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la cititori

Ancheta întreprinsă în două 
mari uzine clujene — „Teh- 
nofrig“ și „Carbochim“ — 
ne-a prilejuit o seamă de con
statări în legătură cu folosi
rea materialului documentar, 
cu aportul pe care-1 aduce a- 
cesta la rezolvarea complexe
lor sarcini pe care le ridică 
producția.

Prima constatare este aceea 
că bibliotecile tehnice ale ce
lor două uzine posedă un bo
gat material informativ și do
cumentar. Uzina „Tehnofrig“ 
dispune de un fond de cărți 
de peste 21000 volume, este 
abonată Ia peste 200 de revis
te din țară și străinătate. Uzi
na „Carbochim“ posedă un 
fond de 5 000 cărți, 500 volume 
de reviste, primește anual 96 
titluri de reviste și peste 400 
de fotocopii. Satisface mate
rialul documentar cerințele ce
lor două uzine, ale introducerii 
progresului tehnic în produc
ție? Am cerut, în legătură cu 
aceasta, părerea mai multor 
specialiști, cadre tehnice din 
serviciile de concepție și cer
cetare.

— In general, nevoile de
■ informare și documentare sînt
■ acoperite — remarca inginer 
f EMILIA MOLDOVAN, șeful 
; cabinetului tehnic al Uzinei 
î „Tehnofrig“ — prin materia- 
j Iul pe care-l avem la dispozi

ție. Spun „în genere . deoare-
o serie în- 

probleme 
la nivelul în- 
— ne depă- 

de informare și 
tehnică presu-

OOdJMEWUlE

EEHMtt

ce se ridică 
treagă de 
pe noi — 
treprinderii 
șese. Munca 
documentare

I pune o largă circulație a cărții 
1 tehnice și un studiu atent și 
ț îndelungat asupra . ei. Or, o 
[ serie întreagă de titluri de ne- 
[ cesitate stringentă pentru uzi- 
I na noastră nu au apărut în- 
; tr-un tiraj suficient, și „Edi

tura tehnică“ nici nu s-a mai 
îngrijit de reeditarea lor. E- 
xemple: „Organe de mașini 
vol. I, II (Manea) — mult fo
losite în proiectare; „Manualul 
■inginerului" (Hutte), „Cinema
tica roților dințate" (T. Ma- 

; roși), „îndrumătorul atelieru- 
i lui mecanic" (Georgescu). O 
i problemă aeută și deosebit de 
actuală o constituie catalogul 

I de echivalențe al oțelurilor.
S-a elaborat acum cîțiva ani 
un astfel de catalog, dar la 
ora actuală este depășit. Este 
nevoie de o astfel de lucrare 
cu toate caracteristicile meca
nice, tratamentele termice ale 
oțelurilor, expuse sub formă 
tabelară.

Prezentăm Editurii tehnice 
observațiile și sugestiile spe
cialiștilor de la Uzina „Theno- 
frig“ Cluj.

— Cunoaștem această lacu
nă — ne spune tovarășul 
ing. AL. TOMUȚA, redactor 
șef la Editura tehnică — și sîn
tem pe punctul de a o înlătu
ra. Lucrarea „Organe de ma
șini“ (Manea) a fost contrac
tată pentru 1967, prima ediție

care
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MUNCII
experiență valoroasă

organizației U. T. C.

comuna Dor Mărunt,

Țăranii cooperatori clin comuna Ileana, regiunea București, sint hotărlti să „pună' apele să iacă zile.-muncă. Cu apa care se va aduna în spatele celor 4 diguri lungi de 
600 metri pe care ei Ie Înaltă acum, vor iriga pesle 250 hectare. Foto : Agerpres
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Pe Dunăre
«

la maximum a 
lucru, însușirea 
tehnica securită-

Proletari din toate tarile, uniți-vă
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tineretului
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ACT VENETIAN“
Ia Teatrul Națio-

Cralova
(Cronica 
tică)

Brigada 
a muzeului

EXIGENȚA,

AUTOEXIGENȚĂ

A
de Nina Cassian

pretinde, a-ți pretinde ție însuți — dar 
oare n-ar ii mai firească ordinea inversă ? 
Pentru a avea dreptul să cerem, oare nu 
trebuie să știm mai întîi ce sintem noi în 
stare să dăm ? Nu pentru a face tirguri, 
nu pentru a măsura pierderile și profitul, nu 
pentru a stabili relații matematice — dar 
pentru a ne cunoaște mai bine calitățile și 
cusururile, pentru a ne situa mai exact în

raport cu ceilalți, pentru a deprinde criteriile care să ne 
permită să cerem ce ni se cuvine și să dăm ceea ce se 
așteaptă de la noi.

Oare exigența și auto-exigența să fie o caracteristică a 
tineretului ? Aș spune, mai degrabă, că e o caracteristică a 
tinereții. Aspirația către o muncă de calitate, către idei de 
calitate, către sentimente de calitate, aspirația de a perfec
ționa și de a te perfecționa continuu — este, firește, semnul 
sigur al vitalității. Vitalitatea de acest fel, esențială, apar
ține de drept tuturor vîrstelor. Vigoarea naturală a tineri
lor, prospețimea și elanul for psihic constituie o condiție 
necesară dar nu suficientă. Atitea însușiri trebuie comple
tate cu criterii ferme și cu experiență, care, de obicei, se 
dobîndesc la maturitate. Din fericire însă, granițele dintre 
vîrste, nu sînt fixe, calitățile nu se exclud unele pe altele, 
și superficialitatea nu e obligatoriu să încătușeze, ci doar 
să determine anumite dominante.

La orice vîrstă vrem să primim și să dăm, și, fără să in
tenționez să fac afirmații paradoxale, cred că, de fapt, nu 
primim decît ceea ce dăm. Bucuria unei realizări în orice 
domeniu este răsplata investiției pe care am făcut-o. Sen
timentul de dragoste pe care îl primim este rezultatul ca
pacității noastre de a dărui dragoste.

De aceea, mi se pare falsă fraza aparent altruistă: „nu 
mă interesează ceea ce primesc, mă interesează ceea ce 
dau", întrucît „dînd“, cheltuindu-te, muncind, creind, iu
bind, primești implicit chiar dacă nu ia termene fixe și în 
mod automat, răsplata ideală și nobilă a efortului și a ge
nerozității tale.

(Continuare în pag. a Uï-a)
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Noi „materiale de 
construcție“ în me
dicină (Cercetări 
științifice româ
nești)

Poșta redacției

Lucrările Congre
sului P.C.U.S.

Privirea acestui tînăr emană tinerețe, vioiciune, op
timism. Iar cînd brigada din care face parte are de 
rezolvat probleme mai dificile, el, Constantin Bîr- 
zoianu, intervine cu calmul, elanul și price
perea ce-l caracterizează, contribuind, alături de 
tovarășii mai în vîrstă, la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor încredințate. De altfel, căldura cu care ni 
l-au recomandat membrii brigăzii de construcții 
metalice condusă de Ion Ene, de la Uzina „Vulcan" 
din Capitală, confirmă aprecierea de care se bucură 

acest tînăr evidențiat în întrecerea socialistă

e tovorășul Mircea 
Rucăreanu secre
tarul organizației 
U. T. C. a coo
perativei agricole 
„Viață nouă" din 
comuna Dor Mă
runt, raionul Leh- 

■ Tiu, “l-am ’ găsit,
către sfirșitul uneia din zi
lele trecute, în cîmp, acolo 
unde se desfășurau pregătirile 
pentru a doua etapă a campa
niei de primăvară — însămîn- 
țatul porumbului. în planul de 
muncă al organizației există, 
între altele, un obiectiv ce se 
înfăptuiește acum : instruirea 
tinerilor care vor deservi se- 
mănătorile, constînd în cu
noașterea mașinilor, organiza
rea riguroasă a activității pen
tru folosirea 
timpului de 
normelor de 
ții muncii.

