor agricole de stat

OPERATIVITATE, PERSEVERENTĂ 
ÎN APLICAREA

MĂSURILOR STABILITE
Hotărîrea adoptată de plenara Comitetului Central al partidului din 27—28 martie a.c. — program vast de îmbunătățire a conducerii, planificării, finanțării și organizării gospodăriilor agricole de stat — constituie un îndreptar prețios menit să călăuzească transformarea unităților agricole de stat în centre puternice ale producției agricole, în întreprinderi agroindustriale avansate, în care să se a- plice pe scară largă cuceririle științei și practicii noi, tehnologia modernă, astfel ca ele să fie exemplu de organizare științifică a producției pentru întreaga agricultură socialistă.în transformarea unităților agricole de stat în centre puternice ale agriculturii noastre socialiste cu o producție modernă, de mare randament și înaltă eficiență economică, un factor liotărîtor îl con

stituie creșterea rolului și compe
tenței organelor și organizațiilor de 
partid în îndrumarea, controlul și 
conducerea activității acestor uni
tăți. Organele și organizațiile de partid au datoria să ajute muncitorii, tehnicienii și inginerii să înțeleagă profund că esența noului sistem de organizare și conducere în agricultura de stat o constituie tocmai lărgirea atribuțiilor, a competențelor și sporirea răspunderii celor ce lucrează nemijlocit în sfera producției pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor puse la dispoziție de stat, pentru creșterea continuă a producției agricole, pentru scăderea cheltuielilor și sporirea rentabilității tuturor unităților agricole ale statului.Comitetul regional de partid Galați s-a ocupat și se ocupă îndeaproape de îndrumarea activității gospodăriilor de stat, avînd în

Consianfin DĂSCÂLESCU
prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R.

vedere faptul că aceste unități au o pondere importantă în agricultura regiunii. Ele dețin o suprafață de peste 200 000 de hectare, sînt dotate cu o puternică bază materială, lucrează în cadrul lor un însemnat număr de specialiști. Munca harnică a lucrătorilor din aceste unități s-a soldat, an de an, cu rezultate tot mai bune, în 1966, volumul producției globale al gospodăriilor de stat din regiunea noastră a fost de circa 1 305 milioane lei, cu peste 431 milioane lei mai mare decît media anuală realizată în ultimii .șase ani. Aceasta le-a dat posibilitatea ca, în cursul anului trecut, să livreze la fondul centralizat al statului peste 163 000 tone cereale, circa 305 500 hectolitri de lapte și aproape 16 600 tone de carne.în obținerea acestor rezultate un rol hotărîtor l-a avut munca desfășurată de organele și organizațiile de partid. Chiar în condițiile actualei organizări a gospodăriilor a- gricole de stat, acolo unde organizațiile de partid și-au îndeplinit cu competență și perseverență munca de îndrumare și control, de antrenare a tuturor lucrătorilor la realizarea sarcinilor de producție, au fost obținute rezultate bune. O dovadă sînt cele 30 de gospodă
rii agricole de stat din regiune, 
care, anul trecut, și-au încheiat 
activitatea economică și financia
ră cu beneficii. Merită subliniat exemplul organizației de partid din

G.A.S. Urleasca care a știut să mobilizeze conducerea unității, pe specialiști la organizarea și desfășurarea în condiții bune a procesului de producție, să ridice răspunderea tuturor lucrătorilor gospodăriei, în frunte cu comuniștii, pentru executarea la timp și la un nivel corespunzător a tuturor lucrărilor agricole. Ca urmare, în fiecare din ultimii șapte ani, gospodăria și-a încheiat activitatea cu importante beneficii.Gospodăria de stat Filipoiu deși este situată în Insula Mare a Brăilei pe terenuri redate recent circuitului agricol, a reușit, chiar din al doilea an de activitate, să-și depășească producțiile planificate și să obțină,^în 1986, beneficii în valoare ae 2,7 milioane iei.' Rezultatul pare modest, dar el a fost realizat în condiții grele de muncă, pe terenuri noi luate în cultură. La obținerea lui un rol hotărîtor a avut activitatea organizației de partid, care a pus în centrul preocupărilor sale mobilizarea tuturor lucrătorilor și specialiștilor din gospodărie în frunte cu comuniștii, pentru învingerea greutăților inerente începutului.Rezultatele dobîndite pînă acum în activitatea economico-financia- ră a gospodăriilor agricole de stat din regiune nu sînt însă pe măsura posibilităților existente și a condițiilor create. Anul trecut, de pildă, 32 de unități și-au încheiat
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Fabrica de tricotaje „Moldova" din lași: secția mașini de tricotat
Foto : Gh. Vințilă

De 1 Mai 1967, redacția ziarului „Scinteia" editează

UN SUPLIMENT SPECIAL 
de 48 pagini în culori

Colaborează peste 50 de personalități din țară și străinătate.
Savanți, scriitori, personalități culturale marcante, umaniști notorii se 
pronunță asupra unor interesante probleme sociale și filozofice care 
preocupă pe omul contemporan, ca de pildă:

— miraculoasa forța de regenerare a umanității
— destinul istoric al rațiunii
— marile recorduri pbținute în epoca moderna de mi

na și mintea oamenilor
— „homo faberu în arta lumii
— de ce se mențin în secolul XX 2000000 de sclavi?

Vor fi publicate reportaje din țară și de pe glob, eseuri, satiră, caricaturi 

și desene ale graficienilor români și din numeroase țari străine.

Suplimentul va fi pus In vînzare la chioșcurile și standurile difuzării presei

Prețul unui exemplar 6 lei
s_____________________ _________
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Ca urmare a avantajalor create, simpli

ficării operațiunilor de contractare,

calității superioare a lucrărilor

Sporește continuu 
interesul cetățenilor 
pentru construcția 
de locuințe proprietate 
personală "°*tru
© Numai în București avansuri depuse de peste 200 
milioane de lei S Unde sint noile amplasamente 
® îmbunătățiri aduse in informarea și deservirea 
publicului ® Simplificarea unor formalități

Mii de bucureșteni își construiesc 
locuințe proprietate personală. Nu
mai sub formă de avansuri, s-au de
pus la CEC și la Banca de Investiții, 
în contul Oficiului pentru construc
ții de locuințe proprietate personală, 
peste 200 milioane lei. Contractele se 
încheie într-un ritm susținut: 25—30 
zilnic. Interesul deosebit pentru con
struirea de locuințe proprietate per
sonală este o consecință firească a 
posibilităților materiale crescute, a

avantajelor oferite cetățenilor : cre
dite rambursabile în 15 ani, în rate 
lunare de 200—500 lei. începînd din 
prima lună după mutarea în noua 
casă, scutirea de impozite, ș.a.

In legătură cu stadiul actual al 
construcțiilor, cu perspectivele mă
ririi numărului de apartamente, cu 
simplificarea formalităților, am avut 
o convorbire cu tovarășul GH. ME- 
LINTE, șeful Oficiului pentru con
strucții de locuințe proprietate per

LiiWijDiEînDiiininiE

sonală de pe lîngă Sfatul popular al 
orașului București.

— Citi cetățeni s-au mutat pînă 
acum in locuințe proprietate perso
nală, care este stadiul construcțiilor 
noi și ce posibilități există pentru 
satisfacerea cererilor ?

— Aproape 500 de cetățeni s-au și 
mutat în apartamentele lor. Spun 
lor, deoarece mulți pun încă între
bări în legătură cu drepturile de 
proprietate pe care le capătă. Preci
zăm că aceste drepturi sînt depline : 
ei pot să dispună de apartament 
pentru a-I locui, îl pot transmite pe

Convorbire realizată de 
Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

Cooperativei e 

agricole din re

giunile Galați și 

București

Corespondenții noștri ne trans
mit că în cooperativele agri
cole de producție din regiunile 
Galați, pe 186 000 ha, și Bucu.- 
rești, pe 383 000 ha, s-a terminat 
semănatul porumbului. în pre
zent se însămînțează ultimele 
suprafețe cu fasole în cultură 
pură, precum și cu plante fu
rajere tîrzii. In numeroase uni
tăți agricole socialiste din a- 
ceste regiuni a început întreți
nerea culturilor de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui.

ancheta socială

corpului
în afara 
didactic

Trebuia să verific niște 
sesizări în legătură cu un 
caz ieșit cu totul din co
mun și, în cele din urmă, 
am ajuns într-un sat, sub 
munți, în casa unor oameni 
în vîrstă. Au trei copii, un 
băiat și două fete. Băiatul 
este inginer, una dintre 
fete, cea mare, este și ea 
tot ingineră, iar cea mică... 
Despre cea mică păreau să 
nu știe ce să spună, dar 
ei cunoșteau totul și le 
era rușine și groază să po
vestească.

...Povestea începe de 
anul trecut cînd fata lor 
era studentă la Institutul 
Politehnic din București. 
Era studentă în anul I la 
Tehnologia construcțiilor 
de mașini, dar după cîteva 
luni a fost exmatriculată.

— S-a tot ținut de capul 
ei și-a amețit-o... în liceu 
era fată cuminte, era res
ponsabila clasei... Noi zi
ceam că învață, c-o să fie 
și ea ca ceilalți, ingineră, 
dar a venit nenorocirea 
asta Ia care nu ne-am gîn- 
dit niciodată și ne-a stri
cat zilele !

Oamenii făcuseră totul. 
I-au găsit și un meditator 
și nu un oarecare, ci un 
ditamai conferențiar uni
versitar, căruia i-au plătit 
1200 de lei. Ce poți face 
mai mult ?

Au început examenele. 
Și fata a reușit. I s-a dat 
loc în cămin. Și avea o 
mulțime de colegi și cole
ge. Și totul în jur era fru
mos. Dar iată că într-una 
din zile, ieșind de la 
cursuri, studenta este che
mată.

— Veniți repede — i se 
spuse — sînteți așteptată.

într-adevăr, era aștepta
tă de către fostul ei medi
tator, conferențiarul uni
versitar Gheorghe Constan- 
tinescu, profesor de mate
matică și doctor în științe

filozofice. O mai chemase 
el și altădată, întrebînd-o 
cum se simte ca studentă 
sau dacă n-are nevoie de 
vreun sprijin la vreo ma
terie, (să nu se sfiască, 
să-i spună, că el îi cunoaș
te pe toți profesorii !) 
Acum însă îi propunea să 
meargă împreună la un 
restaurant să-și serbeze 
ziua de naștere : învățătu
ra e învățătură dar, vezi, 
omul mai și respiră ! N-o 
să meargă numai ei doi — 
o mințea el, ca totul să 
pară cît mai firesc, o- 
bișnuit — ci și alți colegi 
de-ai lui, profesori și asis
tenți, care, la rîndu-le, au 
invitat și ei cîte-o fată.

Nu-i nimic anormal, voia 
el să spună : profesorul îm
plinește 43 de ani și își
invită studenta la un res
taurant pentru că așa e
obiceiul și așa este fru
mos ; ce te miră ?

Studenta n-a acceptat. Ii 
era limpede că n-are ce 
căuta ea acolo, că profe
sorul urmărește alte sco
puri, și s-a scuzat și a ple
cat spre cămin. Dar în 
stradă, cînd să traverseze, 
i s-a oprit în față o mași
nă cu portiera deschisă și, 
ca într-un film polițist, a 
fost trasă înăuntru. Profe
sorul pus pe cuceriri în 
rîndul studentelor nu-și 
părăsea planul : „Zău,
domnișoară, parcă ai fi un 
copil, se poate să refuzi ? 
Prea ai o fire suspicioasă 
și bagă de seamă că la o 
studentă care vrea să ajun
gă ceva în viață, firea asta 
nu prea îi este convena
bilă !“ In cele din urmă, 
profesorul, renuntînd la 
justificări și minciuni de 
suprafață, trecu la mărtu
risiri intime și categorice : 
el nu mai poate trăi cu so
ția ! Pentru că nu-1 înțele
ge și nu l-a înțeles nici
odată 1 El vrea să rupă cu

trecutul, vrea să-șl înte
meieze o nouă familie. 
Și cea mai potrivită soție, 
i-ar fi ea, studenta de 19 
ani ! Numai ea l-ar pu
tea înțelege !

„Uite : mașina, titlurile 
mele de profesor, viitorul, 
toate sînt ale tale !“ îi 
vorbea el, ca-n romanele 
de 15 lei. De la un timp, 
studenta începu și ea să 
gîndească altfel, să-și facă 
și ea planurile ei.

„Ca să o acapareze și 
mai mult — scrie într-un 
memoriu tatăl studentei — 
dl. profesor a început cu 
intervenții făcute chiar în 
fața ei. A mers la un pro
fesor și i-a cerut sprijinul 
la examenul de descripti
vă, recomandînd-o ca ne
poată ; dar cel rugat n-a 
fost la examinarea el. A 
insistat pe lîngă alt pro
fesor irnplorînd măcar un 
5 la desen pentru nepoa
tă ; fata însă nu s-a pre
zentat la examenul de de

sen. A intrat într-o sală' 
de examinare, apoi în alta, 
arătîndu-se în fața fiicei 
mele că dînsul este bine
făcătorul și salvatorul ei“.

In scurtă vreme lucruri
le depășesc orice limită :

„După vacanta de iarnă 
— declară tatăl — reve
nind la cursuri, dl. profe
sor și-a luat și mai în se
rios rolul său de curteni
tor al fetei. A abandonat 
soția și copilul (copilul său 
elev ia liceu, este aproa
pe de vîrstă studentei, are 
17 ani, n.r.j, părăsind do
miciliul concomitent cu ac
țiunea de divorț. Timpul 
și-1 petrecea cu fiica mea ; 
o reținea de a mai mer
ge lâ cursuri, sau la că
min, cutreierînd amîndoi 
prin parcuri". Studenta se 
hotărîse deci.

Vasile BARAM

(Continuare în pag. a II-a)

Către Comitetul Central 
a! Partidului Comunist RomanVă exprim sincere mulțumiri pentru felicitările pe care mi le-ați trimis cu ocazia zilei de naștereVă urez, dragi tovarăși, multă sănătate, noi și mari succese in conducerea poporului român pe calea construirii socialismului în frumoasa dumneavoastră țară m lupta pentru pace în Europa și întreaga lume. *

LE DUAN 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 

» din Vietnam
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FAPTUL! 
divers! ’--- ;----!
Ambigen

Funcționarii, distrați nici nu-șl 
dau seama ce încurcături pot 
provoca. Iată una. O femeie s-a 
trezit citată în fața tribunalului 
raional 30 Decembrie din Capi
tală. I s-a spus cu oarecare jenă: 
„Dv. în registrul de stare civilă 
figurați ca bărbat. în loc de 
Constanța, vă numiți Constan
tin". Și ce trebuie să fac ? — a 
întrebat împricinata, Constan
ța D., o femeie de 66 ani. „Să 
aduceți o adeverință de la Insti
tutul Medico-Legal precum că 
aparțineți sexului feminin". 
Dacă vin cu copiii pe care i-am 
născut, și cu nepoții, nu-i 
de-ajuns ? Judecătorul a răspuns 
.amabil: „Nu știți, doamnă, ac
tele vorbesc.,.". Și acum, în apri
lie, venerabila mamă așteaptă cu 
înfrigurare hotărîrea tribuna
lului.

Sînt banii 
dv. ?

în stațiunea Slănic-Băî (Tg. 
Ocna) lucrătorii de miliție au 
găsit pe stradă, la data de 31 
martie, suma de 2000 lei. încer
cările, în localitate, de a-1 găsi 
pe păgubaș, nu au dat rezultate. 
Banii au fost depuși la C.E.C. 
N-ați fost cumva la băi, sau în 
trecere prin Slănic ? Faceți do
vada și prezentați-vă să ridicați 
banii.

Drogherie 
„La Zama“

într-un magazin cu autoservi
re din Timișoara (b-dul Eroilor) 
cițiva cumpărători' au observat 
că Vasile Zama a strecurat în 
buzunar sticluțe cu colonie. La 
percheziție, ciudatul colecționar 
avea acasă o întreagă drogherie: 
50 bucăți săpun de toaletă, 45 
sticle cu parfum, 21 cutii cu 
pastă de dinți, 4 cutii cu pastă 
de ras. în plus 16 perechi pan
tofi bărbătești și numeroase sti
cluțe cu lichior. Drogheria per
sonală era aprovizionată prin... 
autoservire. Acum a dat fali
ment. A „abandonat-o“ gestio
narul.

Nu vă 
întreceți 
cu gluma!în ultimul timp s-au înmulțit cazurile în care S.G.L.-urile sfaturilor populare din raioanele Capitalei eliberează ordine de repartiții pentru locuințe fără un temei legal. Ba, mai mult se nesocotesc pînă și ho- tărîrile tribunalului. Un caz recent : prin divorț, tribunalul raionului N. Bălcescu dă o ho- tărîre pentru atribuirea spațiului respectiv, soției — Stela Banciu, aleea Zînelor 4. Nesocotind (cu ce drept ?) hotărîrea instanței, funcționarii S.G.L. al raionului respectiv și-au permis să elibereze ordin de repartiție, pentru același spațiu, altei persoane. Ei au făcut-o, ei s-o descurce. Pentru S.G.L. hotărîrile instanței sînt facultative ?
Pretenții

Secția chimică a I. R. „Pro- 
gresul"-Arad are pentru clienții 
săi care aduc hainele la curățat 
două pretenții, (vezi bonurile e- 
liberate). 1. — „Rugăm clientela 
a scoate obiectele în termen de 
maximum 30 de zile“, și 2. —
„Dacă în trei luni obiectele nu 
se vor ridica, stabilimentul (!) nu 
mai răspunde pentru ele“. în 
foarte multe cazuri însă, clienții 
nu respectă aceste reguli pentru 
că: L „Stabilimentul nu curăță 
hainele în termenul pe care l-a 
stabilit" (dispunem de cazuri 
concrete) și 2. — din același 
motiv. Lucrînd astfel, întreprin
derea arădană își pătează firma. 
Și astfel de pete nu se curăță 
chimic.

Proverbial
S-a însurat acum 33 de ani. 

Grădinar priceput, lucra Ia 
C.A.P. din comună (Cuconi-Ol- 
tenița). Și-a făcut omul casă, cu 
trudă și sudoare. Are șase copii. 
Și cînd a împlinit 54 de ani, Du
mitru Vesteman (Bordeanu) 
omul serios, și-a descoperit deo
dată o nouă dragoste. El și-a pă
răsit familia (după 33 de ani !) 
stabilindu-se la G.A.S. Otopeni, 
trăind cu o femeie în vîrstă de 
25 de ani. întemeiază o familie 
și dezorganizează alta. Este a- 
devărat, prin urmare, proverbul 
că Joiana dă cu piciorul în ciu
bărul plin. De ce or fi imitînd-o 
și unii oameni, la bătrînețe ?