Cînd i-am spus că intenționăm 
să purtăm o discuție avînd ce 
temă experiența anului trecut, 
tovarășul Rucăreanu ne-a pri
vit nedumerit. N-ar fi mai in
dicat — citeam în privirile 
sale — să vorbim despre pre
zent? într-adevăr, faptele de 
muncă, vii, sînt întotdeauna 
mai interesante — pentru că 
viața însăși este mai emoțio
nantă decît reprezentarea ei 
printr-un colocviu — totuși, 
am insistat să purtăm o dis
cuție despre faptele pe baza 
cărora cooperativa agricolă a 
fost decorată cu „Ordinul Mun
cii clasa 1“, iar organizația 
U.T.C. a fost distinsă cu Di
ploma de Onoare a Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Am pornit spre sediu ; stră- 
: care 
i ele 

discuri și grape, îl „preparau“ 
pentru întîlnirea cu sămînța.

I
I
I
I
I bateam un cîmp negru, pe 

tractoarele, purtînd după rii emiri oi rtrnnn îl

I

raionul Lehliu Incidentul din tren

Pe o parcelă cîțiva tineri fixau 
niște jaloane.

— Acolo terenul s-a zvîntat; 
semănatul va începe peste o 
zi, două. Jalonarea este condi
ția esențială a mecanizării lu
crărilor de întreținere. Dacă 
rîndurile vor ieși drepte, prăși- 
tul mecanic se va face normal.

Firește, ne era cunoscută co
relația dintre prașila mecanică 
și geometria lanului de po
rumb, dar interlocutorul nostru 
ne-a vorbit și despre lucruri 
pe care nu le știam... despre 
încheierea grăpatului ogoare
lor pe o suprafață de 2285 hec
tare și despre faptul că s-a 
executat mai mult de o treime 
din grăpatul culturilor de 
toamnă (2 200 hectare). Meca
nizatorii și. țăranii cooperatori 
lucrează neobosiți pentru a ieși 
învingători în competiția cu 
timpul. Etapa întîi au cîști- 
gat-o ; mazărea, sfecla de za
hăr și borceagul se află de 
mult sub brazdă.

— Cîți tineri sînt prezenți 
astăzi la muncă ?

— Toți.
— Și ieri ?
— în fiecare zi...

A TE DISTRA Vă invităm la

M
 -au atras întot

deauna coloc
viile cu studen
ții, chiar mai 
mult decît con
ferințele. Invi
tat printre ei ca 
să susțin o ex
punere, m-am 

străduit întotdeauna să cobor 
de la tribuna academică în 

mijlocul amfiteatrului, printre 
ascultători, și să transform 
prelegerea „ex cathedra“ în- 
tr-un dialog viu, pasionant, cu 
sala.

Am acceptat cu plăcere te
ma „A te distra", pentru acest 
„dialog“ al nostru. O socotesc 
interesantă. Știu că vă preocu
pă. Multe din frământările și 
gîndurile voastre converg că
tre sensurile și modalitățile 
multiple ale distracției, în cău
tarea celor adevărate, ma
jore. Despre distracție trebuie 
să discutăm... serios. Unii — 
întotdeauna dintre studenții 
buni — consideră distracția o 
preocupare minoră, o pierde
re zadarnică de timp pe care 
ar trebui să-l rezervi, de drept, 
studiului, lecturii bibliografiei

prof. dr. docent Alexandru Cișman,
membru corespondent al Academiei

de specialitate. Este o falsă 
iluzie de profunzime! Pregăti
rea de specialitate nu va fi 
astfel nici mai completă, nici 
mai adîncă. Tocmai pentru a 
asimila optim cunoștințele de 
specialitate este nevoie și de 
distracție. Memoria nu poate fi 
solicitată timp îndelungat, fără

tru refacerea celulelor nervoa
se. Distracția își are — alături 
de somn și de însuși procesul 
de ' ‘ • ..................
ne
în procesul de refacere a ca
pacității fizice și intelectuale 
a organismului. Problema nu 
este deci „a ne distra sau nu",

nutriție — rolul ei, bi- 
precizat ca necesitate,

Dialog cu studenții
întrerupere. Creierul obosește. 
E în firea naturii umane. Stu
diul anatomo-fiziologic al acti
vității nervoase superioare a 
demonstrat faptul că pe scoar
ța cerebrală există centri ai 
gîndirii, specializați pe dome
nii. Aceștia obosesc succesiv, 
pe măsura depunerii unui efort 
intelectual intens, intr-un do
meniu sau altul. Odihna, re- 
confortarea sint necesare pen-

aci „cum ne distrăm". Fără 
vă pretinde să-mi dați drep
tate — nu vă cer decît să gîn- 
diți atent la ceea ce vă spun 
și să discerneți — afirm de la 
început că distracția ține mai 
ales de domeniul culturii ge
nerale. Din 
specialități 
nu numai 
rească de 
destindere,

domeniul propriei 
trebuie să evadezi 
pentru nevoia fi- 
refacere, pentru 
ci și pentru că

specializarea îți îngustează 
orizontul, îl circumscrie limi
tativ. In orice sferă de activi
tate umană, creația, adevă
rata, marea creație nu poate 
răsări decît prin reunirea u- 
nor cunoștințe și domenii în 
aparență disparate. In dezvol
tarea istorică a științei s-a 
marcat o etapă nouă în mo
mentul cînd o personalitate a 
reunit într-o singură concep
ție teoretică observații pînă 
atunci disparate.

Cunoștințe cît mai variate, 
interesul pentru disciplinele 
colaterale, pentru literatură și 
arte sînt de natură să fertili
zeze activitatea în domeniul 
propriei specialități. In anii 
studenției aveam un grup de 
prieteni, studenți la diferite 
facultăți — chimie, biologie, 
medicină, litere, filozofie, con
servator. Ne întîlneam deseori 
și discutam ore în șir, fră- 
mîntînd probleme de cea mai 
diversă natură. Erau pentru 
noi prilejuri de îmbogățire a 
cunoștințelor despre lume și,

(Continuare In pag. a Iii-a)

Pavilionul Expoziției
Economiei Naționale

I

AZI
I

meci international 
de handbal: Steaua 

București-Medveșclak 
Zagreb

Amatorii de sport 
au aflat o veste deo
sebit de îmbucură
toare : întîlnirea in
ternațională de hand
bal : Steaua Bucu
rești — Medveșciak 
Zagreb va fi găzdui
tă astăzi la orele 
19,30 în sala Pavilio
nului Expoziției Eco
nomiei Naționale. 
(In deschidere echi
pa noastră campi
oană de handbal 
Dinamo, va susține

un joc demonstrativ) 
Așadar,
această
sală de o mare ca
pacitate își va des
chide larg porțile și 
pentru sportivi și 
înflăcărații lor su
porteri.

în legătură cu a- 
cest eveniment am 
solicitat o convorbi
re tovarășului A- 
VRAM LĂPTOIU — 
vicepreședinte al

de astăzi 
modernă

Consiliului General 
al U.C.F.S.

— Am dori să in
formăm cititorii mai 
în amănunt cu pri
vire Ia perspectivele 
pe care le oferă a- 
ceastă sală activită
ții sportive.

— Măsura care a 
fost luată este o 
nouă dovadă a gri-
VASILE RANGA

(Continuare
tn pag. a III-a)
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Activitatea de răspîndire a cunoștințelor cultural-știin- 

țifice în mediul rural cunoaște forme diverse. Dintre toate, 
brigada științifică, menită să răspundă numeroaselor pro
bleme ce-i frămîntă pe oamenii satelor, pare a se bucura 
de cea mai mare popularitate. Competența celor care o com
pun, deobicei profesori, medici, ingineri, îi dau autoritate.

Nu de mult, însă, un grup de specialiști ai Muzeului re
gional din Suceava au inițiat o brigadă științifică origi
nală, profilată numai pe chestiuni de muzeistică. Amănunte 
în acest sens i-am solicitat tovarășului OCTAV MONORA- 
NU, directorul Muzeului regional Suceava.

cu sau Ciprian Porumbescu, 
recurgem și la plăci sau la în
registrări de pe benzi de 
magnetofon.

Cu ajutorul comitetelor pen
tru cultură și artă am organi
zat o serie de întîlniri cu ti
nerii cooperatori din Ipotești, 
Moara, Boroaia, precum și cu 
mecanizatorii din Spătărești, 
Bucecea, Dorohoi.

S-a pornit chiar de la cla-

din regiunea Suceava". De 
fapt, în întîlnirile de pînă a- 
cum am insistat și asupra va
lorilor existente în localitatea 
respectivă sau în cele din jur, 
trezind interes pentru cunoaș
terea și prețuirea acestora. 
Afirmam că în deplasările 
noastre urmărim să întregim 
numărul prietenilor muzeelor. 
Pentru aceasta am organizat 
cîteva întîlniri cu mecaniza-

— Această inițiativă face 
parte dintr-un complex de 
măsuri pentru popularizarea 
valorilor culturii materiale și 
a celor spirituale de pe terito
riul regiunii Suceava. Scopul 
brigăzii noastre mai urmăreș
te și atragerea unui număr 
mare de prieteni ai monumen
telor istorice, muzeelor, case
lor memoriale care să ne aju
te totodată în sesizarea sau 
descoperirea unor elemente 
muzeistice. Spun aceasta, pen
tru că uneori din necunoaștere 
sau dezinteres se pierd ori se 
distrug vase funerare, frag
mente ceramice, piese și obiec-

Brigada științifică a mnzeuhri
te de valoare. Brigada noastră 
științifică e formată din trei 
grupe de specialiști care pre
zintă următoarele teme : „Ori
ginea vieții și a omului, dez
voltarea societății umane", 
„Monumente istorice, monu
mente ale naturii" și „Oameni 
de seamă ai Țării de Sus“.

Bineînțeles că aceste proble
me sînt tratate separat, în 
locuri diferite.

Pe lîngă expunerile propriu- 
zise sînt folosite o serie de 
materiale instructive : planșe, 
diafilme, albume, reproduceri, 
obiecte și piese muzeistice. 
Vorbind despre George Enes-

rificarea noțiunii de monu
ment, făcîndu-se distincție 
între cele ale naturii și cele 
datorate omului. Cu mult in
teres au fost primite explica
țiile date asupra valorii fres
celor exterioare ale mînăstiri- 
lor, explicații însoțite de dia- 
filmul „Monumente istorice

torii din stațiunile de mașini 
și tractoare. Ei sînt cei care 
pot oricînd să descopere sub 
brazde un vas ori o urmă a 
unei vechi așezări omenești. 
De aceea, discuțiile purtate 
cu tinerii tractoriști de la Bu
cecea, Dorohoi, Spătărești au 
fost foarte fructuoase. Inten-

ționăm ca în viitoarele săptă- 
mîni să organizăm discuții a- 
semănătoare în toate S.M.T.- 
urile din regiune.

Activitatea brigăzii științifi
ce va continua și în timpul 
verii, cînd pe lîngă deplasă
rile în comunele și orașele 
regiunii, vom organiza întîl
niri cu turiștii chiar la locu
rile istorice sau casele memo
riale respective.

Consider că marile muzee 
din țară dispun de largi posi
bilități pentru organizarea u- 
nor asemenea acțiuni care să 
popularizeze valorile materia
le și spirituale existente în 
fiecare regiune, contribuind la 
formarea concepției științifice 
despre lume și viață, la edu
carea patriotismului șl a gus
tului estetic atît la tineri cit și 
la vîrstnici. Aceasta ar duce 
totodată la stimularea intere
sului pentru vizitarea și păs
trarea numeroaselor monu
mente istorice, case memoria
le, muzee, monumente ale na
turii.

ION BELDEANU

AMFITEATRELE $

OSTROVULUI

să-și împiinte pinte
nii și oțelul în cre
mene. Dar oamenii 
izbuteau. Majorita
tea din ei erau tineri 
și mi se păreau, a- 
tUnci, la orele ace
lea de trudă, că au cea de mii de ori 
pe chipul lor ceva 
din înfățișarea voi
nicilor din basme. 
Așa i-am văzut in-

După urcușul lor 
anevoios, dealurile 
deveneau trepte. Și 
din văile care se 
strecoară printre ei 
căpătau o frumusețe 
nouă, care o Intre-

'«Wi

în-

Coclauri! Ostrovu
lui alcătuiesc, poa
te, unul din cele mai 
pitorești peisaje ale 
regiunii Dobrogea. 
Pe tighelul de sma- 
ragd al Dunării, întă
rit de verdele crud 
al sălciilor în care 
mugurii și-au
ceput explozia vege
tală, ei se înalță do
mol, enormi și som- 
nolenți, ca niște di- 
nosauri de piatră, în
cremeniți de milenii.

In primăvara acea
sta însă coc laur ii 
aveau o altă înfăți
șare. Pe povirnișuri- 
le lor, de la Băneasa 
și pînă la Ostrov, 
sute și sute de oa
meni, cu sape și cas- 
male, tăiau briie e- 
norme și alcătuiau 
terase. Piatra, scăpă- 
rind sub oțelul sa
pelor, ceda treptat, 
deși această operație 
cere destul efort. 
Nici tractoarele, nici 
plugurile 
nă de 1 
care e
S.M.T.-U1 
piere

cu corma- 
metru, cu 

înzestrat 
din apro-

n-ar fi putut

Miniaturi

tr-o zi din primăva
ra aceasta și așa 
mi-au părut tinerii 
Victor Voinea, Ma
rin Năstase, Vochita 
Ciinoiu, Elena Po
pescu din Ostrov. 
Dar erau mulți. Erau 
140 de tineri care al
cătuiau brigada de 
șoc a acestei incur
siuni pentru cuceri
rea coclaurilor, și 
erau poate tot atiția 
oameni mai in virstă 
care țineau să par
ticipe cu puterile lor 
la cucerirea dealuri
lor de piatră.

pe cea străveche. 
Păreau acum uriașe 
amfiteatre cioplite în 
piatră.

Anul trecut la Os
trov, aceste terase au 
fost Împodobite cu 
22 hectare viță de 
vie. In această pri
măvară celor 9 500 
hectare de terase din 
Dobrogea li se adau
gă la Ostrov alte cî
teva zeci. Șf așa, in 
fiecare primăvară, 
pină cînd toate co
claurile vor fi îmbră
cate în ghirlande. Iar 
oamenii vor urca de 
acum incoio, cu a- 
ceeași mindrie, trep
tele lor, pentru a le 
culege chihlimbarul 
și rubinul, rod al 
muncii lor neobosite.

GEORGE 
MIHÄESCU

■■■ >• :*•
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Scenă din „Act venețian'

Montorii noului iurnal de 1 000 mc de la Combinatul side
rurgic Hunedoara se apropie zi de zi de cota finală JUBILEU

Foto ; N. STELORIAN

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
/

Noi „materiale de construcție“
... Un accidentat este transpor

tat de urgență la spital. Pe masa 
de operație, chirurgii au consta
tat că este vorba de un trauma
tism grav, o parte din artera pi
ciorului fiind zdrobită. Medicii își 
dau seama 
„coaserea" 
vasului de sînge. Ce este de fă
cut ? Șeful „echipei chirurgicale" 
decide să se înlocuiască porțiunea 
din artera care lipsește cu vase 
sanguine din... mase plastice.

Acest lucru constituia pînă de 
curind o tentativă îndrăzneață. De 
cele mai multe ori pierderea sub
stanței unei artere nu putea fi 
substituită. Anevrismul aortei, ru
perea arterei aorte și alte afec
țiuni ale vaselor mari erau consi
derate drept incurabile. Astăzi 
suplimentarea vaselor sangvine vii 
prin „vase sintetice" este practi
cată cu deosebit succes în multe 
centre medicale din lume și la noi 
în țară.

împreună cu un colectiv de in
gineri, acad. I. Făgărășanu și co
laboratorii săi au realizat tuburi 
speciale din fibre poliesterice da- 
cron care pot înlocui arterele din 
organism. Asemenea operații ar
tificiale se fac în prezent și 
Spitalul clinic Fundeni, la Spitalul 
unificat de adulți al raionului Tu- 
dor Vladimirescu din București și 
la alte clinici' din țară.

Vasele prin care circulă singele 
sînt înlocuite cu tuburi plastice 
de calibru identic cu al arterei 
sau venei respective. Introduse în 
corp, aceste tuburi sînt 
te, pereții lor poroși sînt 
de țesut viu conjunctiv și 
timp se poate spune că 
mează o „nouă" arteră.