Rubrică redactată de 
Stefan ZIDĂRIJA 
Ștefan DINICĂ

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii**

100 de arv de /a mființarea 
sistemului nostru monetar

Moment din 
biografia 

leului
Vedere nocturnă:.a noului spital din Suceava Foto : Gh. Vințifă

Noua clinică 
chirurgicală 
din Tg. MureșNoua clinică de chirurgie, dată în folosință la Tîrg.u Mureș, dispune de peste 90 de paturi,, de patru săli de operație dotate cu aparate moderne de narcoză și de respirație artificială mecanică, de aparatură completă pentru explorări ■/ funcționale cardiovasculare și reșpiratorii. Cadre medicale din stația de chirurgie experimentală efectuează aici cercetări în probleme de transplant de cord, ficat, rinichi și circulație extracor- porală.In cadrul noii unități medicale funcționează și o secție de terapie intensivă, cu instalație centrală de oxigen și aspirație. (Agerpres)

în țara noastră, cea mai 
apropiată asociație de idei 
cu leul o formează, pînă la 
identificare, hanii. Ea s-a 
creat pe parcursul vremii, 
deși banul n-a fost întot
deauna leu și leul n-a fost 
întotdeauna ban în accep
țiunea curentă a cuvîntului, 
Iar ca mijloc de schimb 
sînt mai vechi decît leii.

Parcurgînd sălile colec
ției numismatice a Muzeu
lui de istorie a orașului 
București, treci în revistă 
istoria schimburilor pe par
cursul a patru milenii și ju
mătate, ilustrată prin obiec
tele folosite pentru schimb 
și îndeosebi prin discurile 
metalice din aur, argint, 
fier, aramă și diferite aliaje, 
iar în vremurile mai recen
te și prin banii de hîrtie.

Cele mai vechi vestigii 
documentare directe, scoase 
la iveală de cercetările ar
heologice, datează din neo
liticul tîrziu, aproximativ 
din jurul anilor 2 500 î.e.n. 
Este vorba de obiecte-bani, 
turnate din aramă — greu
tăți metalice, inele, vîrfuri 
de săgeți, obiecte de uz 
casnic — destinate schim
bului.

în secolele cinci și patru 
dinaintea erei noastre apar 
primele monede de aur și 
argint bătute în cetățile 
grecești de pe litoralul Mă
rii Negre — Histria, Calla- 
tiș, Tomis. Interesant este 
faptul că s-au găsit în te
zaurele antice dariei de aur 
de pe timpurile expedițiilor 
de luptă ale lui Darius și 
Xerxes. Apar apoi tetradrah- 
tnele lui Alexandru cel Mare 
și alte monede macedonene. 
Un eveniment important 
marchează în secolul al II- 
lea î.e.n. apariția primelor 
monede dacice. în secolul 
I î.e.n., deci cu mult îna
inte de cucerirea Daciei, 
aici au apărut monede ro
mane, republicane apoi si 
imperiale. De unde se vede 
că „valuta" romană se bucu
ra de apreciere.

în perioada lungă a mi- 
gratiilor nu a existat o mo
nedă locală; din cauza ne
siguranței și meșteșugurile 
decad. Circulau însă nume
roase monede bizantine din 
secolele V—XI, iar mai tîr
ziu, în secolele X—XIV — 
pfenpigi de Carintia, dinari 
din Viena și groși veneți- 
eni.

Ca urmare a creșterii 
producției locale și a cir
culației mărfurilor se dez
voltă legăturile comerciale 
între nordul și sudul Euro
pei, contribuind la intensi
ficarea circulației bănești, 
în sec. XIV. mai precis stih 
Vladislav-Vlaicu în Țara 
Românească (după 1364) și 
Petru Mușat în Moldova 
(1377) se bate monedă pro
prie. în Țara Românească 
etalon era argintul, mone
dele bătute fiind ducați, di
nari și bani. Se bat apoi în 
continuare monede sub Mir
cea cel Bătrîn, Bogdan, A- 
lexandru cel Bun, Ștefan cel 
Mare și alți domnitori ai

celor două țări, pînă la în- 
feudarea lor completă de 
Poarta Otomană. C. Brînco- 
veanu (în Țara Româneas
că) și Iliaș Alexandru (în 
Moldova) sînt ultimii dom
nitori care au încercat să 
bată monedă proprie. Nu
meroase monede s-au bătut 
pe timpul existenței princi
patului autonom al Transil
vaniei în diferite orașe 
transilvănene — Sibiu, Cluj, 
Baia Mare, Brașov, Sighișoa
ra, Alba-Iulia. O emisiune 
masivă de monedă are loc 
sub domnia principelui loan 
Zapolya în anul 1541.

Spre finele secolului al 
XVI-lea, în timp ce în prin
cipate circulau diferite mo
nede străine din aproape 
toate țările Europei și, bine
înțeles, toată gama monede
lor turcești, apare Ldwent- 
halerul, talerul leonin, „leo- 
riinus" sau mai pe scurt 
leul. Este o monedă asemă
nătoare scuzilor, pusă în cir
culație în Olanda după eli
berarea ei de sub jugul spa
niol. Talerul leonin, monedă 
mare și frumoasă de argint, 
capătă curînd o largă răs- 
pîndire și ocupă o poziție 
preponderentă față de toate 
celelalte monede pe atunci 
în circulație — taleri aus
trieci, ducați, florini, zloți, 
constande, mahm udele. Trep
tat însă monedele inferioare 
scot din circulație talerul le
onin, care n-a mai fost emis 
în țara lui de origină.

Haosul monetar în prin
cipate se agravează spre 
sfîrșltul secolului al XVIII- 
lea și în prima jumătate a 
secolului trecut, cînd au 
circulat peste 80 de specii 
de monede, diferite ca greu
tate, aliaj, uzură etc.

Pregătirile întreprinse de 
către domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza pentru a pune 
bazele unui sistem monetar 
național n-au fost încunu
nate de succes din cauza 
opoziției puterii suzerane 
turcești. Cițiva ani mai tîr
ziu, în aprilie 1867, se vo
tează „legea pentru înfiin
țarea unui nou sistem mo
netar și pentru fabricarea 
monedelor naționale". Siste
mul adoptat este bimetalist, 
avînd drept unitate bănească 
moneda denumită „leu".

Monedele de cinci, zece 
și douăzeci de lei erau de 
aur; piesele de 0,50, 1 și 2 
lei de argint, iar moneda 
divizionară de 1, 2, 5 și 10 
bani, de aramă.

Zilele acestea se împli
nește un secol de la vota
rea acestei legi. în Monetă- 
ria Statului, inaugurată trei 
ani mai tîrziu, într-un local 
modest situat pe locul unde 
astăzi se află clădirea Muze
ului de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, după o întrerupe
re de secole se relua bate
rea de monedă românească, 
importantă manifestare a 
renașterii naționale, a luptei 
poporului român pentru in
dependență.

Al. MAXIMILIAN

Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți res
taurantul acela de pe colț, din Salonta (regiu
nea Crișana). Dacă-l cunoașteți, atunci aflați 
că acolo mi s-au întâmplat cele ce urmează.

Era seară și am intrat să cinez. Am coman
dat un cotlet și o sticlă cu bere. Cînd mă 
chinuiam să-mi fragmentez cu un cuțit „Inox" 
friptura, un puști de circa 4 ani, ăl mult 4 ani 
și două luni, se apropie de masa mea și-mi 
zise :

— Te deranjează dacă servesc și eu ceva 
aici... Celelalte mese sînt ocupate.

Am dat din cap că nu mă deranjează, pri- 
vindu-i una din urechi care mă tenta s-o
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răsucesc. Prea mă luase tare: „te deran
jează"... L-am lăsat în pace. 11 auzii:

— Chelner, fii drăguț, adu-mi și mie o 
țuică bătrînă, dar mică, un cotlet, și te rog 
pune la frapat o sticlă de Muscat-Ottonel.

Chelnerul a luat comanda și a plecat. Eu, 
tată de copii, am reacționat:

— Pentru cine ai făcut comanda ?
Țincul mă măsură de la nivelul mesei în 

sus, apoi privindu-mă drept în ochi îmi zise
— Pardon I ?
— Tu ești copil, pentru cine ai comandat 

țuică bătrînă ?
Chelnerul sosi cu comanda și-l întrebă:
— Mai doriți ceva P
Puștiul răspunse afectat:
— Să-i spui tovarășului să nu mai fie așa 

curios, Să nu se mai lege de oameni.
Mi-arn lăsat privirile în farfuria mea, oa

recum jenat. Comeseanul meu dădu peste 
cap țuica, rupse o coajă de pîine și începu 
s-o ronțăie.

— Dumneata nu ești din Salonta ; cu ce 
ocazie pe la noi ?

Cu mine vorbea. M-am ridicat și m-am 
dus la chelner care era la bufet, L-am în
trebat :

— Nu te supăra, cine-i copilul ăla de la 
masa mea ?

■— Un pensionar. A luat pensia astăzi și a 
venit- și el să se cinstească.

Atât mi-a spiis chelnerul și a plecat să-fi 
ducă comenzile. Eu m-am dus în fața unei 
oglinzi și m-am uitat la mine circa două 
minute. Figura părea normală. M-am întors 
la masă. Copilul de circa 4 ani, maximum 
4 ani și două luni, mă luă în primire :

— Domnule, am impresia că te interesează 
viața mea P

Am tăcut în-mine. El a continuat1.
— M-am născut în anul 1963, luna februa

rie, ziua 12, Am 4 ani și fă dumneata soco
teala cîte luni. Altceva ce vrei să mai știi ?

— Dacă ai început, acum dă-i drumul. 
Spune tot.

— Părinții nu mi-i cunosc. M-a născut o 
mătușă și m-a abandonat. Dacă aș avea fami
lie crezi că aș lua masa la restaurant ?

— De unde ai bani să mănînci la restau
rant ?

— Am pensie. Am o pensie frumușică. 
1 300 de lei pe lună. Îmi dau seama ce te 
frămîntă. pe dumneata. Te-a deranjat faptul 
că beau țuică bătrînă și Muscat-Ottonel. Lu- " 
xul ăsța mi-l permit, numai o dată, pe lună, 
cînd ridic pensia.

— Dacă spui' că nu'-ți cunoști părinții, 
cine-ți dă pensie alimentară ?

— Vai de mine, dar eu nu trăiesc din 
pensie alimentară, păcatele mele I Am pensie 
de vechime în timpul muncii.

— In ce ?
— In timpul muncii.
— In care clmp al muncii ?— Păi «m o uer,7iime rin 12 mii o între-...: 

prindere :Ș^-&ră3^Vr-iiSliIa'l<iUaLdin ClujȘfZ 
iar 11 aici.-Td'Sdlâhfpf-lâ-îhlreprihderca. de-.CC, 
industtâălfzăfA..'âlcămiii.,dâ'.Zfăld.umneata so*~"~ 
cotealăL'âI.Z^uZrhTîfn4<iS£itL'A7jiAlZșl nu știtțș-^ 
încă: să socotesc. Ce vedhloieam ?. 7--

In tot timpul cît mi-a vorbit copilul am”::, 
căutat să-mi aduc aminte- cu ce mă hrăni- ' 
sem la prînz. Nu mîncasem mătrăgună. Așa 
că nebun nu eram. De visat nu visam. M-am 
ridicatiîn șcațm și... .

— Măpuștiulel Eu nu mi-am bătut nicio
dată copiii, dar ascultă aici la'mine... Ce mă 
aiurești pe mine cu pensie, cu ani de 've
chime...

— Nu te enerva nene I că te enervezi de 
pomană. Zău, pe cuvîhtul meu că nu mint. 
Dumneata cîți ani ai? Dacă vrei să ieși la 
pensie îți aranjez eu.

— Ce-mi aranjezi ?
— Ieșitul la pensie. Și copiilor dumitale, 

dacă vrei, le fac o pensie.
— Cum ?
— Vă fac legătura cu Gheorghe Cziaky.
•— Cine-i ăsta P
— Se ocupă cu completarea carnetelor de, 

muncă la Întreprinderea de industrializare a 
cărnii. Te angajezi acolo și-ți aranjează el o 
pensie...

— Are suflet bun. la spune-mi cît costă o ' 
pensie d-asta ? Cît trebuie să-i dai lui ?

— Prima.
•— Ce primă ?
— Prima pensie e a lui. Contează asta ?
Copilul nu mi-a spus copilării. A doua zi 

m-am interesat. Așa era. Acest funcționar în 
cițiva ani a măsluit cărți de muncă, a dat 
vechimi în cîmpul muncii, a scos la pensie 
299 de cetățeni. El a luat carevasăzică 299 de 
pensii. Statul a plătit pensii și ajutoare sociale 
nemeritate în valoare totală de 1 521 527 lei.

Dacă treceți prin Salonta, vă rog să nu 
vă interesați cîți ani are copilul care a stat 
cu mine la masă. In chestia asta, am exagerat 
și eu puțin. Interesați-vă cîți ani o să aibă 
Gheorghe Cziaky și colaboratorii săi, — dacă 
q avut. f>i dacă aflați, comunicați-mi și mie. 
Mersi.

(Urmare din pag. I)

cale de moștenire, îl pot vinde — ca 
pe orice alt bun proprietate perso
nală. In plus, aceste locuințe sînt 
exceptate de la dispozițiile privind 
reglementarea, repar-tizarea și folo
sirea spațiului locativ.

Inițial, în plan s-a prevăzut con
struirea și darea în folosință a 1 700 
de apartamente și atacarea altor 
700 ca front de lucru pentru anul 
viitor. Posibilitățile materiale și ce
rerile cetățenilor au depășit însă 
așteptările noastre. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular a mers în 
întimpinarea acestor cereri, obținind 
aprobarea de a se spori în mod co
respunzător planul. Ca atare, s-a 
desfășurat o activitate pregătitoare 
pentru stabilirea de terenuri, întoc
mirea documentațiilor și procurarea 
materialelor de construcție nece
sare. Rămînerile în urmă din primul 
trimestru al acestui an sînt în curs 
de a fi recuperate. în momentul de 
față sînt în construcție peste 1 300 
de apartamente, urmînd ca în zilele 
și săptămânile următoare numărul 
acestora să crească pînă la peste 
3 000. Se Iau toate măsurile pentru 
a se putea satisface cererile depuse 
pînă la 31 martie a.c. și pentru ca 
marea majoritate a solicitanților să 
se poată muta în apartamentele lor 
în cursul acestui an.

Astfel, în cartierul Gării de Est, 
pe B-dul Dimitrov s-a deschis un 
șantier pentru construirea a cinci 
blocuri cu un total de 226 de aparta
mente : în luna mai se vor deschide 
șantiere pentru 70 de apartamente 
în cartierul Flor'easca.’-peste 200''"de 
apartamente se: construiesc oe dife
rite artere din zona centrală a ora
șului — străzile Icoanei. Emtnescu, 
B-dul Gh. Gheorghiu-Dej. Progre
sului. Sfinții Apostoli. Gh. I.azăr, 
Grădina cu Cai etc. Un important 
număr de asemenea apartamente se 
construiesc și în noile cartiere : 
B-dul Armata Poporului, Jiului- 
Scînteia. Bucureștii-Noi. Vatra Lu
minoasă. Titan.

— Ce măsuri s-au luat pentru ca 
informarea, cetățenilor, precum și în
cheierea formalităților să fie mai o- 
perative ?

— Construirea de locuințe perso
nale constituie o activitate de deser
vire nouă și de mare răsnundere 
pentru noi. Depășind dificultățile în
ceputului. am cîștigat exueriență. în 
momentul de față. Oficiul pentru 
construcții de locuințe proprietate 
personală își desfășoară activitatea 
în str. Gutenberg nr. 1, unde este pe 
cale de a fi terminată amenajarea 
unei săli speciale pentru rela
țiile cu publicul ; aici se vor 
expune machete, planuri, albu
me cu modele de apartamente, 
diferite materiale informative. Se 
pregătește și un regulament-tip cu 
privire la modul de soluționare a 

' cererilor) care Va fi pus la dispozi
ția cetățenilor în cursul lunii mai. 
Toate acestea vor simplifica la ma
ximum operațiunile, atît la Oficiu 
cît si la C.E.C. și Banca de investiții, 
scutindu-i pș solicitanti de diferite 
drumuri și pierderea de timp legată 
de soluționarea formalităților. La nr.

13 56 34 se pot obține și unele lămu
riri telefonice. Vom afișa lunar, la 
avizierul oficiului, amplasamentele ce 
se pun la dispoziție și dată prevă
zută pentru încheierea contractelor.

In ce privește, calitatea și recepția 
lucrărilor, Oficiul și-a organizat un 
corp de diriginți pentru supraveghe
rea lucrărilor în timpul execuției... 
Recepția apartamentelor se va face 
numai în prezența beneficiarilor. în 
cadrul termenului de garanție, de un 
an de zile de la darea in folosință, 
se execută toate remedierile la e- 
ventualele defecțiuni.

— Cum se calculează prețul lo
cuințelor proprietate personal^ ? Pu
nem această întrebare pentru a' lă
muri pe acei solicitanti care se in
teresează de motivele variației pre
țului unor locuințe cu același număr 
de camere.

— Prețul apartamentelor proprie
tate personală este calculat în ace
lași fel ca și prețul apartamentelor 
construite din fondurile statului. Se 
adaugă 3 Ia sută — beneficiul legal 
al întreprinderii executante si 2 la 
sută comisionul Oficiului. Variațiile 
de prețuri sînt direct propor
ționale cu suprafața apartamen
tului — atît a celei locuibile. ,cît 
și a dependințelor. Prețul depinde, de 
asemenea, de modul de încălzire — 
dacă există posibilități de racordare 
la rețeaua de termoficare sau estd 
necesară construirea unei centrale 
proprii, al cărei cost îl suportă vii
torii proprietari. .Iptră . în prețul..lo
cuințelor. cu co.ta-parie corespunză
toare, costul dotărilor — hidrofpăre, 
ascensoare și al unor elemente de 
confort. în felul acesta, la aparta
mente cu același număr de camere 
și aceeași suprafață, se pot ivi di
ferențe de preț, variind între 16 -30 
la sută. Ele depind însă exclusiv de 
viitorul proprietar.

— Recent, într-un articol publi
cat în ziarul nostru, am ridicat pro
blema rezolvării unor amănunte pri
vind virarea banilor la Banca de In
vestiții, formalitățile d.e mutare în 
noile locuințe. Ce măsuri s-au luat 
în acest sens ?

— Toate aceste chestiuni au fost 
soluționate. Astfel. în legătură cu e- 
fectuarea operațiunilor C.E.C.. ară
tăm că după virarea către Banca de 
Investiții a avansului legal constituit, 
cetățenii care solicită virarea în con
tul contractului și a altor sume — in 
numerar sau din depuneri C.E.C. — 
pot face acest lucru, elibei’îndu-li-se 
un exemplar din dispoziția de plată 
cu care s-au virat sumele. în aceste 
cazuri nu este necesar să se pre
zinte contractul încheiat cu Oficiul.

în legătură cu celelalte formalități, 
ele au fost soluționate în urma mă
surilor luate de comitetul executiv. 
Astfel, în baza contractului șj a ac
telor eliberate de Oficiu, se îndepli
nesc toate formalitățile legate de 
mutarea la noul domiciliu.

Socotim că măsurile luate si sim
plificările aduse contribuie la o îm
bunătățire substanțială a deservirii 
cetățenilor.

ÎN AFARA CORPULUI DIDACTIC
(Urmare din pag. I)

„Cu sprijinul unor co
legi — se spune în refera
tul biroului organizației de 
partid — profesorul Gh. 
Constantinescu a obținut 
camera de izolare de la 
căminul Institutului de ar
hitectură, unde în mod 
nerușinat, a avut întîlniri 
amoroase cu studenta res
pectivă". „Aflînd de aceas
ta — povestește tatăl în 
memoriu — în noaptea de 
18 aprilie i-am surprins în 
acest Ioc. I-am cerut să-mi 
lase fata în pace, fiindcă 
eu am dat-o să învețe, nu 
să fie spărgătoare de fa
milii, dar el, revoltîndu-se 
că a fost descoperit, a pro
vocat scandal în fața per
sonalului căminului și a 
studentilorl(,

4r

Cu cîțiva ani în urmă, 
Gh. Constantinescu trăise 
momente asemănătoare : a- 
vea și atunci o muncă de 
înaltă răspundere, era con
ducătorul unei instituții e- 
ducative dar, cum viata 
este pentru el un noian de 
ispite copleșitoare, s-a în- 
tîmplat ca, în blocul în 
care locuia, să se mute o 
familie tînără și din clipa

aceea să nu mai aibă 
somn. Cînd a aflat că fru
moasa vecină încă nu lu
crează, i-a propus soțului 
s-o angajeze la el, secre
tară, și în scurtă vreme... 
i-a despărțit. „O iubesc, 
nu pot trăi fără ea, voi nu 
sînteți în stare să-mi înțe
legeți sentimentele !“ a ți
pat el, cînd tovarășii de 
muncă, judeeîndu-i fapte
le, au cerut să fie dat afa
ră din postul pe care-1 de
ținea. S-a socotit că va fi 
învățat din întîmplarea 
asta. Drept urmare, după 
un timp, el a fost primit 
în învățămînt. De la în
ceput el își permitea glu
me nepotrivite cu studen
tele. într-una din pauze, 
unor studente de la facul
tatea de chimie le vorbește 
chiar insinuant și vulgar. 
Apoi, totul culminează cu 
cele relatate mai înainte.

în adunarea generală 
comuniștii din organizația 
de bază a institutului l-au 
exclus pe Gh. Constanti
nescu din partid și au ce
rut scoaterea lui din rîn- 
durile cadrelor didactice 
ale Institutului Politehnic.

4r

Ce s-a petrecut mai de
parte ? Mai departe ? Iată : 
transferat la Institutul pe

dagogic din orașul Sucea
va, conferențiarul univer
sitar, Gheorghe Constanti
nescu, își bate joc de titlul 
pe care-1 deține, confun- 
dînd institutul cu o pădu
re în care trăiesc copaci 
și vulpi. El vine aici, la 
începutul anului' universi
tar, și ocupă, printr-un or
din al Ministerului învă- 
țămîntului nr. 4019 din 
septembrie 1966, postul de 
conferențiar suplinitor la 
catedra de matematică, a- 
ducînd totodată cu el și o 
candidată la examenul de 
admitere în institut pentru 
facultatea de matematică. 
Candidata este fosta stu
dentă a Institutului Poli
tehnic din București, pe 
care el o prezintă soția lui. 
Și pentru că noul cadru 
didactic nu are încă locu
ință, i se dă o cameră în 
cămin. Și pentru că noua 
studentă este „soția" lui, 
locuiesc împreună în ca
mera aceea, alături de ca
merele studenților. Dar 
conducerea institutului află 
că Gh. Constantinescu este 
căsătorit. că are și un 
băiat, că familia lui este la 
București și că. deci, stu
denta nu este soția lui. și 
ia o măsură dintre cele 
mai ..drastice" : îi atrage 
atenția să se mute din că
min I

Și Constantinescu se

mută. Se plînge la forurile 
în drept că n-are locuință, 
și i se dă locuință într-un 
bloc nou, unde el își aduce 
nu familia din București, 
cum argumentase în cere
rea de locuință, ci stu
denta 1

Și viața reintră în „nor
mal".

★
Luni 17 aprilie a.c.

La rectorat îmi exprim 
uimirea față de o aseme
nea îngăduință :

— Știați că a locuit cu 
ea în cămin, că v-a indus 
în eroare, că v-a - mințit 
pur și simplu și n-ați luat 
măsurile cele mai severe?

— I-am pus în vedere 
lui Gh. Constantinescu să 
plece imediat din cămin...

— Dar a plecat și ea. iar 
el o recomandă și acum 
drept soția lui. Sîmbătă a 
avut loc o reuniune stu
dențească și ei au fost aco
lo împreună. Sînt studenți 
care știu că nu-i soția lui. 
că familia lui este în 
București. Știu lucrul a- 
cesta și unele cadre didac
tice...

— Eu l-am chemat aici 
în trei rînduri și i-am a- 
tras atenția — precizează 
rectorul.

— în ce mod ? Aici s-ar 
fi cerut7 măsuri hotărîtoa-

re, fără echivocuri. Nu-i 
vorba doar de el și de ea, 
ci de institut, de faptul 
că Gh. Constantinescu este 
profesor, iar ea studentă 1 
Ce-și poate spune o altă 
studentă care a venit în 
institutul dv. să se pregă
tească și să devină la'rîn- 
du-i, educatoare ? „Păi, 
dacă așa se învață carte, 
eu de ce să-mi tocesc coa
tele ? înseamnă să fiu o 
naivă să cred că voi lua eu 
note pe merit 1“ Nu v-ați 
gîndit la astfel de conse
cințe ?

— Nouă ne-a fost reco
mandat ca un cadru capa
bil și am sperat că n-o 
să se petreacă astfel de si
tuații.

— Dar s-au petrecut ; și 
o asemenea stare de lu
cruri vă impunea s-o adu
ceți fără nici o întîrziere 
la cunoștința conducerii 
Ministerului învătămîntu- 
lui I

■Ar

Din discuțiile avute la 
Ministerul înyățămîntului. 
a reieșit că organele de re
sort ș-au interesat numai de 
modul în care Gh. Con
stantinescu reușea să răs
pundă cerințelor profesio
nale puse de noua catedră, 
nu și cerințelor morale. 
Or, el a fost scos de la 
Institutul politehnic nu

.pentru că n-ar fi fost în 
stare să predea filozofia 
sau matematica, ci pentru- 
că s-a abătut de Ia etica 
pedagogiei, de la normele 
morale !

— Nimeni n-ar fi bănuit, 
că va repeta astfel de abar 
teri. A fost trimis acolo 
considerîndu-se că a tras 
toate concluziile din dezy 
baterea organizației de 
partid. Noi am sperat în 
îndreptarea lui... Trebuie 
să spunem că era un cai- 
dru capabil, valoros. S-a 
socotit că institutul, din 
acest punct de vedere, 
avea de cîștigat...

Dar ce a cîștigat institu
tul ?

Pentru cineva care trans
mite cunoștințe, pentru un 
educator, noțiunea de com
petență include în rood ab
solut și calități de om cu 
o ținută morală ireproșa
bilă. Altfel el înșeală so
cietatea pentru că el ă 
primit' de la societate o 
misiune care-1 obligă în 
mod expres să nu facă nici 
cea mai mică concesie a- 
cesței comportări morale 
ireproșabile.

★
Joi 20 aprilie a.c.

Aducem acest caz. cu e- 
voluția și implicațiile lui, 
la cunoștința prof, ținiv. dr.

docent Jean Livescu, mem
bru corespondent al Aca
demiei, adjunct al minis
trului învățămintului.

— El dezvăluie — ne 
exprimăm noi părerea — 
și mai mult necesitatea e- 
laborării unui statut al 
corpului, didactic, cu nor
me precise de comportare, 
așa cum există în practica 
pedagogică mondială.

— Statutul se află în 
faza elaborării — ne spu
ne tovarășul ministru. în 
ceea ce privește cazul în 
discuție,. îl reprobăm fără 
nici o rezervă ! Cînd a fost 
trimis la Suceava, ș-a avut 
în vedere angajamentul 
solemn pe care Gh. Con
stantinescu și l-a luat în 
fata conducerii ministeru
lui. Dar. după cum ați re
latat aici, el a încălcat în 
modul cel mai grav acest 
angajament...

— Săvîrșind abateri in
compatibile cu misiunea de 
cadru didactic, Nu consi
derați că aceste abateri îl 
pun pe Gh Constantinescu 
în afara corpului didactic ?
- Nimeni nu poate ad

mite o asemenea încălcare 
a etieji universitare. Chiar 
azi vom semna ordinul de 
scoatere definitivă a lui 
Gheorghe Constantinescu 
din rîndurile cadrelor di
dactice ale învățămîntului 
nostru.
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Șl A CONSUMULUI DE METAL (Urmare din pag. I)

SE CERE EXTINSA
realizările meritorii, care activitatea din primul triDintre definesc mestru al acestui an a colectivului Uzinei mecanice Muscel-Cîmpu- lung, două ne-au reținut atenția în mod deosebit: față de trimestrul care le-a precedat, manopera pe pfodus a scăzut cu circa 5 la sută, iar consumul de metal a fost mai , mic cu 34,8 tone, adică cu 1,2 la sută, decît cel planificat. Pe ce căi s-au obținut aceste rezultate de certă valoare ? S-au epuizat, oare, posibi- ’ litățile uzinei de a reduce consumul de manoperă și de metal ? Am cercetat la fața locului aceste chestiuni, sondînd în secțiile de producție adîncimea rezervelor interne și căile de fructificare a lor, acum, în al doilea trimestru.’ Pînă nu de mult, numai principalele repere se executau în condiții tehnice și economice optime, după tehnologii avansate, cu un înalt grad de echipare cu S.D.V.-uri. Așa-zisele repere periferice se realizau, din diferite motive, cu mijloace tehnice destul de rudimentare. La începutul acestui an, pornind de la sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, s-a schimbat optica deformată de care am amintit, considerîndu-se că atita vreme cit se va lucra cu 

tehnologii improvizate sau învechi
te, manopera și consumul de me
tal nu pot fi reduse. Ca atare, ceea ce s-a făcut și continuă să se facă 
la uzina Muscel, in scopul redu
cerii manoperei de fabricație și a 
consumului de metal, se bazează, 
în prjniul rind, pe modernizarea 
permanentă a tehnologiei celor 670 de repere mai mult sau mai puțin rămase în urmă din acest punct de vedere. Aceasta este, după părerea noastră, „cheia" tuturor succeselor obținute de colectivul uzinei în primele luni ale acestui an.Să luăm, de pildă, domeniul prelucrărilor la cald. Deși de cîțiva ani forjare^ se execută exclusiv în matrițe, deti pe bază de tehnologii avansate, metalurgii uzinei nu 
s-au arătat mulțumiți și au căutat 
cu insistență posibilități inedite de 
a spori eficiența matrițării la cald. Pornind de la ideea că simpla respectare a adausuriloi- standardizate■ ale pieselor forjate nu este suficientă, ei au înlocuit o serie de matri
țe, mai puțin puse la punct, cu al
tele, care asigură o precizie de exe
cuție superioară și adausuri de pre
lucrare minime. La flanșa axului volan, butucul roții și alte, repere forjate în matrițe, serviciului con- 
structor-șef i-au fost sugerate — 
în același scop — anumite modifi
cări ale formei pieselor, modificări 
care, o dată acceptate, au permis re- 
proiectarea respectivelor matrițe și 
reducerea consumului de metal. 
Metalurgii de aici și-au propus să 
reproiect.eze 60 de matrițe, pe aceas
tă bază urmînd să obțină o econo
mie anuală de SO de tone de metal.Potrivit calculelor, multe ore 
manoperă, precum și 75 tone 
metal, se vor economisi anual 
urma înlocuirii debitării prin 
chiere a barelor laminate de 
mensiuni mari cu debitarea 
prin forfecare la cald. Dar, cele 
de mai sus nu epuizează posibili- 

. tățile metalurgilor din uzină de a 
economisi timpul de muncă și-me
talul. în acest domeniu mai există rezerve care așteaptă să fie puse în valoare. De pildă, prin

■ crearea condițiilor de aplicare a 
■forjării în matrițe incluse, metodă• care, după cum se știe, permite obținerea de semifabricate fără ba- vuri, cu cele mai mici adaosuri de prelucrare.în atelierul prese-lăcătușerie- caroserie, aproximativ 1 000 de repere diferite se execută în bune condiții prin ștanțare și matrițare■ la rece. Și-n acest atelier se mai 
. pot aduce îmbunătățiri tehnologi

ce. Potrivit investigațiilor noastre,. Za piesele executate pe presele cu 
. forța de presare sub 100 tf, este 
posibilă, de pildă, automatizarea 
alimentării. Un om putînd deservi astfel cel puțin două mașini simul-■ tan, manopera necesară se reduce■ de cîteva ori. Ceea ce presupune, însă, două lucruri : echiparea cu■ dispozitive automate de alimentare și utilizarea de în formă de colaci, acestora din urmă dificilă. Aceasta nu că trebuie renunțat tomâtizare. Am remarcat, de■ menea, că numărul ștanțelor com
plexe este destul de redus față de 
al celor simple, mult mai puțin 
productive decit primele. Conside
răm că. deși ceva mai greu de con
fecționat, aceste dispozitive moder-

• ne și extrem de eficiente ar trebui, 
pe viitor, promovate cu mai multă 
perseverență in scopul reducerii 
consumului de manoperă.

Prelucrărilor prin așchiere se poate spune că li s-a acordat o atenție aparte : la ora actuală, in 
uzină nu există nici un reper care 
să nu fie executat și controlat pe 
bază de plan de operații. Numărul reperelor fără o pregătire tehnologică bine pusă la punct este în des-’ creștere vertiginoasă. Cind toate 
S.D.V.-urile noi, in prezent in curs 
de proiectare, execuție sau omologa
re vor fi utilizate in producție, 
consumul anual de manoperă va 
fi cu 42 000 de ore mai mic decit în prezent.Cele de mai sus sînt, neîndoielnic, realizări demne de apreciat, care dovedesc cu prisosință maturitatea tehnică a acestui colectiv de muncă. Ating ele, însă, limita posibilităților ? După părerea noastră, nu. Și in secțiile prelucrătoare exis
tă încă mari rezerve care-și așteap
tă valorificarea. Ne referim, de pildă, la faptul că dispozitivele de strîngere rapidă — pneumatice și hidraulice — nu se folosesc decît la 20—25 de mașini-unelte, că 3 dintre cele 10 mașini-unelte agregat se defectează foarte des și, ca atare, lucrează mult sub posibilități, că la multe locuri de muncă se pierde timp din lipsa unor scule de mînă și accesorii. Există încă repere care continuă să se execute cu un mare consum de manoperă : rectificarea de finisare a camelor arborelui cu came durează 29,2 minute, deși, prin mai buna amplasare a utilajelor și deservirea lor simultană, de către run: singur muncitor, acest timp poate fi substanțial redus. De asemenea, durata operației de ale- zare a furcii glisante, care necesită acum 4,8 minute, poate fi diminuată. Considerăm că trebuie curmată 
cu hotărire practica de a încărca 
toate piesele din totul de fabrica
ție cu unele operații (de planare, redresare, ajustare), deși acestea nu 
au fost efectiv executate decit la 
un anumit număr, restrins, de pie
se. Ceea ce, evident, a contribuit substanțial la umflarea indicelui mediu de realizare a normelor pe luna martie (130 la sută). Maiștri] și controlorii tehnici au datoria să stabilească cu exactitate, de la caz la caz, cu toată răspunderea, în ce măsură aceste operații se cer sau nu executate, pontate și plătite.Ne-a surprins faptul că tehnologii nu au nici o contingență cu problemele normării țehnice a timpilor de lucru, de care se ocupă exclusiv normatorii serviciului organizării

producției. întrucît stabilirea regimurilor de așchiere ca și calcularea normelor de timp reprezintă o fază constitutivă a proiectării proceselor tehnologice, considerăm că a- cestea ar trebui să fie încredințate serviciului tehnologului-șef. Și încă o observație. Analizarea cauzelor rebuturilor imediat după producerea lor a început să dea roade foarte bune : disciplina tehnologică s-a întărit, a fost în mare parte prevenită risipa de metal și manoperă. Și încă o chestiune : deși numărul

celor certați cu disciplina este tot mai mic, munca politică de masă din uzină trebuie să-și propună, în continuare, ca obiectiv, dispariția totală a acestor abateri.N-am încercat, în cele de mai sus, decît să atragem atenția colectivului care se ocupă, în Uzina mecanică Muscel, de stabilirea mijloacelor de organizare superioară a producției și a muncii, asupra cîtor- va rezerve ce se cer aici cu insistență puse în valoare. Neîndoielnic din consultarea largă a specialiștilor, a tuturor muncitorilor din uzină, acestor rezerve li se vor alătura multe altele, care, în totalitatea lor, vor determina sporirea substanțială a eficienței întregii activități economice a uzinei.
Ing. Adrian PRODAN

Foto : R. Costin

în secjia de fabricație a anvelopelor pentru turisme a uzinei „Victoria"- 
Florești

«li

bilanțul cu pierderi. Analiza făcută de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. ne-a dat posibilitatea să vedem mult mai exact cauzele a- cestei situații, care are la bază o serie de deficiențe privind organizarea producției și a muncii, sistemul de planificare și finanțare, de cointeresare materială și de creștere a răspunderii pentru soarta producției etc.De mulți ani de zile, unele gospodării de stat bat pasul pe loc, sau progresează foarte lent în ceea ce privește sporirea producției și creșterea rentabilității. G.A.S. Mircea Vodă, de exemplu, anul trecut, în loc să realizeze beneficiile planificate, a dat pierderi în valoare de aproape două milioane lei, cu toate că a avut condiții să obțină producții mari și ieftine. Principala cauză a lipsurilor din activitatea G.A.S. o constituie slaba preocupare și răspundere pentru punerea în valoare a marilor posibilități Și condiții ce le-au fost create, aportul insuficient adus în această privință de unele organizații de partid.Cunoscînd situația din gospodăriile de stat, comitetul regional de partid a dat în ultimii ani, un sprijin mult mai susținut acestor unități. Problema rentabilizării lor a constituit obiectul a numeroase analize făcute în ședințe de birou și plenare ale comitetului regional de partid. Anul trecut, de pildă, într-o ședință de birou în care s-au . analizat rezultatele obținute de gospodăriile agricole de s’tat din regiune,./s-au stabilit măsuri privind atît îmbunătățirea activității lor economice și financiare, cit și creșterea nivelului muncii de partid din aceste unități. Pe baza planului de măsuri stabilit, s-au organizat consfătuiri la Focșani și Du- dești cu scopul generalizării experienței bune a consiliilor G.A.S. De asemenea, la G.A.St însurăței și Bărboși s-au organizat schimburi de experiență pentru generalizarea metodelor bune folosite în activitatea lor de comitetele și organizațiile de partid din unitățile respective. în luna noiembrie 1966, cu sprijinul unor specialiști din Departamentul Gostat, Biroul comitetului regional de partid a analizat amănunțit situația fiecărei unități nerentabile, stabilind prilej, un plan de măsuri și de perspectivă privind lățirea activității lor.Pe baza măsurilor luate de Comitetul regional de partid s-au obținut, fără îndoială, unele rezultate bune. E de necontestat faptul că se putea face cu mult mai mult. Tot atît de adevărat este însă că multe din măsurile stabilite au în-

cu acest imediate îmbună-
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Spre sfîrșitul lunii septembrie din anul trecut, am -fost invitat la „botezul" unui nou obiectiv dustrial: fabrica.de dolomită de la Zlaști — Hunedoara. Am aflat a- țunci că fabrica este proiectată de Institutul de proiectări de uzine și instalații metalurgice (IPROMET) București, după principii noi, îndrăznețe, că producția ei — dolomită metalurgică sinterizată — va satisface pe deplin necesitățile marilor combinate siderurgice din țară.Astăzi, după o jumătate de an de la festivitatea de punere în funcțiune, noua unitate nu produce. Șeful fabricii, ing. Constantin Con- stantinescu, ne explică principalul motiv : pripeala cu care proiectantul și forul tutelar — Ministerul Industriei Metalurgice — au adoptat proiectul și au trecut la execuția lucrării, fără să se verifice temeinic soluțiile tehnologice prevăzute. Așa a fost posibil ca o investiție de 52 milioane lei, în prima etapă, să nu fructifice nici pe departe așa cum s-a prevăzut. Despre neregulile sesizate mi-au vorbit pe larg și inginerii Irimie Mîică, director mecano-energetic, și Ion Niță, director tehnic la combinatul siderurgic. Pentru ridicarea dolo- mitei de la căderea din cuptor în silozurile de expediție, proiectantul a prevăzut un elevator, iar pentru transportul „returului" altul. Fără să facă studii temeinice și bazîndu-se doar pe lectura unor reviste de specialitate, proiectanții au prevăzut că aceste utilaje vor lucra la temperaturi de peste 300 grade și, deci, bucșele cupelor trebuie confecționate din pulberi metalice sinterizate. „Noi n-am fost

in- de acord cu ideea — au precizat cei doi ingineri — pe motiv că regimul real de lucru nu poate depăși 100 grade și deci, bucșele pot . fi foarte bine' executate și din o- țel aliat. Proiectantul însă s-a încăpățînat, ba chiar ne-a acuzat de conservatorism".în paranteză fie zis, hunedoreni- lor nu li se poate aduce o asemenea acuzație. Pentru a nu tărăgăna începerea lucrărilor, combinatul a