Alteori materiale sintetice, 
înlocui și sîngele I Există în

că este imposibilă 
celor două capete ale

la

asimila- 
invadafi 
după un 
se

în medicină
zent numeroase substituente de 
acest fel al masei sangvine. Ast
fel, polimerul cunoscut sub denu
mirea de polivinil — pirolidona, 
dizolvat într-o soluție de apă cu 
sare într-o concentrație de 3—4 
la sută constituie un adevărat 
sînge artificial. In cazurile de 
hemoragii masive, de șocuri sau

cînd este necesară o transfuzie 
sangvină, polimerul acesta poate 
circula prin arterele și venele 
mului, -asigurlnd menținerea ten
siunii arteriale normale.

Chirurgii folosesc în ultimul 
timp frecvent, materiale sintetice 
în operații.

Diferite organe sau porțiuni de 
organe bolnave scoase în cursul 
operațiilor sînt înlocuite cu ma
teriale sintetice.

o-

un
ma-

La noi în țară s-a realizat 
variat sortiment de astfel de 
teriale cu care se pot executa cele 
mai îndrăznețe „reparații" chirur
gicale. Cont. dr. Agrippa Ionescu, 
dr. A. Vasiliu și dr. I. Florică au 
folosit astfel de materiale (dura- 
cril) pentru refacerea peretelui 
osos al craniului. O altă substan-

V

ță (acrilat) care poate fi modela
tă cu ușurință este întrebuințată 
de aceiași medici în chirurgia es
tetică pentru „construirea" unui 
nou nas sau a altor regiuni ale 
feții. Materialele sintetice 
te sînt rezistente, elastice ! 
resorb în organism.

La clinica chirurgicală i 
lului „Carol Davila" din 

rești sînt urmărite de mai

utiliza
nti seși

spita- 
Bucu- 
mulți

ani rezultatele clinice și experi
mentale ale folosirii protezelor de 
dacton și ivalon (fabricate în țară) 
pentru refacerea leziunilor largi 
ale peretelui abdominal in cazu
rile de hernii inghinale, hernii di- 
afragmatice etc.

Rezultatele publicate recent în 
revista „Probleme de chirurgie și 
ortopedie" a Academiei au ară
tat că protezele de dacron și iva
lon asigură refacerea fiziologică a 
fundațiilor „presei" abdominale 
astfel ca după un timp bolnavul 
să-și poată relua munca.

Un rol important în chirurgia 
modernă îl ocupă așa numitele 
organe artificiale, dintre care 
unul din cele mai importante 
este „inima artificială".

Acest aparat oferă chirurgului 
posibilitatea să lucreze pe inima 
„deschisă" scoțînd-o din funcțiu
ne. La spitalul clinic Fundeni 
există un astfel de aparat foarte 
ingenios realizat în laboratorul de 
organe artificiale al clinicii. El 
poate înlocui un timp destul de 
îndelungat 45 pînă la 60 de mi
nute — inima omului. Timpul 
acesta este suficient pentru a se 
face orice operații pe cordul bol
nav. în construcția inimii artificia
le, masele plastice de diverse 
tipuri sînt folosite pe deplin. Este 
destul să arătăm că în circulația 
extracorporală care se creează cu 
ajutorul aparatului, sîngele paci
entului circulă printr-un sistem de 
vase speciale din material plastic, 
prin canule și conectoare de oțel 
inoxidabil, prin rezervoare de 
sticlă siliconată și prin tuburi de 
oțel siliconat.

De un real folos pentru terape
utică s-a dovedit și rinichiul arti
ficial, care reproduce în cel mai 
înalt grad activitatea rinichiului 
viu sub raportul efectului ultim t 
eliminarea din organism a sub
stanței toxice. Acest aparat folo
sit în spitalele mari din țară are 
un schelet format din mase plas
tice speciale prin care sîngele 
circulă timp de mai multe 
spre a fi „epurat"...

... în cele de mai sus am pre
zentat numai cîteva din întrebuin
țările pe care le au 
sintetice în chirurgia contempora
nă. Fără îndoială că 
rezervă încă numeroase surprize.

Amatorii de artă plastică 
din Lupeni au aniversai re
cent 10 ani de la inliința- 
rea cercului. Cu acest prilej 
s-a organizat o expoziție re
trospectivă cuprinzînd cele 
mai valoroase lucrări ale ce
lor 50 de membri di cercu
lui. Artiștii plastici amatori 
Emil Costai, Dan Caceu, Ale
xandru Feier, Simion Costea 
și alții au desfășurat o ac
tivitate bogată în această pe
rioadă. Pasiunea lor a cuno
scut și multe satisfaefii: par
ticiparea la expoziții inter
naționale (Londra. Varșovia) 
două premii III, trei premii 
II, o mențiune la Bienala de 
artă plastică de anul acesta 
—■ prilej de mindrie și impuls 
pentru activitatea viitoare, 
titlul de „cerc fruntaș pe 
țară“.
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VALERIU CEANDRAȘ

materialele

viitorul ne

dr. E. ROȘIANU

In tafa panoului de mișcate București Nord, impiegatul lancu Popescu urmărește cu atenție 
intrarea și ieșirea trenurilor in gară

Polo: N. STELORIAN

In librăria cooperativei de con
sum din comuna Răcari. regiu

nea București

Foto : AGERPRES

Noutăți de la „Electrecord“
Zilele acestea, în 

standurile magazinelor 
de specialitate au a- 
părut cîteva din cele 
mai recente realizări 
ale Casei de discuri 
„Electrecord".

Creații simfonice ale 
unor compozitori ro
mâni au fost reunite 
pe un disc, realizat cu 
concursul orchestrei 
simfonice a Radiotele- 
viziunii condusă de 
Iosif Conta, Emanoil 
Elenescu și Mircea 
Cristescu, cu contri
buția solistică a teno
rului Ion Stoian. Pe 
eticheta discului se 
pot citi titlurile ur-.

mătoarelor compozi
ții : „Coloana fără 
sfîrșit" de Tiberiu 
Olah, „Vis cosmic" 
de Theodor Grigoriu, 
„Scene" de Ștefan Ni- 
culescu și „Simetrii" 
de Cornel Țăranu.

Un disc cu valsuri în 
interpretarea Muzicii 
reprezentative a arma
tei se află, de aseme
nea, la dispoziția pu
blicului. Sînt înregis
trate pe el : „Valurile 
Dunării" de I. Ivano- 
vici, „Primăvara" de 
Al. Marian, „Estudi- 
antina" de Waidteufel, 
„Valurile Amurului" 
de Sokolov și „Pe

I
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colinele Manciuriei" ® 
de Șatrov. -

O noutate care va g 
fi primită cu o deose- £ 
bită satisfacție este e- 
ditarea unui disc cu ■ 
înregistrări recondițio- a 
nate, dedicat marelui ” 
cîntăreț român Geor- a 
ge Folescu. Sînt reu- I 
nite pe acest disc arii | 
din operele „Faust", 
„Boris Godunov" și ■ 
„Mignon", precum și I 
piese ale compozitori- ■ 
lor români Dumitru » 
Kiriac, Constantin H 
Brăiloiu și Ion Borgo- " 
van. 6

(Agerpres) "

rice punere în 
scenă a piese
lor lui Camil 
Petrescu e din 
punct de vede
re artistic un 
act temerar, dar 
cu atît mai sa
lutar cu cît ex

periența teatrelor noastre in 
materie de Camil Petrescu e 
aproape inexistentă. E nevoie 
de spectacole care să consoli
deze o tradiție în interpretarea 
unui dramaturg de însemnătate 
națională și o astfel de expe
riență s-a făcut la Craiova. 
După Jocul ielelor la Teatrul 
Mic, spectacol care a convins 
pe mulți că dramaturgia lui 
Camil Petrescu e la fel de re- 
prezentabilă ca oricare alta, 
cînd interpreții se apropie cu 
înțelegere și pasiune de text, 
Craiova aduce Actul venețian 
intr-un spectacol bine pus la 
punct, care nu poate decît în
tări această convingere.

Puținătatea spectacolelor nu 
trebuie, desigur, să ne împingă 
la concesii. Simpla alegere a 
repertoriului petrescian nu, gi
rează calitatea realizării. în a- 
ceastă situație s-a aflat specta
colul bucureștean cu Act vene
țian, care n-a reușit să convin
gă, datorită unei premeditări 
excesive. Cauza pare a sta în
tr-o exagerată părere despre 
complexitatea 
de idei a . urc-, 
melor lui Cânii! 
Petrescu născu
tă dintr-un fel 
de cult al scri
itorului.