’ nu poate să scuze greșeala făcută, să-i absolve de răspunderea pe care o au pentru adoptarea unor soluții necorespunzătoare, care au adus daune. S-a trecut apoi în■ grabă la confecționarea bucșelor de oțel aliat, pentru care s-au cheltuit alte 240 000 lei, imobilizînd mașinile-unelte ale combinatului siderurgic.La 28 ianuarie, elevatoarele erau apte să pornească într-o lungă cam
LA FABRICA DE DOLOMITĂ

DE LA HUNEDOARA
BSacceptat soluția. IPROMET, împreună cu ICEM, a stabilit tehnologia și s-au executat 1 200 bucșe. Costul lor — peste 300 000 lei. S-au făcut rodajele, a pornit fabrica. Dar după nici 48 ore de mers elevatoarele oprit anul 1967. peste loare numai atît. Colectivul fabricii, pregătit cu grijă încă din timpul construcției, în loc să mînuiască agregatele, să-și ridice calificarea pentru a asigura în cel mai scurt timp realizarea indicatorilor proiectați, a fost trimis la descărcat vagoane în combinat.în fața unei asemenea situații, proiectanții au plecat ochii în pă- mînt. S-au simțit jenați. Aceasta

„au căzut". Bucșele au fabrica în loc din octombrie trecut, pînă la 28 ianuarie S-au pierdut în acest timp 18 000 tone dolomită, în va- de 6,5 milioane lei. Și nu

panie productivă. Dar după nici o zi de lucru, altă surpriză : s-a stricat zidăria cuptorului. Fabrica nu funcționează nici în prezent, și, după cele mai optimiste păreri, va mai sta un timp. Calculele arată că din această cauză se vor pierde alte 13 000 tone de dolomită.Se impune și în legătură eu a- ceasta o scurtă explicație. IPROMET a cerut firmei „Mineral-lmport-Ex- port“ să-i ofere din import cărămidă refractară, care să reziste la temperaturi de 1 050—1 700 grade. Aici s-au răsfoit cîteva prospecte și s-a hotărît asupra unei firme djn străinătate. Direcția generală a ma- terialelot refractare din Ministerul Industriei Metalurgice și-a dat a- poi avizul, fără măcar să vadă cum arăta o asemenea cărămidă și fără să ceară ca să fie supusă în prealabil analizelor și încercărilor ne-

cesare. Consecința este cunoscută: cuptorul s-a avariat. Reprezentantul firmei, venit la Hunedoara, a recunoscut calitatea proșstă a cărămizii și printr-un telex anunță ' combinatul că, de fapt, firma respectivă a făcut doar o primă încercare cu astfel de cărămizi. A- cest caz confirmă încă o dată necesitatea de a se recurge la import cu cea mai mare răspundere, organele respective ghidîndu-se nu numai după prospecte, ci după ceea ce s-a aplicat în practică, s-a verificat în producție. Neprocedîndu-se așa, s-a greșit.Gravele „malformații" ale fabricii sînt deci rezultatul unor greșeli de proiectare și de metodă în importarea unor materiale. Să recapitulăm consecințele: o investiție de 52 milioane lei este imobilizată: pierderi de producție de peste 25 milioane Iei ; întîrzierea definitivării tehnologiei de lucru și a execuției celorlalte două cuptoare; destrămarea unui colectiv abia închegat. Considerăm că este de datoria Ministerului Industriei Metalurgice să tragă concluziile ce decurg din aceste fapte și să ia măsurile ce se impun. Ceea ce credem absolut necesar este ca din greșelile și deficiențele amintite să se desprindă maximum de învățăminte, pentru ca ele să nu se mai repete în viitor. Nimănui nu-i este îngăduit să imobilizeze banii statului în capacități de producție care, după ce sînt date în funcțiune, stau, nu dau produsele necesare economiei naționale.

tîmpinat piedici în înfăptuirea lor, generate de însăși sistemul care a existat în conducerea, planificarea, organizarea și finanțarea gospodăriilor agricole de stat.în prezent, comitetul regional de 
partid se ocupă cu atenție de în
făptuirea măsurilor stabilite de 
plenară în vederea organizării fer
melor și a întreprinderilor agricole 
de stat, se îngrijește ca în condu
cerea acestora să fie selecționate 
cele mai bune cadre de specialiști, 
oameni cu experiență în meseria 
lor, care cunosc cel mai bine posi
bilitățile și condițiile concrete de 
muncă și producție. Pentru început iau ființă trei întreprinderi agricole de stat: Bădălan, Urleasca și Co- tești cu fermele respective. Problemele legate de crearea lor au fost discutate amănunțit cu conducătorii trusturilor, a fost stabilit în mod concret ce trebuie întreprins ca, paralel, cu activitatea de organizare, procesul de producție să se desfășoare în cele mai bune condiții. De asemenea, se studiază posibilitatea de a se organiza, pe aceste principii, activitatea celorlalte gospodării de stat. Unde sînt unități cu mai multe secții se creează ferme pe principiile stabilite de Hotărîrea plenarei. Aceasta va permite ca noul sistem de organizare a fermelor și întreprinderilor să se extindă în toată agricultura de stat. Se urmărește în mod deosebit ca, în condițiile nou create, să se asigure îndeplinirea măsurilor stabilite de biroul regional privind rentabilizarea unităților. De aceea toate măsurile organizatorice luate se înfăptuiesc prin întărirea muncii de îndrumare și control din partea organelor și organizațiilor de partid.

în cadrul acțiunii de îmbunătă
țire a activității gospodăriilor de 
stat, organele de partid din regiune 
se ocupă de realizarea neîntîrziată 
a sarcinii potrivit căreia specialiștii 
să-și desfășoare activitatea nemij
locit în producție. Multe din deficiențele vechiului sistem de organizare se datorau și faptului că nu dădea posibilitatea cadrelor de specialiști să participe direct la activitatea de producție, marea lor majoritate fiind utilizați în funcții de coordonare la nivelul unităților și la trusturile Gostat. în regiunea Galați, din cei 457 de specialiști cu studii superioare cîți erau în rețeaua Gostat, 43 erau încadrați la cele trei trusturi, 148 erau în conducerile gospodăriilor agricole de stat, 135 în diferite verigi intermediare și doar 131 răspundeau efectiv de producție, lucrînd ca șefi de secții și de brigăzi, prin crearea întreprinderilor și fermelor, specialiștii se leagă strîns ducție, au posibilitatea să ganizeze munca pe baze fice și să răspundă efectiv lizarea sarcinilor de plan. Rezultatele sînt evidente. In regiunea noastră, prin comasarea a cinci gospodării de stat și crearea celor trei întreprinderi agricole cu fermele a- gricole s-a făcut posibil ca numărul de specialiști în funcții de conducere, față de cîți erau în gospodăriile de stat respective, să se reducă cu 5 ; al celor cu funcții intermediare — tot cu 5 și să crească cu 10 numărul specialiștilor care vor lucra direct în producție. Cu a- ceeași atenție se ocupă comitetul regional de partid de apropierea specialiștilor de producție în celelalte unități agricole de stat. Con
ducerile gospodăriilor de stat, or
ganizațiile de partid au fost îndru
mate să repartizeze specialiștilor 
sarcini de producție de care să răs
pundă efectiv. Un mare număr de ingineri. agronomi și zootehniști, medici veterinari care ocupau funcții administrative răspund a- cum de producția care urmează să se realizeze pe diferite suprafețe sau la fermele de animale.Pînă acum activitatea specialiștilor din unități era stînjenită de sistemul birocratic de evidență. Pen
tru a preîntîmpina sustragerea spe
cialiștilor de la activitatea produc
tivă, biroul comitetului regional de 
partid se îngrijește ca încă de pe

de pro- or- științi- de rea-

fle la organizarea primelor 
și întreprinderi agricole de

acum, 
ferme 
stat să imprime în activitatea aces
tora un spirit nou de lucru, să pre
vină apariția manifestărilor biro
cratice și a altor practici depășite 
care au stînjenit activitatea gospo
dăriilor agricole de stat. In acest scop, Biroul a indicat conducerilor de unități agricole să ia măsuri ho- tărîte în vederea reducerii la maximum a situațiilor și altor datejeh- nico-operative, care ar putea dăuna activității practice. Acest lucru sa înfăptuiește și în celelalte gospodării de stat, unde între alte măsuri, se reduce simțitor personalul administrativ.Concomitent cu crearea întreprinderilor și fermelor, biroul urmărește și ■ reorganizarea pe linie de partid, creîndu-se, pe parcurs, organizații de partid pe întreprinderi și ferme. Comitetul regional de partid va lua toate măsurile necesare pentru ca' în fiecare fermă să existe organizații de partid puternice, în stare să se situeze la înălțimea rolului și a răspunderilor sporite ce le revin. întreaga muncă de partid va fi axată pe crearea tuturor condițiilor care să asigure soluționarea operativă, eficientă a multiplelor probleme legate de producția agricolă, valorificarea spiritului de inițiativă, a experienței și priceperii oamenilor muncii din aceste unități.Așa cum prevede hotărîrea plenarei, ferma lucrează ca unitate de sine stătătoare, cu deplină competență în administrarea bunurilor de care dispune, cu gestiune proprie și cu răspundere directă pentru realizarea sarcinilor privind producția marfă și realizarea planului de venituri și cheltuieli. Aceasta presupune întărirea considerabilă a răs
punderii și disciplinei în muncă a 
fiecărui salariat al fermei. La a- ceasta va contribui atît noul sistem de salarizare și premiere, care va spori cointeresarea directă a lucrătorilor în rezultatele muncii lor, cit și precizarea răspunderii materiale pentru folosirea chibzuită și păstrarea bunurilor unităților în care lucrează, pagubele ce vor fi pricinuite avutului obștesc din neglijență, nepricepere, sau proastă gospodărire urmînd a fi suportate de cei care le-au produs. înfăptuirea a- cestor cerințe presupune ca activitatea organizațiilor de partid din ferme să urmărească ridicarea exigenței în muncă a tuturor lucrătorilor fermei. De aceea, organizațiile de partid sînt îndrumate să se ocupe de educarea comuniștilor, a tuturor lucrătorilor, în spiritul răspunderii pentru îndeplinirea planului și apărarea avutului încredințat. De asemenea, urmărim ca în centrul activității lor să stea principalele probleme ale producției fermei: organizarea -în bune condițiuni a muncii, astfel ca toți salariații fermei să participe direct la procesul de producție, să folosească efectiv și integral timpul de lucru stabilit pentru producție, să utilizeze mașinile, tractoarele și instalațiile la întreaga lor capacitate, să-și ridice permanent nivelul calificării profesionale. încă din a- ceste zile, cunoscînd experiența organizațiilor de partid din gospodăriile de stat fruntașe, ne ocupăm de popularizarea ei ca în toate unitățile să se realizeze un înalt nivel ' al muncii de partid.în aceste zile, de plină campanie în agricultură, întreaga activitate pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid este îndreptată spre mobilizarea specialiștilor și a celorlalți lucrători din . gospodării agricole de stat la munca practică pe teren, cu răspunderi și sarcini precise — scopul fiind continua creștere a producției agricole, buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, reducerea cheltuielilor, descoperirea și valorificarea resurselor, pentru ca în- tr-un scurt timp să se realizeze rentabilizarea tuturor unităților a- gricole de stat din regiune,

Al doilea mineralier 
de 12 500 tlw

Laurenjiu VISKl
corespondentul „Scînteii"

GALAȚI (coresp. „Sctn- 
teii”). — La șantierul 
naval din Galafi a fost 
lansat ieri la apă al 
doilea cargou minera
lier de 12 500 tdw. 
Astfel, nava „Petro
șani", prima din aceas
tă serie lansată la apă 
în iunie anul trecut, iar 
acum aflată In curs de

armare, are un nou fra
te — cargoul „Anina".

Momentul lansării a 
fost emofionant. După 
o veche tradiție, au ți
nut să fie prezenfi, ală
turi de constructorii 
navali, familiile lor, 
foști muncitori, astăzi 
pensionari. Cînd trupul

masiv de ofel al navei, 
alunecind pe cală, a in
trat în unda învolbura
tă a Dunării, vapoarele 
ancorate în rada portu
lui Galafi au salutat e- 
venimentul prin sunete 
de sirenă. Constructorii 
gălăfeni închină succe
sul lor zilei de 1 Mai.

fabrica.de
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Puncte de vedere ale specia

liștîSor din îiwățămintul

superior tehnic privind’

A

cinema- 
REPUBLICA — 8.15; 10,15; 12,15; 14,30;
19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,39; 
18,45; 21, EXCELSIOR — 10,15; 12.30; 15;
20. FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16,15;
21,15, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
21.

• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop — 
PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 JANDARMUL LA NEW YORK
scon :
16,45;
16,30;
17,30, 
18,45;
18,45;
9 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, TGMIS — 8; 10,15; 
12,30; 15; 17,30; 20, GRIV1ȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la toate completarea Proiecte).
o ROBII : CAPITOL (completare Orizont știin
țific nr. 2) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. FLA
MURA (completare Legenda ciocîrliei) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 20,30, VOLGA (completare 
Muntele) 9;, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e DIN PRIMĂVARĂ. PÎNĂ ÎN TOAMNĂ — 9; 
NOUĂ ZILE DINTR-UN AN — 11,45. FERI-
ȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! — 14,45 HAMLET — 
17,45; 20,45 — CENTRAL.
0 ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE : CINEMATECA
— 10; 12; 14.

• ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 7 SALTIM
BANCI : UNION — 15,30; 18; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : DOINA - 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30, VITAN (com
pletare Problema) — 11; 15,30; 18; 20,15._ 
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE?

— cinemascop : VICTORIA (completare Impru
dentul) — 9,30; 12,30; 15,30.

© LENIN ÎN POLONIA : Victoria (comple
tare Imprudenții) — 18,15; 20,45.
® JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cine
mascop : LUMINA — 9; 11,15; 13.30; 16; 13,30; 
20,45, PACEA (completare Adam și Eva) — 10,30; 
14; 16; 18,15; 20,30.
<8 BUMERANGUL : AURORA (completare Le
genda ciocîrliei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
e RIO CONCHOS — cinemascop : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI — 9,30;

12; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea Pallady), 
GIULEȘTI (completare De la atom la cristal) — 
10,30; 15.30; 18; 20,30, ARTA (completare Petrol)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45, DRUMUL 
SĂRII (completare Orizont științific nr. 2/1967)
— 15,30; 18; 20,30.
© DACII — cinemascop : FERENTARI (comple
tare Acul) —.10; 12; 15.30; 18; 20.30, CRÎNGAȘI 
(completare Poveste sentimentală.) — 15,30; 18; 
20,30, UNIREA (completare Arsura) — 15.30; 18; 
20,30, COLENTINA - 10,30; 15,30; 17,45; 20.
O MONDO CANE — ambele serii: TIMPURI 
NOI (completare Succesul) — 8,15; 11,15; 14,15; 
17,15; 20,15.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : MUNCA (com
pletare Campionii Europei) — 9,30; 11,30.
® BUCĂTĂREASA : MUNCA — 17; 19.
© SCARAMOUCHE — cinemascop : FLACĂRA
— 10; 12,15, BUZEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30.
® DIMINEAȚA, DEVREME : FLACĂRA (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 17,15; 19,15, CO- 
TROCENI (completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 17,30: 19,30.
O A TRECUT O FEMEIE : COTROCENI (com
pletare Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11.
e CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LIRA (com

Secolul nostru, progresul impetuos al științei și tehnicii pun un accent deosebit pe folosirea și fructificarea la maximum a inteligenței umane, pe spiritul îndrăzneț și întreprinzător, pe fantezia creatoare a omului modern. Privit prin- tr-o asemenea prismă, mersul înainte al societății noastre socialiste este condiționat într-o măsură însemnata de capacitatea și de posibilitățile ei de a-și pregăti creatorii și specialiștii de care are nevoie, de a le imprima acestora o formație intelectuală, filozofică, etică în deplină concordanță cu cerințele sociale majore ale epocii contemporane. Ce principii preco
nizează concepția modernă a pre
gătirii inginerești ? La această întrebare ne răspund oameni de știință și cadre didactice universitarei

Am solicitat, mai întâi, opinia a- 
cademicianului AUREL

selecționați și pregătiți ca ingineri de concepție acei tineri care dovedesc reale aptitudini.
— Se discută foarte mult 

în cercurile științifice și uni
versitare despre raportul și 
interdependența care trebuie 
să existe în profilul ingineresc 
între cunoștințele generale și 
cele de specialitate. Care este 
părerea dv. ? — întrebarea este 
adresată profesorului ing. IO
SIF EGRI, rectorul Institutu
lui politehnic din Galați.

BELEȘ.

— Care este, după 
dv., principala cerință 
trebuie să-i facă față 
mintul nostru tehnic superior ?

părerea 
căreia 

invăță-

— Pornind de la caracterul dinamic al științei și 'tehnicii, aș încerca să formulez ca principală cerință a învățămîntului nostru tehnic superior formarea la tinerii 
ingineri a unui sistem de gindire, 
de concepție, bazat pe cunoștințe 
fundamentale, pe deprinderi de 
calcul și proiectare, pe capacitatea 
de orientare în domeniul respectiv. Asemenea coordonate îi vor permite, cred, să înțeleagă, să studieze și să-și apropie toate acele <1 și principii noi pe care le va coniza știința după ce el va fi minat facultatea.Desigur, ar fi bine ca un dent, în anii de maximă receptivitate ai tinereții, să învețe cît mai multe lucruri. Să nu uităm însă că timpul de studiu din facultate este limitat, că posibilitățile de a- similare nu pot să depășească nici ele anumite limite fiziologice. A a- glomera în planurile de învățămînt un măre volum de cunoștințe, de domenii de studiu, a supradimensiona și amănunți cursurile și manualele înseamnă implicit a-1 împinge pe student la memorizare. la grabă în parcurgerea materialului respectiv, fără a-i mai lăsa timp să să treacă diri cele context e
cui o specializare prea strictă, pen
tru că se poate foarte bine ca ceea 
ce ni se pare astăzi deosebit de 
interesant, peste 10 ani să fie pe
rimat și elemente mai puțin spec
taculoase astăzi să capete în viitor 
o pondere mare în aria de activi
tate a unui inginer. Dacă va a- vea formată deprinderea de a gîndi și urmări un fenomen dat, de a-1 înțelege și apoi de a-1 îmbrăca în forma de calcul adecvată, inginerul respectiv nu va fi niciodată depășit de viață, de practică — or, tocmai acesta este obiectivul care ne interesează îndeosebi.

teoriii pre-ter-stu-

gîndească, să reflecteze, prin filtrul propriei gîn- citite. Intr-un asemenea limpede că nu-și are lo-

— Considerați că o aseme
nea concepție cu privire Ia for
marea inginerului afectează și 
rolul și îndatoririle sale direc
te în procesul de producție, in 
practică în general ?— N-aș vrea să fac o generalizare pentru mai multe ramuri ale tehnicii, dar pentru ramura construcțiilor răspunsul la întrebarea dv. ar fi categoric da. De regulă, pe șantierele de construcții lucrează numeroși, ingineri și chiar doc- tor-ingineri. Nu-i mai puțin adevărat că ei rezolvă acolo tot felul de treburi (care le ia un mare volum de timp), adesea de competență medie, care le răpește însă din posibilitatea concretă de a gîndi, de a cerceta. Se simte lipsa unor cadre medii, cu cultură de specialitate, care să asigure realizarea în practică de către muncitorii calificați a planurilor de lucru, a concepției inginerești. Fie că s-ar numi subingineri, conductori tehnici etc., pregătirea acestora cred că ar putea face obiectul unui prim ciclu al învățămîntului tehnic. Pe baza unui concurs riguros ar urma apoi să fie serios

Balet : SEARĂ VIENEZĂde Operă șl

de operetă : 
Național „I.

SÎNGE VIENEZ — 19,30.
L. Caragiale" (sala Come-

Robert® Bm
mularea capacității de gîndire crea
toare și de cercetare este posibilă 
numai dacă studenții posedă cunoș
tințele de bază necesare. încercarea de a înzestra studenții cu metode de gîndire și de cercetare fără cunoștințe de bază temeinice, fără un fundament științific corespunzător, nu are sens și nu poate da rezultate în practică. Soluția optimă, cred eu, este educația științifică și 
metodologică, formarea profilului 
intelectual și moral al viitorilor in
gineri pe un fond de erudiție.

pletare Poveste pe un metru pătrat) >— 9,30;
11,30; 15,30.
© FIDELITATE : LIRA (completare Poveste pe 
un metru pătrat) — 17,30; 19,30.
« RlDEM CU STAN ȘI BRAN : DACIA (com
pletare Perspectivă în. pictură) — 8,30—20,45 în 
continuare.
0 VIAȚĂ PARTICULARA — cinemascop : GLO
RIA (completare Comoara din Panagjurist) — 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,451
© DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : MOȘI
LOR (completare Hrăpărețul Ahmed) — 15,30; 
18; 20,30.
© LEAC CONTRA DRAGOSTEI : POPULAR 
(completare Orizont științific nr. 2/1967) — 15,30; 
20,30.
© ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și 
MINUNATA ANGELICA ; MIORIȚA — 10; 15; 
19,15.
O UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
PROGRESUL (completare Autobiografia) — 
10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
® SĂRMANII FLĂCĂI : VIITORUL (completare 
Pe urmele lui 1907) — 10,30; 17.30; 20.
® APELUL — cinemascop : COSMOS 
16,30; 19.
© POST RESTANT : FLAMURA — 18.
® A FOST PRIETENUL MEU : POPULAR 
— 18.

10,30;

concert
® Teatrul
— 19,30.
® Teatrul
® Teatrul
dia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio) : CASTILIANA — 19.30.
0 Teatrul de Comedie ; TROILUS ȘI CRESIDA
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DAN
TON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A)
NU SÎNT TURNUL EIFFEL
© Teatrul „C. I. 
RAREȘ — 19,30,
VIOLONCEL —
O Teatrul Mic :
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 15,30.
a Teatrul evreiesc de stat : UN ȘIRAG 
PERLE (spectacol de folclor evreiesc) — 20.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : ULTIMA ORĂ — 20. 
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 
20.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : AȘA SE JOACA PE LA NOI — 18.
« Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI 
19,30.

l@nI
 Soluția se referă, evident, la 

pregătirea viitorilor ingineri 
pentru sectorul minier. Referi
tor la organizarea practicii stu
denților din alte ramuri ale 
învățămîntului tehnic superior

am solicitat și alte păreri. Ing. 
NICOLAE SEITZ, asistent la 
catedra de automobile și trac
toare din Institutul Politehnic 
din Brașov, ne-a spus :— In multe facultăți tehnice practica în producție a studenților nu dă rezultatele dorite și nu se concretizează mulțumitor în profilul de specialitate al tânărului inginer. Cauzele sînt multiple ; caracterul formal al u- nor etape de practică — în locul unei participări efective, directe ; supraaglomerarea diferitelor u- zine și unități productive cu stu- denți practicanți, datorită faptului că eșalonarea practicii la majoritatea facultăților se suprapune ; controlul și îndrumarea nesatisfăcătoare în condițiile existenței u- nui mare număr de studenți și de grupe de practică într-o anume unitate de timp. Firește, soluția u- nor probleme atît de complexe nu e prea ușor de dat. Bine ar fi ca să se fixeze practica pe grupe mai mici de studenți și într-o gamă mai largă de uzine. Aș propune. de asemenea, o delimitare mai 

netă a conținutului practicii de-a 
lungul anilor de școlarizare în 
funcție și de scopul acesteia : de 
informare tehnică generală, de pro
iect, de documentare în speciali
tate etc. Personal, consider că în ceea ce privește conținutul învățămîntului (fie al cursurilor teoretice. fie al activității practice), ar putea fi luată în considerare și posibilitatea diversificării planurilor, în așa fel îneît instituții de învățămînt cu același profil din diferite centre universitare ale țării să poată folosi mai bine unele condiții locale de care dispun.

Opiniile exprimate aici nu au pu
tut, evident, epuiza complexitatea 
temei abordate. Contribuții serioa
se pot aduce Ia concretizarea dife
ritelor probleme adiacente atît ca
drele didactice, cît și oameni de 
știință, specialiști din producție. 
Consultarea largă a unor asemenea 
opinii poate ajuta forurile centra
le de învățămînt să 
învățământul nostru 
perior.

de învățămînt ?

Florica DINULESCU

La întrebarea înainte formu
lată ne-a răspuns și prof. dr. 
ing. ARON POPA, rectorul In
stitutului de mine din Petro- 
șeni.

ultimii ani se discută mult raportul dintre pre- seminarii, proiecte, lucrări

perfecționeze
tehnic su-

— 18.
Magheru) : PETRU 
ABSENȚA UNUI

BALANSOAR

— Pregătirea științifică fundamentală a viitorilor ingineri impune o mai justă dozare a cunoștințelor de cultură generală în raport cu cele de specialitate. Dezvoltarea capacității de gîndire creatoare și de cercetare, lărgirea orizontului tine
rilor ingineri impun, după părerea 
mea, o creștere a ponderii mate
maticii, fizicii și chimiei în pregă
tirea lor științifică. Precizez că inginerii nu au nevoie de o „matematică pentru matematicieni", ci de o matematică adecvată specialității în care se pregătesc. Consider necesar, de asemenea, ca la toate facultățile tehnice să se dezvolte și să se acorde mai multă importanță electronicii și automatizării. Tot astfel, înarmarea viito
rilor ingineri cu tehnica de calcul 
modernă este o necesitate strin
gentă.

— Considerați că îmbunătă
țirea raportului dintre discipli
nele fundamentale și cele de 
specialitate afectează și struc
tura procesului de învățămînt, 
raportul dintre diferitele for
me— în despre■ legeri, practice, studiu individual, practică în producție, examene etc. E- xistă un curent puternic pentru reducerea prelegerilor în favoarea studiului individual și în general a învățămîntului teoretic în favoarea lucrărilor practice și a practicii în producție.

Tratarea diferențiată a materiei 
de curs urmărește îmbunătățirea e- 
ficienței procesului de instruire; 
renunțarea Ia părțile descriptive 
ale cursurilor, Ia prelegeri, cu 
scopul de a insista mai mult asu
pra acelor părți care prezintă in

teres științific deosebit pentru sti-

„Nu trebuie neglijată munca in
dependentă a studentului și ro
lul pe care trebuie să-1 aibă cadre
le didactice în stimularea acestei 
preocupări. Munca individuală, independentă, utilizarea aparaturii de specialitate pentru explicarea și lămurirea temeinică a problemelor expuse la curs, seminariile, laboratoarele, proiectele trebuie, după părerea mea, să-și păstreze ponderea cuvenită în procesul de pregătire al inginerilor. Bineînțeles, sînt necesare acțiuni hotărâte pentru asigurarea unui conținut înalt de idei fiecărei asemenea forme de studiu.Cît privește practica în produc
ție, ea are o importanță deosebită 
în pregătirea cadrelor tehnice de 
înaltă calificare. Dacă sub aspectul conținutului practicii, al punerii ei de acord cu disciplinele parcurse în anii de studiu — în învă- țămîntul superior de mine, bunăoară — s-au făcut unele progrese, nu același lucru se poate spune despre eficacitatea practicii sub mulliplele ei aspecte.Pornind de la ideea că practica trebuie să ofere studentului cunoașterea multilaterală a părții a- plicative în cele mai mici amănunte și în întreg ansamblul în care se desfășoară diversele operațiuni ale procesului tehnologic respectiv, apreciez că angajarea mai directă 
a studentului pe timpul prac
ticii în procesul de producție, 
găsirea, eventual, a unor forme sti
mulatorii de remunerare, de folo
sire economică a contribuției aces
tuia în producție ar ridica sub
stanțial nivelul practicii

Nottara" (sala 
(sala Studio) : 
20.

DOI PE UN

16,5a — Fotbal : Semifinala Cupei campionilor eu
ropeni : — Ț.S.K.A. Sofia—Internazionale 
Milano. (Transmisiune de

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Orașe și orașe.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19.30 — Moment liric.
19,40 — Concert : partea a II-a 

concertul pentru pian și 
Aram Haciaturian. — Interpretează solis
tul Lev Oborin, acompaniat de Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii Sovietice. — 
Dirijor : compozitorul Aram Haciaturian 
(film).

20,00 — Telecronica economică — Știința și 
ducția.

20.30 — „Alma Mater" — emisiune pentru
denți.

21,00 — Film artistic : „La terra 
al cunoscutului regizor 
Visconti,

22,45 — Panoramic.
23,05 — Telejurnalul de noapte.

Ia Sofia).

și a III-a din 
orchestră de

pro-

trema". Un 
italian Luchino

In ultimii ani, Roberto 
Benzi ne-a vizitat țara de 
mai multe ori. L-am ur
mărit la pupitrul orches
trei Filarmonicii, la repe
tiții, in concerte publice 
sau in timpul înregistră
rilor în studioul „Electre- 
cord". Contactul cu arta 
sa, rezultat al împletirii 
unor excepționale calități 
de muzician, ne permite să 
evităm afirmația devenită 
truism după care promi
siunile „copilului-minune" 
iată, s-au confirmat șl s-au împlinit.

în istoria 
numeroase 
precocitate 
au prilejuit 
tăzi ni se pare mai pu- 

importantă compara- 
dintre Benzi matur cu 
înfățișat de două fil- 
care ni-l prezentau 

copil, cit Benzi așa cum 
se înfățișează în raport 
cu marile exigențe ac
tuale față de șeful de or
chestră. Nu exagerăm a- 
firmînd că Roberțo Benzi 
se numără printre cei mai 
experimentați dirijori ai 
vremii noastre. Talentului 
său viguros, anii din urmă 
i-au adăugat o știință, 
deosebit de precisă și cu
prinzătoare, de a descifra 
sensurile majore ale mu
zicii și de a le comunica 
firesc publicului larg.

Ascultînd indicațiile pe 
care le dădea orchestrei cu 
luni în urmă, în timpul 
înregistrării simfoniei 
„Faust" de Liszt și, sîm- 
băta trecută, la repetiția 
ultimului concert gîndeam 
cită fantastică, migăloa
să. elaborată și epuizantă 
muncă se ascunde în spa
tele elegantelor sale in
terpretări, care cer or
chestrei și fiecărui instru-

muzicii sînt 
cazurile de 

care, uneori, 
decepții. As-

în agendele de activitate 
ale unor foruri centrale sau 
instituții, precum Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, O.N.T. „Carpați", 
O.S.T.A., Direcția Difuzării 
Filmelor, U.C.F.S., poate fi 
întîlnită în aceste zile tot 
mai des o notație lapidară 
și fermă : se vor definitiva 
propunerile referitoare la 
organizarea stagiunii esti
vale din acest an.

Ce va cuprinde această 
stagiune estivală ? După 
felul în care se conturează 
pînă în momentul de față_, 
ea promite să ne ofere mai 
multe satisfacții ca în anii 
din urmă. Aceasta deoarece 
diversele foruri culturale 
se pare că au încetat de a 
mai privi lunile de vară 
ca un interval de timp in 
care activitățile educativ- 
distractive, datorită carac
terului lor „deconectant", 
de relaxare, pot fi încro
pite la iuțeală printr-un 
efort pompieristic de ulti
mă oră.

Există proiecte ca în a- 
cest an să se folosească pen
tru diferite spectacole, din 
ce în ce mai mult, monu
mentele sau locurile isto
rice care se bucură de pres
tigiul unor tradiții patrio
tice — cetăți medievale,' 
palate etc. — anumite 
puncte de interes turistic 
general. Astfel, piesa „A- 
pus de soare" de Delavran- 
cea, în interpretarea acto
rilor Teatrului din Boto
șani, va fi jucată chiar în 
incinta cetății Sucevei 
(fragmente au fost interpre
tate încă de anul trecut), 
„Petru Rareș" de Horia 
Lovinescu se preconizează 
a fi montată de Teatrul 
Nottara în cadrul istoric al 
vechii mînăstiri Antim din 
Capitală. Teatrul C.F.R. 
Giulești pregătește un spec
tacol în aer liber cu „Nun
ta Iui Figaro" a cărui sce
nografie va transforma tea
trul de vară din parcul He
răstrău într-un veritabil 
castel de ev mediu. în u- 
nele orașe din țară (Bucu
rești, Timișoara, Brașov. 
Sibiu) comitetele de cul
tură și artă au întocmit

Sugestii pentru
o bogată

stagiune estivală
aleplanuri amănunțite 

acțiunilor artistice care se 
vor desfășura în sezonul 
călduros cu sprijinul tutu
ror forțelor culturale lo
cale. Această inițiativă, 
care oferă marele avantaj 
de a crea perspectiva ne
cesară unei activități pînă 
acum de multe ori improvi
zată, trebuie însă aplicată 
și în alte orașe. Teatrele 
dg proză și cele muzicale, 
ansamblurile folclorice, fil
mele, excursiile, serbările și 
carnavalurile legate de di
ferite obiceiuri locale etc — 
toate acestea trebuie să-și 
găsească locul în planuri 
ferme, cu responsabilități 
precise, lesne de urmărit și 
de transpus în practică.

Și Direcția difuzării fil
melor promite o noutate 
față de sezonul anterior : 
în afara planului de difu
zare a filmelor, pentru în
treg sezonul, în fiecare sta
țiune de odihnă în parte 
se vor organiza spectacole 
cu filme de prestigiu, a- 
parținînd Arhivei națio
nale, care s-au bucurat de 
succes în cadrul Cinema
tecii bucureștene.

O pondere deosebită în

programul stagiunii esti
vale o vor avea, după cum 
se preconizează, spectaco
lele de teatru. La O.S.T.A. 
s-au primit pînă în prezent 
propunerile de turneu ale 
celor mai multe instituții 
teatrale din țară. Majori
tatea lor și-au inclus în 
itinerare și stațiunile de o- 
dihnă. Cu toate acestea, 
deasupra tuturor eforturi
lor organizatorilor planea
ză, ca și în anii trecuți, pe
ricolul nerealizării inten
țiilor propuse din cauza 
neconcordanței planificării 
O.S.T.A. cu diversele acți
uni întreprinse pe plan re
gional. Pentru a preîntîm- 
pina repetarea acestei si
tuații, O.S.T.A. a solicitat 
încă de la începutul lunii 
februarie tuturor regiuni
lor care au în cuprinsul lor 
localități balneo-climate- 
rice o situație cu 
nifestările pe care
mitetul regional de cul
tură și artă intenționea
ză să le organizeze în sta
țiuni. Ce urmare practică 
va avea această inițiativă 
(de altfel binevenită) ? 
Greu de precizat, deoarece 
pînă la 24 aprilie patru

ma-
co-

regiuni (Argeș, Bacău, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și 
Suceava) nu răspunseseră 
încă.

Cu putină fantezie ce 
pot găsi numeroase mo
dalități artistice inedite, 
care să atragă publicul dor
nic de spectacole de cali
tate. Astfel, scenograful 
DAN NEMȚEANU este de 
părere că s-ar putea valo
rifica. pentru spectacole 
dramatice de epocă. Piața 
sfatului din Brașov care 
și-a conservat excelent 
peste secole aspectul me
dieval. în Capitală, teatrul 
de vară ,23 August", cu ar
hitectura sa specifică, oferă 
condiții pentru montarea 
comediilor lui Shakes
peare. De asemenea, insula 
din Cișmigiu ar putea fi 
amenajată cu investiții mi
nime pentru un teatru „ro- 
tund“, formă modernă care 
se pretează și profilului 
unui repertoriu estival ; iar 
palatul de la Mogoșoaia, cu 
sălile sale vaste. curtea 
interioară și grădina din 
fața lacului ar oferi un ca
dru neegalat pentru o suită 
de spectacole de muzică, 
dans, poezie și teatru".