Teatrele au 
de luptat cu di
ficultățile unui 
autor insuficient 
sondat de criti
că — ceea ce 
constituie. un 
obstacol serios 
— căci deși a- 
supra Iui s-a 
scris mult, puți
ne pagini sînt 
cu adevărat pă
trunzătoare, ce
le mai multe 
fiind simple pa
rafraze.

Fără a fi ero
nate, interpretă
rile de pînă acum ale lui Ca
mil Petrescu pedalează (cu ex
cepția capitolelor de istorie li
terară aparținind lui G. Căli- 
nescu) aproape pe o singură 
idee, din multele care străbat 
opera scriitorului, aceea a ra
țiunii care cenziirează totul, a 
inteligentei absolute, a rațio
namentului intransigent, a lu
cidității intelectuale. Cu ase
menea observații nu sîntem 
însă decît la suprafața operei. 
Ele constată de fapt condițiile 
de manifestare a operei, instru
mentele de lucru ale artistului, 
pot defini un tip intelectual, nu 
și o operă. Există în creația lui 
Camil Petrescu o realitate su
fletească puternică și definiția 
omului rezultată din analiza a- 
cestei realități depășește simți
tor aceste observații de simplă 
inițiere. Folosite excesiv, ele 
ajung să fie dăunătoare, căci o 
opinie unilaterală sau parțială 
e la fel de falsificatoare ca și 
una eronată și termină prin a 
fi inerție apăsătoare. Unul din 
simptome e și spectacolul cu 
Act venețian de la București, 
care a plecat de la interpretă
rile curente. Intențiile realiza
torilor mergeau în sensul unei 
demonstrații a ceea ce trebuie 
să fie o reprezentație cu teatru 
de idei. Or, excesul de admira
ție pentru opera și intelectua
lul Camil Petrescu, situarea lui 
în zonele intangibilității, duc și 
ele tot la concluzia imposibili
tății transpunerii scenice.

Naționalul craiovean, care 
și-a înțeles menirea de a veri
fica într-un obligatoriu reper
toriu românesc, a avut șansa să 
plece, după cîte s-a văzut din 
spectacol, la drum cu o viziune 
mai terestră. Proiectele reali
zatorilor n-au cuprins ambiții 
de prisos — de oildă dacă 
spectacolul va fi teatru de idei 
sau nu — ci și-a pus problema 
găsirii soluțiilor pentru ca pie
sa să treacă rampa.

Reprezentația craioveană e 
gîndită fără mari compiicațiuni, 
dar cu citeva intuiții de bază 
care susțin spectacolul pe toa
tă întinderea lui. Prima pre
ocupare a fost de a-i da carne, 
adică de a nu lăsa replicile 
fără suport scenic. S-a apelat la 
un decor colorat, fastuos, la

mobile al căror volum sparg 
golul scenei, la o vie mișcare 
în scenă. E un accent pe vizual, 
pe culoare, pe volume pe care, 
de pildă, spectacolul de la Tea
trul „G. I. Nottara“ l-a evitat. 
El ar fi contrar, dacă ne luăm 
după afirmațiile obișnuite, spi
ritului camil-petrescian. Regi
zoarea Georgeta Tomescu a 
ales însă această cale, riscantă 
la prima vedere și nu fără 
consecințe dezavantajoase une
ori, iar seriozitatea acestei 
montări stă în chiar discutabi- 
litatea lui. Regia propune o vi
ziune de ansamblu, aproape 
opusă concepției comune des
pre dramaturgia autorului și 
totuși spectacolul rezistă. în 
Act venețian Georgeta Tomes
cu a văzut o dramă pasională 
desfășurată în decor venețian 
și mai puțin un eseu filozofic 
despre absolut și certitudine. 
Este îndreptățită interpretarea ? 
Credem că da. Act venețian 
este o piesă fundamentală pen
tru cunoașterea concepțiilor 
autorului, predilecțiilor lui pen
tru un mod de viață, edificatoa
re în ceea ce privește tenta 
existențialistă a autorului, dar 
acestea sînt chestiuni pe care 
istoria literară are datoria de a 
le pune în lumină și a le sub
linia. în spectacol interesează 
ciocnirea dintre caractere sau 
pasiuni și sublinierea acestora

ACT
VENETIAN
LA TEATRUL NAȚIONAL

DIN CRAIOVA

în primul rînd și nu a ideo
logiei însumate de piesă a con
tribuit din plin la teatralizarea 
dramei.

încercarea oricărui teatru de 
a se substitui istoriei literare 
și de a face demonstrații in 
numele acesteia nu aduce ser
vicii nici teatrului, nici scrii
torului în cauză, deși poate 
produce interesante experiențe, 
încălcarea de domenii se plă
tește și spectacolul cu Cinci 
schițe și Clnlăreața cheală, a 
suferit tocmai de pe urma a- 
cestei încălcări a domeniilor. 
Dincolo de chestiunile care 
pasionează istoria literară, in
teresează în Act venețian o e- 
ternă poveste de dragoste. în 
această piesă plină de mari na
ivități și de tirade lungi ca 
cele din Hernani, Camil Pe
trescu a intuit mecanica eter
nă a sentimentelor și desfășu
rarea dramei conform acestei 
mecanici face piesa viabilă. 
Cineva descoperă că nu mai e 
iubit. Și asta declanșează dra
ma. Restul e complicație inte
lectuală. Impresionantă e exac
titatea cu care autorul surprin
de mișcarea psihologică. Camil 
Petrescu reface istoria bărba
tului ultragiat în sentimentele 
sale, ins care se prăbușește sub 
loviturile sorții Sentimentalis
mul concepției de ansamblu nu 
se poate ascunde. De aceea, 
ceea ce e mai important de 
subliniat sînt sentimentele și 
nu ideile, sau în cel mai bun 
caz ideile care au devenit sen
timente. Tematica erotică a lui 
Camil Petrescu are înrudiri cu 
romanța și Luceafărul emines
cian. Act venețian e tot ce 
poate fi mai hotărît emines
cian în creația scriitorului. 
Schema conflictului e aidoma 
celei din Luceafărul și dezno- 
dămîntul identic. Tema predi
lectă la Eminescu, a bărbatului 
trădat in iubire, e la fel de 
frecventă și la Camil Petrescu 
și evident surprinsă în Act 
venețian. Pietro e un Hiperion, 
Alta e o Cătălină și la fel Că
lin un seducător Celino. Ter
menii comparației fiind stabiliți, 
sugestiile pot fi duse mal de
parte. Eminescianisrnul erotic 
al scriitorului e ceea ce În

dreptățește tratarea Actului 
venețian ca pe o dramă pasio
nală în care rezonanțele sînt 
date de intelectualizarea eroi
lor.

Anticalofilia scriitorului ar 
mai fi trădată în spectacol de 
prea multă culoare a decoru
lui (niciodată însă strident), 
care e tradițional și prin asta 
calofil. Și cu toate acestea spec
tacolul nu relevă discordanțe 
Intre desfășurarea dramei șt 
decor. Există la Camil Petres
cu o pasiune pentru marile ges
turi patetice care in ultimă in
stanță devine și ea o formă de 
calofilie și justifică grafica 
aleasă.