Una din cauzele pentru 
care se manifestă încă o 
oarecare rigiditate față de 
aceste forme noi de spec
tacol o constituie menți
nerea unei concepții peri
mate după care. vara, pu
blicul agrează doar lucruri 
„ușoare" : comedii ușoare, 
filme care să nu ridice pro
bleme pretențioase, muzi
că, bineînțeles tot... u- 
șoară. „Acesta este un fe
tiș, care trebuie înlăturat 
prin demonstrația concretă 
a institutiiloi- noastre ar
tistice — consideră muzi
cologul PETRE CODREA- 
NU. De o bună primire se 
bucură vara. în Sibiu, con
certele de muzică simfo
nică din curtea interioară 
a muzeului Bruckenthal. 
Precedentul fiind creat, 
putem extinde această ini
țiativă și în alte locuri. De 
pildă. Ia Sinaia, în fata Ca
zinoului, 
Brașov 
timp de 
suită de
suri și uverturi: 
terasa palatului Peleș 
feră concerte simfonice sau 
de cameră ; la Brașov, Bi-

Filarmonica din 
ar putea susține 
2—3 săptămîni o 
concerte de val- 

tot aici, 
o-

serica Neagră, în prezent 
punct de maxim interes tu
ristic, ar putea găzdui mai 
des concerte de muzică de 
Bach, Haendel (după mo
delul coralei Bach din Si
biu)".

în programul pe 
O.N.T. îl oferă 
atît celor 
și celor 
tare, pe 
diferitelor 
teres 
reze 
înalt 
care 
meritată tradiție în 
părți. în Polonia, la ___
memorial ă Chopin se pot 
asculta lucrările compozi
torului, la fel la casa me- 
morială Dvorjak, din Pra- 
ga. Nu s-ar putea organiza 
manifestări similare în Li- 
venii lui Enescu și la 
case memoriale ?

Cercetând situațiile 
tistice întocmite pînă 
prezent la O.S.T.A.. 
poate constata că pe agen
da stagiunii estivale un 
loc de frunte îl vor ocupa 
spectacolele de muzică u- 
șoară și populară. Genuri 
agreate de publicul larg, 
ele sînt așteptate cu inte
res si se vor bucura desi
gur de o mare populari
tate. Tocmai de aceea se
lectionarea formațiilor 
care vor concerta va tre
bui să însemne un riguros 
examen al pregătirii de 
specialitate a soliștilor in
strumentiști și vocali, al 
calității întregului ansam
blu. Orchestrelor de muzică 
ușoară (inclusiv celor din 
restaurante, de care ne-am 
ocupat în mai multe rin- 
duri) va trebui să li se pre
tindă o ținută profesională 
ireproșabilă, un nivel in
terpretativ ridicat, barîn- 
du-se astfel calea oricăror 
improvizații hibride. de 
prost gust. în ceea ce pri
vește muzica populară, tra
diționalul festival folclo
ric. oaspete și în acest an 
al litoralului și al stațiu
nilor de odihnă montane, 
precum și turneele •'’rec- 
vente ale celor mal bune

care 
turiștilor, 

tară, 
peste 

vizitarea 
obiective de in- 

turistic, pot să figu- 
și aceste acțiuni de 

prestigiu cultural, 
și-au cucerit o bine- 

alte 
casa

din 
de ' 
lingă

cît 
ho-

alte

sta
in 
se

ansambluri folclorice din 
tară (Ciocirlia, Perinița. 
U.G.S. etc) sînt așteptate 
cu spectacole de nealterat.ă 
autenticitate a creației fol
clorice, prezentate la un 
înalt nivel artistic.

La crearea unei ambian
țe specific estivale își aduc 
contribuția și o serie de 
amenajări de sezon, care, 
de asemenea, cu cheltuieli 
minime, pot capta intere
sul publicului. Astfel, e- 
xistă posibilitatea de a tri
mite periodic pe litoral ex
poziții plastice itinerante, 
cu un sistem de expunere 
simplu, nepretențios, 
bineînțeles, estetic, 
lierele artiștilor 
(pictori, sculptori, 
cieni. ceramiști) 
numeroase lucrări 
teaptă o cît mai 
confruntare cu publicul — 
ne spune SPIRU CHIN- 
TILĂ, iar expunerea lor pe 
litoral ar fi o inițiativă sa
lutară". Expoziții plastice 
de artă modernă (lucrări 
în piatră, metal) pot 
deschise în aer liber 
parcurile marilor orașe 
țară. Consultindu-se 
uniunile de creație, comi
tetele de cultură si artă 
pot găsi și alte sugestii a- 
semănătoare.

Există idei, suficiente 
pentru a transforma mani
festările culturale de vară 
într-o veritabilă stagiune. 
Există în general și interes 
si preocupare din partea 
forurilor care răspund de 
transpunerea lor în prac
tică. Se simte însă lipsa 
unei îndrumări centrale, a 
unei viziuni de ansamblu 
pe care ar putea-o 
eventual, un colectiv 
îndrumare și control 
cătuit în comun din 
prezentanti ai C.S.C.A., 
O.N.T., D.DF.. U.C.F.S., 
cu rolul de a elabora so
luții organizatorice gene
rale. de a le propune din 
timp institutiiloi’ centrale 
vizate, precum și organelor 
locale, iar apoi de a urmări 
felul cum hotărîrile adop
tate sînt traduse în viată.

Radu CONSTANTINESCU

dar, 
„Ate- 

plastici 
grafi- 

cuprind 
care aș- 

rapidă

fi 
în 

din 
cu

avea. 
de 
al- 
re-

mentist în parte maxi
mum de precizie, de acu
ratețe. O cultură clasică 
temeinică, o seriozitate to
tal expurgată de infatua
re sau de dorința demon
strației, o netulburată vo
ință de a traduce in or
chestră,- fără concesii, în
tregul său univers de in
tenții și idei sînt pilonii 
pe care se sprijină con
strucția acestor memora
bile interpretări. Se poate 
vorbi fără rezervă despre 
un stil propriu al lui R.O- 
berto Benzi, fiecare din 
versiunile sale purtînd 
pregnant, dar niciodată 
ostentativ, marca perso
nalității sale deplin înche
gate.

Programul ultimului 
său concert bu'cureștean a 

fost închinat aproape in 
întregime muzicii fran
ceze. Desigur, in Simfon:, în Re a lui Cesar Franck 
ne-a împărtășit muzicia
nul Roberto Benzi cea 
mai mare parte a da
rurilor sale. Gîndirea 
lui Franck, arta sa, în 
care primatul emoției, al 
eternelor sentimente u- 
mane nu ignoră construc
ția savantă, bogăția de 
imagini și procedee ale 
artei secolului, sînt ele
mentul însuși al gîndirii 
lui Benzi. De aceea, diri
jorul a înțeles partitura îrt 
spiritul și nu în litera sa, 
îmbinînd în interpretarea 
oferită fantezia cea mai 
avîntată, coloritul plin de 
nuanțe cu rigoarea și lo
gica perfectă — trăsătu-' 
tradiționale ale muzicii 
franceze. Sub conducerea 
sa, orchestra Filarmonicii 
„George Enescu" a func
ționat ca un aparat dotat 
în egală măsură, să împli
nească atît liniile mari ale 
arhitecturii cît și să cali- 
grafieze precis toate acele 
ornamente de rafinament 
ale lucrării, detaliile. Jo
cul intensităților, propor
țiile imaginilor sonore și 
mereu transparența nuan
ței au obținut ceea cp 
este etern fermecător în 
muzica lui Franck — at
mosfera.

In Simfonia spaniolă a 
lui Lalo, Roberto Benzi a 
insistat de asemenea pe 
realizarea atmosferei. E- 
xotismul compozitorului, 
dacă ne este permis pa
radoxul, apare eminamen
te francez și frumusețea 
interpretării a stat tocmai 
în evidențierea melodiei, 
a. emoției rezultate din e- 
chilibrul logic, dintre a- 
vinturile romantice și cla
ritatea expresiei. Solistul 
Simfoniei, violonistul Ion 
Voicu, temperamental în
rudit cu muzica lui Lalo, 
ne-a oferit încă odată 
măsura calităților sale. 
Sunetul cald și inspirat, 
vibrația trăirii, exactita
tea in urmărirea partitu
rii au conferit interpretă
rii sale autenticitate și 
strălucire.

Includerea în program 
a „Introducerii și Cortegiului nupțial din opera „Cocoșul de aur“ de Rim- 
ski Korsakov ne-a oferit 
prilejul de a reîntîlni con
cepția lui Roberto Benzi 
in interpretarea muzicii 
programatice. Dirijorul a 
realizat și în aceste frag
mente pagini de o mare 
frumusețe, în care virtu
țile orchestrale s-au adu
nat, ca razele soarelui în 
focarul unei lentile, spre a 
ridica la o înaltă tempe
ratură emoția cea mai vie 
și mai adevărată.

Mircea SîMiONESCU
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CONVORBIRI LA

CU DELEGAȚIA

Plenara Consiliului Național Moment solemn. Ieri, în ultima zi din viața lor de liceeni, absolvenții clasei a Xl-a au predat ștafeta colegilor din 
clasa a X-a Foto : M. Cioc

viața internațională

Congresul OrganizațieiMarți dimineața, tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. ăl P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., au avut convorbiri cu delegația Partidului Comunist Sirian, condusă de tovarășul Youssef Faysal, membru al 'Biroului Politic al C.C. al P.C. Sirian, care, la invitația C.C. al P.C.R., vizitează țara noastră. Din. delegație fac parte tovarășii Maurice Salibi, membru al C.C. al P.C.S., Rame Chekmouss, Badre Gazzi și Fayez Jalahech, membri ai unor comitete regionale ale P.C. Sirian.A participat Constantin Vasiliu,

adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Intîlnirea a prilejuit un schimb de experiență privind activitatea și preocupările actuale ale celor două partide și popoare. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
★în după-amiaza aceleiași delegația Partidului Comunist Sirian, condusă de tovarășul Youssef Faysal, însoțită de tovarășul Gheor- ghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., a făcut o vizită la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. La sosirea în muzeu, oaspeții au fost întâmpinați de Ni- colae Cioroiu, directorul muzeului.

: < Will

al Femeilor

Meteorologice Mondiale
Adoptarea proiectului de rezoluție prezentat 

de delegația română
a

GENEVA 25. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : în cadrul Comitetului tehnic al Congresului Organizației Meteorologice Mondiale (O.M.M.) a fost dezbătut- unul din punctele centrale ale lucrărilor — formarea de cadre meteorologice. Documentul de bază asupra căruia s-au purtat discuțiile în comitet a fost proiectul de rezoluție „Promovarea în- vățămînțului și specializării de cadre. în . domeniul meteorologiei", prezentat de delegația română.în sprijinul proiectului de rezoluție au luat cuvîntul numeroși delegați. Acesta prevede crearea de noi centre de pregătire de cadre și întărirea celor existente, organizarea unui număr de seminarii și I

cursuri în domeniile ce țin de realizarea cu succes a planului Veghei meteorologice mondiale, folosirea centrelor mondiale și regionale ale Veghei pentru specializarea de cadre, organizarea schimburilor științifice etc.Proiectul de rezoluție a fost a- dopiat în unanimitate.După rezoluția privind obiectivele și căile participării Organizației Meteorologice Mondiale la activitatea generală a programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, rezoluția privind „Promovarea învățămîntului și specializarea de cadre în domeniul meteorologiei" este a doua inițiativă românească însușită de către Congresul Orga* irizației Meteorologice Mondiale.în ziua de 25 aprilie a avut loc plenara Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România.Plenara a analizat activitatea și a stabilit sarcinile Consiliului Național, ale comitetelor și comisiilor femeilor în creșterea contribu-
ției lor la educarea, pregătirea profesională și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cooperatoarelor în vederea participării lor tot mai active la consolidarea și dezvoltarea cooperativelor a- gricole de producție. (Agerpres) ȘAH Turneul

din Capitala
fotbal Cine va juca

„C. C. E.“în finala

„Săptămînă

filmului

românesc

pentru tineret"
In întîmpinarea aniversării a 45 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist din România,'în întreaga țară se iesfășoară „Săptămînă filmului romă fifesc'1 pentru tineret". Pe ecranele a peste 60 de cinematografe vor fi prezentate, pină la 30. aprilie, filme artistice și documentare, inspirate din lupta poporului nostru pentru libertate națională și socială, pentru făurirea unei vieți fericite.Printre cele 27 de filme artistice înscrise în agenda „Șăptă- mînii" se află „Dacii", „Tudor" „Neamul Șoimăreștilor", „Haiducii", „Valurile Dunării", „Lu- pem 29", „Pădurea Spînzurați- lor", alb",minețile unui băiat cuminte". „Duminică la ora 6".Spectacolele vor fi precedate de conferințe și simpozioane.

„Răscoala", „Procesul „Gaudeamus igitur", „Di-
(Agerpres)

după 11 runde

La catafalcul lui Vladimir Komarov

ÎNTREVEDERI
ALE MINISTRULUI CULTURII 

AL R. P. UNGAREMinistrul culturii al R.P. Ungare, Ilku Pal, care se află în țara noastră, a făcut marți o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primit de Pom- piliu Macovei, președintele comitetului. In aceeași zi, oaspetele a fost primit de Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, La întrevederi au fost de față membri ai conducerii celor două instituții, precum șl ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cu două runde înainte de termi
narea turneului internațional de 
șah, ce se desfășoară la București, 
în clasament conduce marele maes
tru român Florin Gheorghiu cu 8 
puncte, urmat de Pfleger (R.F.G.)— 7 puncte, Soos și Partos (România) 
6,5 puncte, Haag (Ungaria), Vasiu- 
kov (U.R.S.S.) — 6 puncte etc.

In runda a 11-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Pfleger — 
Gheorghiu, remiză; Ungureanu — 
Vasiukov 0—1; Mititelu — . Haag, 
remiză; Partos — Ghițescu 1—0; 
Soos — Hennings, remiză; Fichtl — 
Czerniak 1—0. Partida Ciocîltea — 
Drimer a fost amînată.

Ieri, la Praga, a avut loc returul 
meciului de fotbal Dukla Praga—Cel
tic Glasgow, contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor europeni". 
Scor : 0—0. Echipa scoțiană, învingă
toare cu 3—1 în partida susținută la 
Glasgow, s-a calificat în 'finala 
petiției.

Cine va fi cealaltă finalistă ? 
punsul va fi cunoscut astăzi, 
desfășurarea celui de-al doilea
între formațiile Internazionale Milano 

: și Ț.S.K.A. Sofia, După cum se știe, 
cu o săptămînă în urmă, fotbaliștii 
bulgari au furnizat o veritabilă sur
priză, reușind să termine la 
(1—1) partida de la Milano, 
tarea decisivă, 
Sofia, va putea

matorii de fotbal din țara noastră, 
prin intermediul televiziunii, începînd 
de la ora 16,55.

coin-

Răs
ti up ă 
meci

programată 
fi urmărită

egalitate 
Confrun- 
astăzi la 
și de a-

i
„CUPA ROMÂNIEI"

Programul sferturilor 
de finală

A fost stabilit programul meciurilor 
din sleiturile de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, care se vor 
disputa miercuri 3 mai pe terenuri 
neutre după cum urmează : Brăila: 
STEAUA—FARUL CONSTANȚA ; 
Craiova: C.F.R. TIMIȘOARA—PRO
GRESUL BUCUREȘTI; Timișoara: 
RAPID BUCUREȘTI—MINERUL 
BAIA MARE ; Suceava : FORESTA 
FĂLTICENI—C.S.M.S. IAȘI.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ISTORICrevistei se află, grupajul Eroi, materialele 1877 
vremii, Taina va-

In sumarul printre altele, 
fapte, mărturii, 
în documentele 
sului „Radetzki", Transilvania și
războiul de independență, articolele Histria și Burebîsta, de D. FIPPID1, Un prinț valah pe dru
murile Europei, de I. IONAȘCU și 
Horea — schiță a portretului 
intelectual, de ST. PASCU.O convorbire cu tovarășii CONSTANTIN PÎRVULESCU și STEFAN VOITEC are ca temă 
Cum s-a înfăptuit Frontul Unic 
Muncitoresc. MIRON CONSTAN- TINESCU analizează cîteva Arti

cole necunoscute ale lui Marx cu 
privire la Unirea Principatelor.în acest număr, revista începe publicarea integrală a Stenogra
mei Conferinței de la Ialta, din februarie 1945. Revista mai cuprinde și prima parte a Memorii
lor inedite 
getoianu.Paginile numeroase însemnări, un panoramic rial, poșta redacției.La început de drum, MAGAZIN ISTORIC publică saluturile pe care i le adresează numeroase personalități culturale și științifice din țară și de peste hotare.

RETURUL MECIULUI FEMININ 
DE VOLEI DINAMO MOSCOVA — 
LEVSKI SOFIA, contînd pentru se
mifinalele „Cupei campionilor euro
peni", a avut loc la Moscova. Gaz
dele au învins cu 3—0 (15—11, 15—6, 
15—6) și s-au calificat în finala 
„C.C.E." datorită punctajului gene
ral mai bun : 73—67. Voleibalistele
bulgare cîștigaseră la Sofia cu 3—0 

.(15—8; 15—9; 15—11). în finală, Di
namo Moscova va întîlni pe învin- 
gătoarea partidei Ț.S.K.A. Moscova- 
Dinamo Berlin.

EDIȚIE A COMPETIȚIEI
organizată

siSiegfried Huster, Rainer Marks 
Manfred Daehne, fost campion de ju
niori în 1962.

ale lui Constantin Arrevistei mai cuprind alte articole, note și edito-

A 22-A 
„CURSA ELIBERĂRII", 
de ziarul Unita, s-a desfășurat ieri 
în împrejurimile Romei. Au luat 
parte 160 de cicliști din Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia. Ro
mânia, U.R.S.S. și Italia. Victoria a 
revenit italianului Galazzi, care a 
străbătut 175 km în 4h36’. Dintre 
concurenții români, primul a sosit 
Gabriel Moiceanu, pe locul 11.

LA TURNEUL DE TENIS ce a în
ceput la Neapole, în primul tur al 
probei de simplu bărbați s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Zuleta 
(Ecuador) — Capece (Italia) 6—1, 
6—1; Spear (Iugoslavia) — Campagna 
(Italia) 6—0, 6—4 ; Di Matteo (Italia) 
— Butcher (Noua Zeelandă) 9—7, 
6—2 ; Rodriguez (Chile) — Massa 
(Italia) 6—0, 6—0 ; Mont.renaud (Fran
ța) — Wolcott (Noua Zeelandă) 6—2, 
6—4.

SELECȚIONATELE DE BOX (JU
NIORI) ALE FINLANDEI ȘI R. D. 
GERMANE s-au întîlnit într-un meci 
amical la Helsinki. Pugiliștii oaspeți 
au obținut victoria cu scorul de 
14—6.

O MĂSURĂ UTILĂ DE PREVEDERE

8,5—5,5 puncte, 
întrerupte. Iată 

din turul al doi-

IN ÎNTILNIREA DE ȘAH Unga- 
ria-R.S.F.S. Rusă, ce se desfășoară 
la Budapesta, oaspeții conduc după 
două runde cu 
10 partide fiind 
cîteva rezultate
lea : Portisch-Spasski. întreruptă ; 
Bilek-Antoșin 0—1 ; Serghievski- 
Forintos, remiză : Lein-Barcza, între
ruptă.

A DOUA SEMIFINALA A „Cupei 
Franței" la fotbal, desfășurată la Li
moges între formațiile Lyon și An- 
gouleme, s-a încheiat la egalitate : 
3—3. Prima semifinală, Sochoux- 
Rennes, s-a încheiat tot la egalitate : 
0—0. Ambele semifinale se vor re- 
juca.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice au hotărît să constituie o comisie guvernamentală care să elucideze împrejurările morții cosmonautului sovietic Vladimir Komarov, survenită luni, în timpul aterizării navei cosmice „Soiuz-1“.în cursul zilei de marți, la Casa Armatei Sovietice din Moscova mii de locuitori ai capitalei Uniunii Sovietice s-au perindat prin fața catafalcului unde se afla depusă urna

cu cenușa lui Vladimir Komarov. Deasupra catafalcului era așezat portretul îndoliat al cosmonautului erou; pe perne de catifea roșie e- rau expuse ordinele și medaliile cu care a fost decorat V. Komarov.La catafalc au făcut de gardă Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și alți conducători sovietici.
Plenara C. C.

al P. C. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 25 (A- gerpres). — S-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist din Chile. Plenara a dezbătut probleme legate de schimbările intervenite în atmosfera politică din țară în urma alegerilor municipale de la 2 aprilie. Secretarul general al C.C. al partidului, Luis Corvalan, a declarat că în țară are loc o nouă redistribuire a forțelor politice. Un factor important care a determinat acest fenomen, a spus vorbitorul, a fost unitatea de acțiune a partidelor comunist și socialist. Referindu-se la sarcinile de viitor ale partidului, Corvalan a subliniat necesitatea întăririi muncii ideologice.Plenara a adoptat propunerea comisiei politice a C.C. privind convocarea, în următoarele luni, a Conferinței naționale a partidului.

og

SESIUNEA ADUNĂRII
POPULARE
A R.P.D

SUPREME
COREENEPHENIAN 25 Luînd cuvîntul la sesiune a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, ministrul de finanțe Han San Du a expus rezultatele executării planului bugetar pe 1966 și a prezentat proiectul de plan pe anul în curs. Ministrul de finanțe al R.P.D. Coreene a relevat succesele însemnate înregistrate în cursul anului trecut în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei și creșterea nivelului de trai al populației atît din mediul urban cît și din cel rural.Bugetul pe anul în curs, întocmit în conformitate cu sarcinile planului de dezvoltare a economiei naționale, este menit, a subliniat vorbitorul, să contribuie la îmbunătățirea pe mai departe a condi- țiilor de viață ale locuitorilor.

(Agerpres). — cea de-a șaptea

PE CALEA PROGRESULUI

Unii cititori și-au exprimat dorința de a afla amănunte privind posibilitățile de încheiere a unor asigurări pentru bunurile casnice. Publicăm răspunsurile date, în legătură cu aceasta, de către tov. ȘT. FENYVEȘI, directorul Direcției asigurări de bunuri din Administrația Asigurărilor de Stai (ADAS).
Care sînt avantajele pe care le 

oferă asigurarea bunurilor cas
nice ?Este știut că fiecare cetățean păstrează cu grijă deosebită bunurile sale. Cu toate acestea se pot ivi situații în care se produc pagube greu de compensat imediat, dacă nu s-a luat o măsură utilă de prevedere cum este încheierea unei asigurări pentru bunurile casnice. In cazul cînd 
există încheiată o astfel de asi
gurare, ADAS acordă despăgu
biri, la valoarea bunurilor dău
nate, ca urmare a unor dintre care menționăm : diul, trăsnetul, dacă trăsnetul au fost ploaia torențială, grindina, inundația. furtuna, uraganul, cutremurul de pămînt. prăbușirea sau alunecarea de teren, furtul prin spargere, pagubele produse de greutatea zăpezii sau a ghetii, carbonizare loială sau parțială, topirea (chiar și, fără flacără), stricăciunile accidentale produse la instalațiile de apă, canal sau încălzire centrală, de măsurile de salvare luate în timpul daunei etc. 
Fără nici un adaus de primă, se 
acoperă și riscurile pentru căzu-

(MMOTR■!     ......111””

riscuri incen- explozia (chiar iau explozia nu urmate de incendiu),

permanentă 
asiguratului.

iile de invaliditate 
și de deces ale produse de incendiu, trăsnet, explozie ori cutremur de pămînt la domiciliul său. în aceleași condiții este asigurată și soția, respectiv soțul asiguratului. Sumele asigurate astfel sînt de 10 009 lei în caz de invaliditate permanentă totală și 5 000 de lei pentru cazul de deces.De asemenea, în cadrul asigurării de bunuri casnice, se acoperă, pînă la o sumă egală cu valoarea bunurilor asigurate, nele despăgubiri civile la care ar fi obligat asiguratul locatar față de proprietar, pentru pagube produse de incendiu și explozie imobil.

— Ce bunuri se pot asigura 
ADAS ?— Practic, se pot asigura 
proape toate bunurile din gospo
dărie. lată doar cîteva dintre a- cestea : mobila, obiectele de bucătărie, aparatele electrice de uz casnic, frigiderele, răcitoarele, uneltele pentru uz gospodăresc, aparatele fotografice, optice și de radio, televizoarele, magnetofoanele, piriipurile, obiectele de sport., de vînătoare, și de voiaj, cărțile, covoarele, tablourile, o- biect.ele. de artă, îmbrăcămintea, încălțămintea, produsele agricole. viticole, alimentele, uneltele agricole, viticole, pomicole și a- picole, mijloacele de transport (căruțe, camioane cu tracțiune a- nimalâ, faetoane, motociclete și biciclete), combustibilul, materialele de construcții pentru uz gospodăresc, furajele și multe altele.

u-
la

la

a-

Mai trebuie menționat că 
asigurarea bunurilor casnice cu
prinde atît bunurile asiguratului, 
cît și pe cele ale membrilor la- 
mîliei acestuia.

— Tn ce condiții se încheie asi
gurarea și ce prime trebuie plă
tite în acest scop ?— Asigurarea pentru bunurile casnice, ca de altfel toate lalte asigurări practicate de ministrația Asigurărilor de se poate încheia atît prin ponsabilii cu munca ADAS întreprinderi și instituții, cît prin agenții și inspectorii de gurare. Cetățenii care doresc ia o astfel de măsură utilă prevedere se pot adresa și direct inspectoratelor raionale și orășenești, ADAS. Pentru toate bunu
rile ce se solicită a ii asigurate 
se încheie un singur contract. Asigurarea se încheie pe termen de un an sau, la cerere, pe un termen mai scurt. (Deși contractele de asigurare oferă avantaje importante, pri
mele ce se plătesc sînt deosebit 
de convenabile. Astfel pentru asigurarea unor bunuri în valoare de 20 000 de lei aflate în gospodării situate în mediu] urban asiguratul plătește o primă anuală de 40 de lei. Plătind ceeași sumă, cetățenii care gospodării în mediu] rural asigura bunuri în valoare 15 000 de lei.Din cele de mai sus rezultă că încheierea unei asigurări de bunuri casnice constituie o măsură utilă de prevedere pentru orice cetățean.

FEDERAȚIA DE CICLISM a R. D. 
Germane a stabilit echipa pe care o 
va prezenta la cea de-a XX-a ediție 
a „Cursei Păcii" : Klaus Ampler, cîș- 
tigătorul competiției în anul 1963, 
Dieter Grabe, Gunther Hoffmann,

cele- Ad- Stat, res- din Și asi- să de

a-au potde

vremea

Madinat 
„Orașul 
numită 
Irakului, 
șui de 
fost nu 
crîncene bătălii împotriva 
cotropitorilor, devenind un 
simbol al luptei poporului 
irakian pentru neafîrnare. Și 
nu o dată a renăscut dip 
ruine.

Istoria Irakului, această 
străveche țară, consemnează 
numeroase momente de în
cleștare cu puterile străine, 
atrase în valea Tigrului și 
Eufratului de bogățiile în
semnate ale solului și sub
solului. Țară cu o suprafață 
de 444 442 kmp, 
dispune de condiții optime 
pentru diverse culturi agri
cole. Ceea ce îl face însă ves
tit sînt imensele sale resurse 
petroliere. Decenii de-a rîn- 
dul Irakul nu a putut bene
ficia de propriile sale bogă
ții, nu a putut să le folo
sească în interesul dezvol- 

pe calea progresului.

Păcii" — asffel era 
în vechime capitala 
Bagdadul. Dar ora- 

pe malul Tigrului a 
o dată teatrul unor 

bătălii

Irakul

Companiile străine, între care 
un rol principal l-a jucat 
„Iraq Petroleum Co", au ex
ploatat vreme îndelungată 
după bunul plac rezervele 
petroliere ale țării.

în Piața Independenței din 
Bagdad se află un uriaș mo
nument închinat evenimente
lor din iulie 1958, cînd a fost 
înlăturaf regimul monarhic al 
lui Nuri Said, iar Irakul a 
fost proclamat republică. 
Sculptorului Selin Djavad îi 
aparține basorelieful (foto
grafia de jos) ce sintetizează 
principalele momente ale 
luptei poporului irakian pen
tru independență.

De la revoluția antimonar
hică Irakul a pășit pe o cale 
nouă, calea dezvoltării inde
pendente. Au fost ani în ca
re s-au depus eforturi pen
tru dezvoltarea țării pe calea 
progresului. Guvernul ira
kian a întreprins un șir de 
măsuri menite să ducă la 
consolidarea independenței. 
S-au pus bazele unei indus
trii naționale,

mărul 
struife 
deri, 
construcție. Perspective largi 
are
In apropiere 
Basrah din Irak va 
fă o importantă 
produse 
zină va 
de tone 
tone de 
ne de sulfat de amoniu 
160 de tone de uree. De a- 
semenea, începînd din 1958, 
cînd a fost adoptată legea cu 
privire la reforma agrară, gu
vernul irakian a naționalizat 
235 000 de hectare de pă- 
mînt, care a fost împărțit fa
miliilor de țărani săraci. De 
curînd s-a anunțaf un impor
tant program economic și so
cial pentru ridicarea regiunii 
din nordul țării.

O largă aprobare a găsit 
în opinia publică din țară 
și dincolo de hotarele ei ce
rerea guvernului irakian 
trustul Iraq Petroleum să res
pecte drepturile ce se cuvin

școlilor, au fost con- 
o serie de întreprin- 

iar altele se află în

industria petrochimică, 
de localitatea 

fi construi- 
uzină de 
Această u- 
zilnic 200

chimice.
produce

de amoniac, 325 de 
acid sulfuric, 420 fo-

Și

ca

Irakului de pe urma exploa
tării petrolului. Sumele pe 
care le datorează compania 
străină statului irakian — a 
scris ziarul „Al Joumhouriya" 
— sînt necesare pentru 
finanțarea marilor proiecte 
economice ale țării. Recent 
primul ministru irakian a 
declarat că, în cazul în care 
companiile străine nu-și vor 
îndeplini obligațiile, Irakul 
va lua măsuri în vederea 
apărării intereselor sale.

După ieșirea din Pactul de 
la Bagdad Irakul a promo
vat o politică externă de 
pace și colaborare cu toate 
țările. Această politică aduce 
Irakului prieteni în toate păr
țile lumii.

între România și Irak se 
dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare, in avantajul 
ambelor țări. Opinia publică 
din România urmărește cu 
interes și simpatie realizările 
obținute de poporul irakian 
în dezvoltarea economică, e- 
forturile lui pentru propășirea 
patriei.

Ieri în țară : vremea s-a ame
liorat. Cerul a fost schimbător, 
prezentînd înnourări mai persis
tente în Moldova și Transilvania, 
unde s-au semnalat precipitații 
izolate sub formă de ploaie și 
lapoviță. în munți, pe alocuri, 
a nins. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura aerului a înregis
trat o creștere ușoară ; la ora 
14 fiind cuprinsă între 1 grad 
la Huedin și Turda și 15 grade 
la Tg. Jiu și Calafat. în Bucu
rești : vremea s-a ameliorat. 
Cerul a fost schimbător. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 aprilie. în țară : 
vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor că
dea ploi, mai frecvente în su
dul și estul țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 10 și 20 de 
grade. în București : vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi sla
be. Vînt potrivit cu intensifi
cări trecătoare. Temperatura 
ușor variabilă.



R. D. VIETNAM

Pierderi 
provocate 
agresorilor 
americani
15 avioane do hori te 
intr-o singură zi

HANOI 25 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 25 aprilie 
aviația americană și-a continuat 
bombardamentele împotriva portu
lui Haifong, precum și a împreju
rimilor orașului Hanoi. Agresorii 
au suferit pierderi grele. Au fost 
doborîte 15 avioane americane, ceea 
ce ridică la 1 800 numărul total al 
aparatelor de zbor ale S.U.A. dis
truse pînă în prezent. Au fost, de 
asemenea, capturați numeroși pi- 
loți.

înaltul comandament al Armatei 
populare vietnameze a adresat un 
mesaj de felicitări forțelor armate 
și populației din Haifong, Hanoi și 
alte localități nord-vietnameze pen
tru doborîrea în ultima săptămînă 
a 42 avioane.

•A”LONDRA 25 (Agerpres). — In- țr-un comunicat dat publicității marți se anunță că Tribunalul pentru anchetarea crimelor comise de americani în Vietnam își va începe dezbaterile la 29 aprilie, la Stockholm. Deliberările acestui tribunal, instituit din inițiativa lordului Bertrand Russell și prezidat de Jean-Paul Sartre, se vor încheia la 9 mai. în comunicat se subliniază că „misiunea tribunalului a devenit mai urgentă în urma intensificării raidurilor aviației americane asupra unor obiective civile din Vietnamul de nord“.

Luna mcertitudmlor
Comentînd activitatea 

noului guvern brazilian, 
de la venirea sa la putere 
în urmă cu o lună, ziarul 
„Ultima Hora" scria recent: 
„Președintele Costa e Silva 
a aprins o luminiță de cea
laltă parte a tunelului, in- 
dicind că trenul poate s_ă-l 
traverseze. Dar încă sîn- 
tem înăuntrul tunelului si 
nu e deloc sigur că această 
călătorie va fi liniștită". 
Este o opinie împărtășită 
de majoritatea brazilieni
lor, care așteaptă o reală 
modificare a climatului in
staurat în tară acum trei 
ani.

„Eu vin din cazarmă, dar 
știu că nu se guvernează 
.optzeci de milioane de băr
bați și femei în același fel 
cum se conduce un regi
ment", spunea Costa e Silva 
într-o clară aluzie la con
cepția și metodele predece
sorului său. Ca unul dintre 
indiciile că renovarea a- 
nunțată nu ar fi o simplă 
promisiune este conside
rată numirea în postul de 
ministru de externe a lui 
Jose Magalhaes Pinto, care 
definește obiectivul funda
mental al politicii externe 
braziliene ca fiind „inco- 
formismul față de subdez
voltare" și socotește că, 
înainte de toate, diploma
ția va trebui să ajute la 
„satisfacerea necesităților 
extreme ale țării în ce pri
vește resursele necesare 
luptei contra mizeriei". 
Predecesorii săi în acest 
post puneau pe prim plan 
chestiunile militare și ale 
așa-numitei „siguranțe con
tinentale (transformată în 
veritabilă obsesie), ajungînd 
la sprijinirea creării „for-

agențiile de presă transmit
S3a

• ÎNCEPEREA TRATATIVELOR ÎNTRE GUVERNUL SIRIEI Șl „TAPLINE" 

@ Etapă hotărîtoare în drumul Angliei spre Piața
comuna

Tratativele dintre guvernul Siriei și „Tapline”. Luni seara au început tratativele dintre guvernul Siriei și conducerea companiei americane „Transarabian Pipe-Line" (Tapline), în vederea revizuirii acordului încheiat între cei doi parteneri în 1952. După cum se știe, guvernul sirian a anunțat cu cîtva timp în urmă că va cere sporirea redevențelor plătite Siriei de către această companie, a < “ ’ ................... ....Siriei.
O NOUA VIOLARE A TERITO

RIULUI R. P. CHINEZE. Agenția China Nouă anunță că la 24 aprilie, unitățile de apărare antiaeriană ale Armatei populare chineze de eliberare au doborît două avioane americane de tipul „F-4B“, care au violat spațiul aerian al țării în zona provinciei Guansi.

Sesiunea Comisiei economice
O.N.U. pentru Europa

Vizita parlamentarilor 
români în Turcia

Sărbătoarea națională 

a TanzanieiGENEVA 24. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: Participanții la cea de-a 22-a sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa au adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție a- supra activităților comisiei pentru pregătirea celei de-a 2-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. Prezentată de delegațiile Austriei, Danemarcei, Franței, Finlandei, Italiei, Iugoslaviei, Marii Britanii, Norvegiei, Poloniei, României, Suediei și Turciei, rezoluția invită pe secretarul executiv al comisiei, Comitetul pentru dezvoltarea comerțului și alte or
LAOS

Pentru respectarea 
acordurilor 
de la Geneva

MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- genția TASS a transmis declarația lui Andrei Gromîko, copreședintele sovietic al Conferinței de la Geneva din 1962, cu privire la încordarea situației politice din Laos, care constituie o urmare directă a acțiunilor agresive ale S.U.A. împotriva acestei țări.Arătînd • că există pericolul real ca Laosul să se transforme din nou într-un mare focar de conflicte internaționale în Asia de sud-est, copreședintele sovietic cheamă guvernul S.U.A. să respecte cu strictețe prevederile acordurilor de la Geneva din 1962“.

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

țel interamericane". (Ulti
mul dintre aceștia, Juracy 
Magalhaes, și-a cîștigat o 
faimă tristă prin afirmația 
că „ceea ce este bun pentru 
Statele Unite este bun și 
pentru Brazilia"). La preli
minariile recentei conferin
țe interamericane de la 
Punta del Este, actualul 
ministru de externe a ri
postat în două rînduri la 
încercările colegului său 
Dean Rusk de a transfera 
atenția dezbaterilor de la 
problemele dezvoltării eco
nomice spre cele ale „sigu
ranței continentale".

Unul dintre organizatorii 
întreprinderii petroliere de 
stat „Petrobras", economis
tul Helio Beltrao, l-a sub
stituit în postul de ministru 
al planificării pe Roberto 
Campos, poreclit „Bob 
Field" (traducerea numelui 
în englezește) pentru legă
turile sale cu capitalul 
nord-american. Atît Beltrao 
cît și noul ministru al fi
nanțelor sînt oameni cu 
legături solide în cercurile 
de afaceri braziliene. Ambii 
au respins fățiș preceptele 
lui Campos, care pretindea 
să combată inflația prin 
restrîngerea drastică a con
sumului. lovind din plin în 
puterea de cumpărare a 
maselor și ducînd la dispe
rare întreprinderile indus
triale naționale. Firmele 
străine însă au parcurs o 
fază de veritabilă prosperi
tate sub tutela „suprami- 
nistrului" Campos, care se

bucura de încrederea de
plină și de sprijinul lui 
Castello Branco.