Ceea ce merită reținut în 
spectacolul craiovean e serio
zitatea, convingerea, pasiunea 
cu care echipa de interpreți a 
abordat piesa. Una din în
drăznelile lor, binefăcătoare 
pentru ritmul spectacolului, a 
fost suprimarea unor replici 
prea lungi, intervenție care 
favorizează un ritm alert. To
tuși tăieturile, făcute adecvat 
fără a mutila textul, sînt inegal 
distribuite. Ar mai fi necesară 
o revenire asupra proporțiilor 
primului act, prea lung pentru 
rolul ce revine de obicei unui 
act prim. Confruntarea dintre 
Celino și Nicola, cu elogiul 
trăirii plenare în natură, ar pu
tea cădea, fără consecințe pen

tru înțelegerea 
celor ce ur
mează. In susți
nerea piesei ce
le mai dificile 
sarcini le-au a- 
vut desigur ac
torii : Vasile
Cosma, cunos
cut din Othello 
(rol din care 
mai păstrează 
cîteva reminis
cențe) s-a achi
tat mai mult 
decît onorabil 
de rolul lui 
Gra/a. I se pot 
imputa actoru
lui V. Cosma 
cîteva replici 
luate la tonuri 
false fată, de 
diapazonul pie
sei, ceea ce le-a 
minimalizat sen

sul său le-a trivializai. Da
că interpretul ar simți dis
puta din actul III mai mult 
ca pe o dispută de supe
rioară etică, și nu ca pe un sim
plu și comun conflict conjugal, 
aceste accente — cîteva dar cu 
atit mai discordante — ar pu
tea să dispară Rolul Altei a 
fost interpretat de Leni Pințea 
tinără actriță pe care datele 
fizice o fac potrivită rolului, și 
la fel vocea, căci orice actriță 
care ar intra în acest rol fără 
asemenea arme ar fi o dezilu
zie. Nu ne dăm seama dacă 
Leni Pintea s-a preocupat de 
nenumăratele subtilități ale 
textului. Ea a interpretat o ti
nără femeie agitată de pasiuni 
contrarii și pe această direcție 
rolul ei e o reușită, dacă nu 
pe toată întinderea — a avut 
și replici pronunțate incolor — 
dar in cîteva lungi episoade 
capitale cele ale actului II și 
III. Piatra de încercare a repre
zentației e actul II. Fără con- 
vingătoarea interpretare a tra
gicei întîlniri din chioșc, spec
tacolul se poate risipi în mă
runțișuri, pierzîndu-și coloana 
vertebrală. Cuplul Leni Pințea 
—Constantin Sassu a trecut cu 
bine examenul. întreg specta
colul datorează foarte mult a- 
cestui act doi, care nu ni se 
mai pare deloc lung și dificil in 
interpretarea lor. Constantin 
Sassu a fost remarcabil făcînd 
din Celino un personaj bine 
caracterizat. El i-a adăugat — 
ceea ce lipsea in textul auto
rului — Înțelepciunea omului 
care știe să-și privească destinul 
în față, adică înțelepciunea de a 
fi un venețian ca toți tinerii 
venețieni — notă filozofică ce 
face mai verosimilă transfor
marea finală a eroului. Sigu
ranța cu care își conduce rolul 
e de-a dreptul surprinzătoare.

Luat in întregime, spectaco
lul Naționalului craiovean ofe
ră o ipoteză viabilă în inter
pretarea lui Camil Petrescu, i- 
poteză ale cărei posibilități 
n-au fost duse încă pînă la ca
păt in acest spectacol releva
bil pentru pasiunea profesiona
lă cu care au fost înfruntate 
dificultăți decretate de mulți in
surmontabile.

M. UNGHEANU
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Stadionul 
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Primul marc eveniment fotbalistic ol anului
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București-Budapesta j
Pe gazonul stadio

nului „23 August" se 
întîlnesc astăzi, înce
pînd cu orele 16,30, 
selecționatele de fot
bal ale Bucureștiului 
și Budapestei (în spe
ță naționalele celor 
două țări), într-un 
meci amical de mare 
atracție, care va con
stitui, calendaristic, 
primul mare eveni
ment fotbalistic al a- 
nului. însemnătatea 
întîlnirii e determi
nată de obiectivele ce 
stau în fața celor 
două reprezentative : 
oaspeții vor să-și ve-

rifice potențialul de 
joc, stadiul de pregă
tire în vederea par
ticipării la finala 
Campionatului mon
dial de fotbal de la 
Londra, iar jucătorii 
noștri pentru urmă
toarele confruntări cu 
echipele Uruguayului, 
R. F. Germane, Por
tugaliei și pentru în
tâlnirile oficiale din 
cțadrul Cupei Europei. 
Dar nota de atracti- 
vitate a acestui meci 
e sporită și de faptul 
că echipa României 
a înscris, în ultima 
vreme, în palmaresul

ei, victorii de mare 
prestigiu ca acelea 
obținute în compania 
echipelor Cehoslova
ciei și Portugaliei co
tate printre cele mai 
bune formații conti
nentale, în vreme ce 
și echipa Ungariei, 
revine, după o peri
oadă îndelungată de 
declin, în plutonul e- 
chipelor care au de 
spus un cuvînt greu 
în finala C.M. Acest 
echilibru de forțe ca 
și evoluția unor jucă
tori de înaltă clasă: 
Pîrcălab, C. Dan, Be
ne, Tichy, Fenivessy

etc., creează premize- 
le unui joc modern, 
spectaculos, animat 
de o luptă îndîrjită, 
sportivă. în orice caz, 
printr-o orientare 
tactică bună, prin pu
nerea în valoare a 
tuturor valențelor 
tehnice de care dis
pun, adăugind acel 
plus de energie și 
voință, jucătorii noș
tri vor puteă să în- 
r'lne balanța victoriei 
de partea lor. Un mo
tiv în plus pentru 
unii dintre ei să se 
consacre pe plan eu
ropean.

VĂ INVITAM la pavilionul PE SCURT
EXPOZIȚIEI ECONOMIEI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)
FENIVESSY

văzuți 
de NEAGU RADULESCU

Din culisele 
campionatului 

mondial de fotbal
• La 11 iunie, Anglia și 

Uruguay se vor întilni pe sta
dionul Wembley, deschizînd 
astfel seria meciurilor din 
turneul final al Campionatu
lui mondial. Cu această oca
zie 42 țări vor avea prilejul 
să vizioneze — pe micul ecran 
— în direct, meciul, urmînd 
ca de aici înainte, absolut toa
te partidele să fie televizate. 
După unele calcule, 400 mi
lioane de telespectatori vor 
urmări finala campionatului 
mondial de fotbal.

• Incepînd din luna ianua
rie, amil acesta, în Anglia 
s-au editat și s-au pus în vîn- 
zart programe ale campiona
tului mondial, ecusoane, em
bleme și fotografii ale tuturor 
„stelelor" fotbalului mondial. 
Acestea se vînd la debjțe,.rîn 
gări, sau la intrările în me
trou.

• 44 jucători brazilieni au 
fost reținuți de comisia de 
selecționare a naționalei. Ei 
au fost cantonați și au început 
antrenamentele în comun. 
Dintre aceștia, în iunie vor 
rămîne selecționați definitiv 
numai 22 jucători, care vor 
pleca în Suedia, unde vor aș
tepta marea confruntare din 
Anglia.

» 81 de țări — prin 141 ar
bitri internaționali — au can
didat pentru cele 31 de posturi 
de conducători de jocuri la 
Campionatul mondial din 
Anglia. Comisia F.I.F.A. a se
lecționat cîte un arbitru din 
fiecare țară prezentă la acest 
campionat, 6 arbitri englezi și 
9 neutri (din țările care nu 
s-au calificat în turneul final).

jii pe care partidul, 
statul nostru socia
list o acordă per
manent mișcării 
sportive. Deschide
rea porților pavilio
nului Expoziției pen
tru manifestațiile 
sportive înseamnă, 
de fapt, lărgirea di
rectă a posibilități
lor de desfășurare 
și de vizionate a u- 
nor competiții din 
calendarul Intern și 
internațional. După 
cum 
sală 
mai 
lății

se știe această 
dispune de cele 
moderne insta- 
de iluminare și 

aer condiționat, 
în comparație 
Sala Floreasca 
va putea primi 
două sau chiar 
trei ori mai mulți 
spectatori (îndeosebi 
un număr mult mai 
mare de tineri spec
tatori, elevi și stu-

Iar 
cu 
ea 

de 
de

denți pentru care 
biletele se difuzează 
la un preț redus. La 
meciul de handbal 
de astăzi intrarea 
generală este 3 lei. 
iar pentru elevi șl 
studenți — 1 leu. A- 
vem convingerea că 
spectatorii vor folosi 
în mod corespunză
tor aceste noi con
diții de vizionare a 
întrecerilor sportive.

— Ce alte compe
tiții vor fi progra
mate în viitor ?

— In zilele de 13, 
14, 16 și 28 aprilie 
vom asista la patru 
gale de box, ultima 
fiind rezervată in- 
tîlnirii dintre selec
ționatele României 
și Bulgariei. In pre
zent, o grupă de in
gineri și arhitecțl 
cercetează posibili
tățile de amenajare, 
a sălii și pentru des
fășurarea altor dis
cipline sportive.

— Odată cu creș
terea numărului de 
spectatori, sporește 
direct șl numărul că
lătorilor pe traseele 
I.T.B. Aceasta, bine
înțeles, impune o 
colaborare și mai 
strînsă cu I.T.B.

— La ora actuală 
sînt prevăzute mă
suri speciale pentru 
asigurarea unui 
transport rapid și 
comod. Pe linia 31, 
a tramvaielor 3 și 4 
a troleibuzelor 82, 
81 vor.circula un nu
măr sporit de vehi- 
cole, iar în raport 
cu cerințele, așa 
cum se procedează 
în zilele de fotbal, 
vor circula curse 
speciale. Există pre
ocuparea ca sub toa
te aspectele compe
tițiile disputate aici, 
să asigure cele mai 
bune condiții de vi
zionare.

• La Monte Carlo a început un 
turneu internațional de tenis cu 
participarea unor sportivi din 
Australia, Belgia, Cehoslovacia, Co- 
Româria, S.U.A., Ungaria și alte 
fări. In primul tur, reprezentan
tul României, Ion Tiriac, l-a 
vins pe G. Groncke! (Belgia) 
6—3, 6—2.
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• Continuîndu-șl pregătirile 
vederea campionatului mondial 
fotbal, selecționata U.R.S.S. a 
cat la Novi Sad în compania 
derului campionatului iugoslav
„Voivodina" Novi Sad. Meciul a 
luaf.\sfîrșit cu un rezultat de ega
litate 2—2, după ce la pauză fot
baliștii iugoslavi conduceau cu 
1—0.

• Comitetul 
tradiționalei 
„Cursa Păcii“ 
de participare 
ria, Anglia, Belgia, Bulgaria, Cuba, 
Danemarca, Finlanda, Franța 
lia, Iugoslavia, R. 
Olanda, Norvegia, 
U.R.S.S., Ungaria, R- 
R P. Polonă și R. S.

Anul acesta, „Cursa Păcii 
va desfășura pe traseul Praga— 
Varșovia—Berlin și va cuprinde 15 
etape, Insumînd 2 300 kilometri. 
Startul se va da la 9 mai din 
Praga.

de organizare a 
competiții cicliste 
a primit înscrieri 
din 19 țări : Alge-

, Ita- 
P. Mongolă, 

România, 
D. Germană, 
Cehoslovacă.

se
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(Agerpres)

O Imagine cotidiană In fa
cultate : studențt lucrfnd in 

laborator

Plecarea delegației
Tineretului socialist

din Japonia
care a participat
la congresul U.T.C.

Ieri a părăsit Capitală dele
gația Tineretului Socialist din 
Japonia condusă de Junco 
Kainuma, șef adjunct al Sec
ției internaționale a C.C. al
T. S.J., care a participat la cel 
de-al VIII-lea Congres al
U. T.C.

La plecare, delegația a fost 
condusă de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al U.T.C.

NUMIREA NOULUI AM
BASADOR AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA 
ÎN REPUBLICA POPU

LARĂ ALBANIA

Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Manole 
Bod.naraș a fost numit în cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Populară Albania, 
în locul tovarășului Gheorghe 
Velcescu, care a primit o altă 
însărcinare.

Cuptoarele de aiment ale Complexului de materiale de construcții din Tirgu Jiu
Foto : ION CUGU

POȘTA
REDACȚIEI

Cititorilor care s-au adresat 
ziarului nostru cu unele între
bări privind legislația muncii, 
le răspunde tov. Popescu Vic
tor, procuror în Procuratura 
Generală a Republicii Socia
liste România.

GAVRIULIUC SAMUEL — 
Bacău.

Cînd unui angajat i se des
face contractul de muncă 
pentru că unitatea își restrîn- 
ge activitatea, legea îi dă drep
tul ca să primească o com
pensație în bani a concediului 
de odihnă chiar dacă angaja
tul a lucrat mai puțin de 11 
luni, compensația concediului 
de odihnă se va plăti de vții- 
tate proporțional cu timpul de 
muncă prestat în anul în curs. 
Dacă unitatea respectivă re
fuză să plătească, angajatul se 
poate adresa comisiei pentru 
soluționarea litigiilor de mun
că timp de un an de la data la 
care i s-a desfăcut contractul 
de muncă.

PĂTRAȘCU ION — Piatra 
Neamț.

Concediul de odihnă se a- 
cordă noilor angajați după ce 
au prestat în mod neîntrerupt 
11 luni de zile (art. 1 din 
H.C.M. 188/951) astfel îneît 
dumneavoastră veți putea ple

ca în concediu începînd cu 7 
iunie 1966 oricînd doriți, pînă 
la sfîrșitul anului. Dacă n-ați 
împlinit 18 ani și dacă lucrați 
la secția amoniac a Combina
tului, veți avea dreptul la un 
concediu de bază de 18 zile 
lucrătoare (art. 63 codul mun
cii) și la 6 zile concediu de 
odihnă suplimentar, deci în 
total 24 zile lucrătoare.

ANDREI MARCEL — Cora
bia.

Carnetul de muncă se com
pletează în termen de 30 de 
zile de Ia angajare, iar schim
bările intervenite în situația 
angajaților în unitatea respec
tivă după întocmirea carnetu
lui de muncă vor fi înscrise în 
acesta în maximum 5 zile de 
la data producerii lor. La ple
carea din unitate a salariatu
lui, i se va înmîna carnetul cu 
operațiunile la zi.

Prin urmare, după această 
dată, ori ce nouă mențiune 
din carnetul de muncă o va 
face unitatea la care s-a an
gajat salariatul respectiv.

în carnetul de muncă se 
trece la vechimea în muncă și 
timpul în care angajatul a 
satisfăcut serviciul militar sau 
a urmat o școală în scopul 
pregătirii profesionale sau po
litice (art. 139 c.m).

I CINEMATOGRAFE
CORĂBIILE LUNGI — cine- 
mascap 
rulează la Patria (orele 8,30i 
11 î 13,30! 16; 18,45; 21,15),
București (orele 9,30; 12,15i
15,30; 18,15; 20,45), Feroviar 
(orele 8,30; 11,45; 14; 17; 20), 
în completare Geologii ; Ex
celsior (orele 9,45; 12,30; 15,15» 
18,15; 21,15). In completare Ge
ologii.
LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — 
rulează la Republica (orele 10i 
12; 14,45; 16,45; 18,45; 21),
Victoria (orele 10; 12; 14; 16| 
18,15; 20,30). In completare 
Un bloc neobișnuit ; Melodia 
(orele 10 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). în completare, 
Lucrările primei consfătuiri pe 
tară a lucrătorilor din construc
ții ; Modern (orele 10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). în com
pletare, Lucrările primei con
sfătuiri pe tară a lucrătorilor 
din construcții.
FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30;
20,45). în completare Geologii. 
Capitol (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
DUPĂ MINE, CANALII I — 
rulează la Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Gloria (orele 10; 12,30; 15,45; 
18,15; 20,45). tn completare Ge
ologii.
UMBRELELE DIN CHERBOURG 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
în completare Pictorul din 
Praga.
DIVORȚ ITALIAN
rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
SAȘA
rulează la Union (orele 15,30| 
18; 20,30). In completare Wlla- 
nov.
BEATA
rulează Ia Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Lira 
(orele 15.30; 18; 20,30). In
completare Ptrvu Mutu-zngra- 
vu.

Cadru din filmul „Beata'

INFORMAȚII
Alegere pentru un Joc de 
deputat în Marea Adu

nare Națională

Consiliul de Stat a stabilit 
prin decret data de 29 mai 
1966 pentru alegerea unui de
putat în Marea Adunare Na
țională în locul devenit vacant 
în circumscripția electorală 
nr. 12 Sulina, regiunea Do- 
brogea.

• Marți seara a plecat spre 
Belgrad, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
pentru a semna Acordul de 
lungă durată privind schimbul

de mărfuri pe perioada 1966— 
1970 între Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia.

• Marți, 5 aprilie, ministrul 
Afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a primit în audiență 
pe Ioachim Henrik-Georg 
Baron Zytphen-Adeler, în le
gătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Danemarcei în Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)
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nemaiputînd fi reeditată. Ea 
se adresează studenților, fiind 
de fapt manual universitar", 
în mai va apărea în- 
tr-a 4-a ediție „îndrumătorul 
atelierului mecanic". Volumul 
lui T. Mareș nu poate fi ree
ditat, întrucît face parte din 
lucrarea în 4 volume „Meca
nisme". Celelalte trei volume 
nu sînt solicitate.