A stîrnit un ecou favora
bil în întreaga țară măsura 
recentă de interzicere a 
sporirii preturilor la pro
dusele alimentare esențiale, 
precum și promisiunile de 
sporire a creditelor pentru 
întreprinderile industriei a- 
limentare. Pe de altă parte, 
s-a instituit o modificare a 
perceperii impozitelor mic- 
șorîndu-se cota celor cu 
cîștiguri mici. Pe întreaga 
țară valoarea acestei mic
șorări este de 400 milioane 
de cruzeiros noi. Ministrul 
finanțelor studiază posibili
tățile de a obține urgent 
resurse destinate unor pro
iecte industriale de anver
gură, între care construirea 
unor mari uzine hidroelec
trice.

O întrebare se ridica tot 
mai insistent în rîndul opi
niei publice : cum va pu
tea să-și concilieze pre
ședintele promisiunile de 
„renovare democratică" cu 
existenta unei legislații dis
creționare ? Ziarul „Correi- 
ro da Manha" consideră că 
„este o iluzie să se imagi
neze că președintele va pu
tea guverna conservîrid in
strumentele de opresiune 
fără să le utilizeze". E 
vorba în primul rînd de 
legea „siguranței naționa
le", decretată de Castello 
Branco cu 24 de ore înainte 
de a preda gestiunea și des
pre care președintele tri

cărei conductă străbate și teritoriul
LANSAREA RACHETEI „TI- 

TAN-3 C“ A FOST AMÎNATA. La centrul spațial de la Cape Kennedy s-a anunțat că această amînare se datorește unor defecțiuni tehnice. Racheta „Titan-3 C“ urma să plaseze marți în spațiul cosmic cinci sateliți. 

gane subsidiare să acorde o atenție deosebită pregătirii celei de-a doua sesiuni a conferinței. Rezoluția invită, de asemenea, guvernele membre să depună eforturi pentru a obține maximum de progrese în aplicarea recomandărilor făcute de prima sesiune a conferinței și pentru asigurarea succesului celei de-a doua sesiuni.în cadrul dezbaterilor din Comisia economică O.N.U. pentru Europa asupra studiului cu privire la situația și perspectivele economice ale Europei, a luat cuvîntul reprezentantul român, N. Ecobescu.
Inaugurarea 
„Zilelor juridice 
franco-române“PARIS 25. Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Marți dimineața a avut loc la Centrul de drept comparat din Paris ședința inaugurală a „Zilelor juridice franco-române".’ întîlnirea, prima de după cel de-al doilea război mondial, a fost organizată de Societatea franceză de legislație comparată, în colaborare cu Institutul de cercetări juridice al Academiei Republicii Socialiste România. La ședințele de lucru, care vor dura pînă la 29 aprilie și se vor ține la Paris, la Dijon și la Lille, participă o delegație de juriști români condusă de prof. dr. docent Traian Ionașcu, directorul Institutului de cercetări juridice, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, precum și personalități juridice din Franța.

bunalului militar spunea : 
„Cu această lege Brazilia 
va fi o imensă cazarmă". 
„Această lege înseamnă tu
telarea națiunii de către 
militari și transformarea 
acestora în trupe de ocupa
ție ale Braziliei" — declara 
un alt înalt funcționar al 
tribunalului. Legea sigu
ranței naționale, dublată 
de legea presei, este un 
instrument represiv contra 
partidelor politice și a or
ganizațiilor de masă și care 
virtual împiedică libera 
funcționare a acestora în 
Brazilia. Infracțiunile co
mise de civili față de nu
meroasele și încîlcitele pre
vederi ale legilor amintite 
favorizînd orice arbitrariu 
de interpretare, urmează să 
fie judecate de tribunalele 
militare. Există un foarte 
puternic curent de opinie 
cerînd abrogarea acestor 
legi și se consideră că ati
tudinea noului președinte 
în această problemă capătă 
semnificația celui mai im
portant test la care va fi 
supus creditul acordat pro
misiunilor sale. Deocam
dată, notează în „Jornal do 
Brasil" cunoscutul scriitor 
și gîr.ditor umanist Tristao 
de Athayde, „vedem numai 
o timidă auroră înconjurată 
de grave incertitudini".

Un eveniment petrecut 
zilele trecute vine să spo
rească aceste incertitudini : 
declarația ministrului de 
război în sensul că „discu
țiile despre posibilitatea 
revizuirii sancțiunilor im
puse prin actele institutio
nale sînt bazate pe zvo
nuri", căci guvernul nu 
pretinde așa ceva.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA A 
FOST CREAT MINISTERUL IN
DUSTRIEI MEDICALE. în funcția de ministru al industriei medicale a fost numit Piotr Gusen- kov, care a deținut funcția de locțiitor al ministrului ocrotirii sănătății al U.R.S.S.

ANGLIA ȘI PIAȚA COMUNA. După cum transmite coresponden- H tul din Londra al agenției France Presse, prezentarea oficială a cererii Angliei de a adera la Piața comună este iminentă. Premierul Wilson a luat în mod practio hotărîrea de a pune candidatura Angliei și, potrivit cercurilor politice londoneze, duminică, în cadrul unei ședințe extraordinare, Cabinetul britanic va confirma această hotărâre. Ziua de duminică marchează pentru Londra o etapă hotărîtoare în „lunga călătorie a Angliei spre C.E.E.". Cercurile politice amintesc că punerea candidaturii Angliei la C.E.E. va fi urmată de cîteva demisii din guvernul britanic.

BURSA 25. — Trimisul special Agerpres N. Ionescu transmite: Delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii A- dunări Naționale, Ștefan Voitec, a plecat marți dimineață din Izmir la Bursa, unde a fost întâmpinată de guvernatorul vilaietului, Cela- letin Unseli, și primarul orașului, Kemal Bengii.Cu prilejul vizitei pe care oaspeții au făcut-o guvernatorului, a- cesta și-a exprimat satisfacția deosebită în legătură cu prezența parlamentarilor români în vilaiet, subliniind contribuția pe care schimburile de vizite o aduc la o mai'
Lucrările conferinței 

de la Karlovy-VaryKARLOVY-VARY 25 (Agerpres). — în cursul ședinței de luni* partidele comuniste și muncitorești participante la conferința de la Karlovy-Vary au adoptat un apel adresat popoarelor europene în vederea intensificării acțiunilor de solidaritate cu lupta dreaptă a e-
Opinia publică din diferite 
țări protestează împotriva 
măsurilor antidemocratice 

din Grecia
NICOSI^ 25 (Agerpres). — Agenția Reuter relatează că în capitala Ciprului a fost constituit un comitet pentru restaurarea democrației în Grecia format din cunoscuți ziariști și oameni de litere. Uniunea ziariștilor ciprioți a dat publicității o declarație în care condamnă lo- \ vitura militară de stat.Ziarul „Eleftheria" a cerut, într-un articol redacțional, președintelui Makarios să se pronunțe împotriva loviturii militare din Grecia și să ceară restabilirea democrației în această țară.ROMA 25 (Agerpres). — în mai multe orașe din Italia au avut loc demonstrații la care au participat zeci de mii de cetățeni. Demonstranții purtau pancarte pe care se putea citi: „Libertate și pace în Vietnam", „Libertate și pace pentru Grecia", „Fascismul nu va trece". Un mare cortegiu format din tineri veniți din Bologna, Roma, Napoli, Parma, Milano și alte orașe s-a format la Florența. în fața demonstranților au luat cuvîntul deputatul Lelio Basso, președintele P.S.I.U.P., profesorul La Pira și alți vorbitori.STRASBOURG 25 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, în cursul dezbaterilor de politică generală care au avut loc marți în cadrul Adunării Generale a Consiliului Europei, majoritatea vorbitorilor au condamnat lovitura militară din Grecia. Deputatul laburist Robert Edwards, care a fost martorul ocular al preluării puterii de către armată în Grecia, și deputatul austriac Karl Czentez au condamnat cu asprime rolul jucat de armată și au subliniat necesitatea ca Consiliul Europei să ia de urgență poziție față de aceste evenimente. A fost prezentat un proiect de

DR. ADNAM AL PACHACHI, 
MINISTRU DE EXTERNE AL 
IRAKULUI, A SOSIT LA BUDA
PESTA. El face o vizită la invitația ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare.

LA BUENOS AIRES A AVUT 
LOC CEA DE-A 7-A CONFERIN
ȚĂ NAȚIONALĂ A PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ARGENTINA. Președintele P. C. din Argentina, Victorio Codovilla, a prezentat un raport despre situația internă și internațională, despre sarcinile partidului și forțelor democratice ale țării. Conferința a hotărît convocarea celui de-al 23-lea congres al. partidului la o dată ce va fi stabilită ulterior. 

bună cunoaștere și o mai strînsă colaborare între cele două țări. Membrii delegației române au fost, de asemenea, oaspeții primarului.în continuare, delegația română a vizitat cîteva din celebrele monumente ale Bursei, printre care geamia „Ulucami", cu 24 de cupole, înălțată în secolul al XIV-lea, Moscheea Verde, cu decorații interioare unice în lume, mausoleele mai multor sultani și Muzeul de arheologie al orașului.Seara, guvernatorul vilaietului a oferit un dineu, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

roicului popor vietnamez și de condamnare a agresiunii militare întreprinse de S.U.A. împotriva poporului vietnamez.In aceeași zi, participanții la conferință au adoptat o declarație prin care condamnă lovitura de stat militară din Grecia.

directive care face apel la „autoritățile grecești" să restabilească regimul constituțional.MOSCOVA 25 (Agerpres). •— După cum anunță TASS, în fața Ambasadei Greciei din Moscova a avut loc o demonstrație a unor tineri studenți străini care studiază în U.R.S.S. împotriva loviturii de stat militare din Grecia. Demonstranții au cerut demisia guvernului grec, eliberarea patrioților, organizarea unor alegeri libere, revenirea țării pe calea democrației. Ambasada greacă nu a primit protestul semnat de studenți din 25 de țări.OTTAWA 25 (Agerpres). — Deputății reprezentînd toate cele patru partide din Canada au trimis o telegramă Ambasadei Greciei în care cer ca guvernul grec să dea asigurări că vor fi restaurate libertățile democratice. Ei protestează, de asemenea, împotriva întemnițării fără judecată a persoanelor arestate.DUSSELDORF 25 (Agerpres). — Uniunea sindicatelor din R.F. a Germaniei a dat publicității o declarație în care cere restabilirea libertăților democratice în Grecia și eliberarea deținuților politici. U- niunea, care reprezintă peste 6,5 milioane de muncitori, și-a exprimat solidaritatea cu poporul grec, protestînd împotriva suprimării drepturilor sindicale de către noul regim.ATENA 25 (Agerpres). — în cursul unei conferințe de presă la care au asistat ziariști străini, Nicolas Farmakis, purtătorul de cu- vînt al guvernului grec, a declarat că arestările continuă potrivit listelor întocmite în baza „planului de urgență". Totodată — după cum anunță A.F.P. — el a făcut cunoscut că măsurile excepționale vor fi ridicate treptat. Militarii care păzeau ministerele âu fost deja retrași, precum și tancurile din oraș. Curînd, a promis el, restricțiile de circulație vor fi desființate.NEW YORK 25 (Agerpres). — Comentînd ultimele evenimente din Grecia, ziarul „New York Post" este de părere că cercurile americane atribuie „calmul aparent care domnește în această țară mai degrabă terorii, surprizei și intimidării provocate de modul în care s-a efectuat preluarea puterii, de- cît acceptării acesteia de către popor. Este greu de precizat cît va dura acest calm";Referindu-se la știrile potrivit cărora la Washington s-au primit asigurări că cei arestați vor fi judecați cum se cuvine și că nu vor avea loc execuții în masă, ziarul scrie : „S-ar putea ca, în realitate, politica hazardată a Washingtonului de a considera că cei care se proclamă anticomuniști sînt în mod inevitabil sprijinitori ai democrației să fi suferit o nouă ciocnire cu realilatea. Este oare cazul ca S.U.A. să încheie încă o dată compromisuri cu tirania ? Nu are oare Washingtonul nimic de spus sau de înfăptuit atunci cînd oameni înarmați cu arme livrate de S.U.A. își impun dominația asupra unei națiuni

Poporul din Tanzania sărbătorește 
astăzi împlinirea a trei ani de la 
crearea Republicii Unite Tanzania. 
Exprimînd năzuinjele maselor largi 
din Tanganica și Zanzibar, organele 
supreme din cele două țări au rati
ficat, la 26 aprilie 1964, acordul pri
vind unirea lor într-un singur stat, 
Tanzania.

Deși separate pînă la acest aot, 
destinele celor două jări, situate în 
partea de est a continentului african, 
s-au încrucișat de multe ori în de
cursul istoriei, fiind vreme îndelungată 
supuse aceleiași qpreșiuni . coloniale. - 
Ca urmare a luptei pentru eliberarea 
najionala, Tanganica’ și-a proclamat 
independenta la 9 decembrie 1961. 
în ianuarie 1964, insurecția din Zan
zibar a dus la înlăturarea monarhiei, 
legată de fosta metropolă și care 
constituia o piedică in calea dezvol
tării (ării. In urma acestui act, po
porul Tanzaniei și-a putut uni efo'r- 
iurile în vederea lichidării urmărilor 
îndelungatei dominații coloniale.

in scurta perioadă care a trecut de 
la apariția noului sfat pe harfa poli
tică a Africii s-au făcut pași însem
nați pe. calea dezvoltării economice, 
a consolidării independentei. în 
acest sens s-a elaborat un plan, 
ale cărui obiective principale sînt 
punerea bazelor unei industrii națio

în centrul orașului Dar-Es-Salaam, capitala Tanzaniei

Sesiunea specială
a Adunării Generale 
a 0. N. II.

NEW YORK 25 (Agerpres). — Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. a continuat marți dezbaterile la raportul Comitetului ad-hoc constituit la sesiunea din toamna anului trecut în vederea studierii posibilităților preluării de către O.N.U. a mandatului asupra teritoriului din Africa de sud-vest. și acordării independenței acestui teritoriu. In discuție se află trei proiecte, unul prezentat de S.U.A., Italia și Canada, al doilea de Mexic, Chile și Japonia, iar al treilea de. unele țări africane. Ultimul recomandă evacuarea forțelor armate și polițienești ale R.S.A. din acest teritoriu și acordarea independenței Africii de sud-vest, cel mai tîr- ziu în iunie 1968. Frontul național unit din Africa de sud-vest a trimis la sediul O.N.U. o telegramă în care sprijină proiectul african.
FUNERALIILE
LUI ADENAUERBONN 25 (Agerpres). — Marți au avut loo funeraliile fostului cancelar vest-german Konrad Adenauer. La funeralii au participat, în afară de oficialitățile guvernamentale ale R. F. a Germaniei, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, președintele Franței, Charles de Gaulle, premierul Marii Britanii, Harold Wilson, și alți 11 șefi de guverne. Sicriul cu rămășițele pă- mîntești ale fostului cancelar a fost transportat în localitatea Rhoendorf, pentru a fi depus în cavou] familiei.

★In cursul zilei de ieri au avut loc o serie de întâlniri între diferite personalități politice aflate în R. F. .a Germaniei eu ocazia funeraliilor lui Adenauer. Președintele de Gaulle și președintele Johnson au avut o scurtă convorbire cu prilejul unui dejun oferit de președintele R. F. a Germaniei, Heinrich Liibke. După cum relatează agenția 'France Presse, care citează cercuri informate, președintele S.U.A. a invitat pe șeful statului francez să facă o vizită în Statele Unite, la sfîrșitul lunii iulie. Generalul de Gaulle a avut, de asemenea, convorbiri cu premierul britanic, Harold Wilson, și cu cancelarul vest-ger- man, Kiesinger. Președintele S.U.A., Johnson, s-a întâlnit la rîndul său cu Wilson, iar o zi înainte cu Kiesinger. 

nale, dezvoltarea agriculturii, culturii 
și creșterea nivelului de trai al 
populației. La începutul acestui an, 
în Tanzania au fost luate noi măsuri 
de natură să favorizeze progresul 
economic și social. Astfel, au fost 
naționalizate băncile, societățile de 
asigurare,' numeroase firme de import
export, ca și o serie de companii 
străine din industrie și agricultură, iar 
în altele statul și-a asigurat contro
lul. Ca limbă najionala a fost decla
rată limba suahili, înlocuindu-se en
gleza. Declarația de la Arusha, pro
gramul politic al tinărului stat adop
tat la începutul anului, prevede 
concentrarea eforturilor pentru valo
rificarea resurselor materiale și uma
ne în scopul dezvoltării în continuare 
a tării pe calea progresului.

Pe 'plan extern, Tanzania promo
vează o politică de colaborare cu 
toate statele. Ea sprijină' eforturile 
țărilor continentului, îndreptate spre 
consolidarea independentei cucerite, 
militează pentru lichidarea ultimelor 
rămășife coloniale în Africa.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Tanzaniei, poporul român urează po
porului tanzanian noi succese în lupta 
pentru dezvoltarea patriei sale pe ca
lea progresului, pentru o viafă mai 
bună și pace.

Reafirmînd
idea Su r i ie 
Rezistenței

A 22-a aniversare a eliberării a 
fost marcată ieri în, întreaga Dalie 
prin mii de manifestații organizate 
de mișcările democratice antifas
ciste ale foștilor partizani. Pretu
tindeni a fost evocată ziua de 25 a- 
prilie 1945, în care, după ani de 
lupte grele împotriva tiraniei fas
ciste, poporul italian a răspuns 
din tot sufletul la apelul pentru 
o insurecție armată generală, care 
a dus la libertatea și independen
ta Jării.

Monumentele celor ’ căzufi în 
greaua încleștare cu dușmanul 
au fost împodobite cu flori și cu
nuni de lauri. Solemnități deose-

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA GIORGIO PASTORE

bite au avut loc la grotele Ar- 
deatine, de lingă Roma, în satul 
Marzabolto și in alte localităji 
unde au fost masacrați sute de 
patrioji. La Roma, ministrul apă
rării, Roberto Tremelloni, a depus 
în numele guvernului italian o co
roană de flori la placa memorială 
ridicată pe locul unde forjele hitle- 
riste au executat 300 de italieni.

Cei care au luat cuvîntul au a- 
rafat că idealurile ce au însuflejit 
Rezistenta nu includeau numai 
eliberarea tării de sub jugul fas
cist, ci se refereau și la dezvolta
rea sa economică, la progresul ei 
general, avind la bază dreptatea 
socială, libertatea și democrația 
In anii care au trecut, dato
rita luptei sale dîrze, clasa mun
citoare și-a întărit pozijiiie 
și influenja in societate : munci
torii italieni dispun astăzi de par
tide puternice, de organizații sin
dicale solide, ca și de alte orga
nizații democratice. Glasul lor se 
face puternic auzit în parlament. 
Dar mai rămine încă mult de fă
cut pentru ca idealurile Rezisten
tei să fie înfăptuite.

Manifestațiile au avut și un -re
cent international. In numeroasele 
coloane și mitinguri se auzeau a- 
desea lozinci ca „Afară cu ameri
canii din Vietnam”, „Eroicul popor 
vietnamez are dreptul să-și hotă
rască singur soarta", „Libertate 
pentru poporul grec”, „Solidarita
te cu popoarele care luptă pen
tru independenta lor", „Nu vrem 
fascism", „Race pentru toate po
poarele lumii".
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