Planul editorial pe 1966 cu
prinde într-adevăr lucrări de 
strictă actualitate pentru uzi
ne. Ar fi de dorit ca el să se 
realizeze integral și la timp. A- 
ceste lucrări sînt de mult soli
citate, ele au mai fost prevă
zute în planurile editoriale 
dar, dintr-un motiv sau altul, 
planurile s-au modificat.

— Cumpărăm — ne spune 
Ing. ADRIANA KAIM de la 
„Carbochim" — tot ce apare 
legat de profilul uzinei. Dis
punem totuși de o literatură 
de specialitate insuficientă. 
Cauza ? Poate datorită faptu
lui că sînt.em singura uzină cu 
acest profil din țară.

— O rezolvare trebuie să 
se găsească — intervine ingi
nerul N. ȘTEFĂNESCU — 
șeful serviciului tehnic. Re
simțim serios inexistența unor 
cărți de specialitate, a unor lu
crări care să trateze construc
ția matrițelor și a dispozitive
lor în domeniul pietrelor de 
polizor și a altor produse chi
mice.

Ne-am adresat din nou Edi
turii tehnice pentru a afla 
cum se pot rezolva problemele 
de documentare în uzinele cu 
caracter unicat, Tovarășii de 
la Editura tehnică și-au de
clinat răspunderea pentru Un
surile existente în aceste uzi
ne. „Noi — ni s-a spus la edi

tură — ne ocupăm de lucră
rile cu tiraj mare. Cele cu ti
raj redus cad în sarcina 
Institutului de Documentare 
Tehnică.

Cerem și părerea I.D.T.-u- 
lui.

— Lucrări de strictă spe
cialitate pentru „Carbochim" 
nu pot apărea — ne relatează 
ing. A. MANEA — pentru că 
este singura uzină de acest 
fel. Posibilități pentru ca 
uzina să intre în posesia ma
terialului documentar de care 
are nevoie există. Uzina să a- 
dreseze I.D.T. comenzi pentru 
traduceri și noi îi traducem 
lucrările de care are nevoie.

Am reținut din răspunsurile 
interlocutorilor noștri două 
probleme esențiale. Prima : 
producția cere Editurii tehnice 
și I.D.T. să răspundă mai ope
rativ cerințelor ei, să acopere 
într-un timp cit mai scurt a- 
numite „goluri“ care mai e- 
xistă în planurile editoriale și 
de traduceri.

A doua : în uzine nu se de
pun eforturi suficiente pentru 
cunoașterea materialului do
cumentar și, implicit, pentru 
fructificarea lui. Maistrul Pe
tre Rusu de la „Tehnofrig“ 
solicită cărți care să trateze 
probleme legate de atelierele 
ajustaj-montaj și lăcătușerie. 
Dar în „colecția de atelier“ 
au apărut „Toleranțe și ajus- 
taje“, „Pilirea și ajustarea", 
„îndrumător pentru ridicarea 
calificării ajustorilor“, etc. 
Cum se face că acestea i-au 
rămas necunoscute 1

Ce denotă cele arătate mai 
sus ? Denotă, în primul rînd, 
că una din cerințele de cea 
mai mare actualitate în do
meniul informării — popu
larizarea literaturii de specia
litate — nu este tratată cu în

treaga atenție. Rezultatul ? 
Lucrări de mare importanță, 
a căror necesitate se reclamă 
permanent, stau necunoscute 
în rafturile bibliotecilor teh
nice. Spre acest obiectiv ser
viciile de documentare, comi
siile inginerilor și tehnicieni
lor, ajutate de organizațiile 
U.T.C., să-și îndrepte mai 
mult atenția.

Drumul cărții tehnice spre 
cititor — muncitor, tehnician, 
inginer — poate fi deschis, 
prin multiple și interesante 
acțiuni de popularizare a a- 
cesteia : buletinul informativ,

simpozioane, recenzii, panouri, 
disouții cu cititorii, prezentări 
Ia stația de radioficare, con
cursuri „Cine știe, răspunde“ 
etc. In cele două uzine cluje
ne se cer, în această direcție, 
eforturi mai mari. Oricît de 
bogată ar fi sursa de infor
mare de care dispune o uzi
nă, fără o cunoaștere operati
vă și amănunțită a ei, fără a 
realiza un contact permanent 
cu literatura de specialitate, 
nu se poate vorbi de o eficaci
tate maximă în folosirea ma
terialului documentar.

suplimentare pentru depășirea 
producției la porumb. în locul 
lor am fi putut cita numele 
oricărui alt tînăr țăran coo
perator din comuna Dor Mă-

runt, pentru că toți uteciștii, 
toți tinerii de aici și-au pus 
semnătura pe certificatul ma
rilor recolte.

A TE DISTRA

SEMNATARI
ÎN CARTEA MUNCII

(Urmare din pag. I)

Am notat acest dialog lapi
dar cu intenția să-l reluăm a- 
tunci cînd aveam să vorbim 
despre contribuția uteciștilor 
la realizarea producției agri
cole.

— Mai întîi datele generale...
— ...adică producțiile, veni

turile și valoarea zilei muncă
— a intervenit el — după care 
vom stabili cum am ajuns să 
le obținem.

Tovarășul Rucăreanu răsfoia 
filele unul caiet fără să ia 
seama la conținutul lor... îl cu
noștea prea bine.

— în 1965 am depășit cu 
mult producțiile prevăzute, în 
ciuda faptului că în a doua 
parte a anului timpul a fost 
secetos. La grîu am obținut 
3190 kg la hectar, la porumb
— 4319, la floarea-soarelui — 
2 400, la orz — 2 990. Ponde
rea în balanța noastră econo
mică o constituie cerealele, 
care se simt în inima Bărăga
nului în largul lor. Ele ne-au 
adus cea mai mare parte a 
venitului de 14 800 000 lei. 
Suma planificată era de 
10 140 000 lei. Depășirea pro
ducției a avut ca efect întări

rea cooperativei și creșterea 
valorii zilei-muncă la 42 lei 
(din care 27 lei în numerar).

— Membrii cooperativei au 
înțeles că munca este singura 
cale ce duce la bunăstare. A- 
dunarea generală a fixat nu
mărul minim de zlle-muncă la 
120, dar media realizată a fost 
de 166.

— Cîți tineri , lucrează în 
cooperativă ?

■— 351, cu o medie de 192 
zile-muncă.

Pentru că ne aflam la con
tabilitate, o mașină de calcul 
a intrat în funcțiune; pe ca
dranul ei s-a înscris cifra 
67 392, reprezentînd totalul de 
zile-muncă efectuate de tine
ri în anul 1965, aportul lor la 
înflorirea continuă a coopera
tivei. Zamfir Dorcă, secretarul 
organizației U.T.C. a brigăzii 
nr. 9. a realizat 495 zile-mun
că, Gheorghe Roman, secreta
rul organizației U.T.C. a bri
găzii nr. 8 a realizat 316 zile- 
muncă, iar uteciștii Ion Cope- 
lea și Virgil Popa și-au dove
dit hărnicia prin cîte aproape 
400 zile-muncă.

Am extras aceste nume, exa- 
minînd doar cîteva fișe din 
registrul cu plata retribuției

Bsa (Urmare din pag. I) 

totodată, una din cele mai 
plăcute distracții. Erau o mi
nunată destindere asemenea 
discuții asupra problemelor 
științei și artelor. Cunoștin
țele și părerile se înfruntau și 
se completau permanent.

Un mod de petrecere agre
abilă a timpului, prilej de 
destindere sufletească l-am 
socotit întotdeauna cunoaște
rea valorilor artei naționale și 
universale. Fizician fiind, 
mi-am consacrat o bună parte 
din viață muzicii, literaturii, 
teatrului, artelor vlastice. Sînt 
nesfîrșite comorile artei. Iz
voare de gîndire sănătoasă. 
Interesul pentru muzică m-a 
determinat să urmez doi ani 
conservatorul. Studiile muzi
cale nu le-am părăsit toată 
viața. Frecventez cu pasiune 
concertele timișorene, specta
colele de operă și de teatru, 
expozițiile de pictură. La cele 
aproape șapte decenii de via
ță, cit am. nu las să treacă o 
zi fără să fi citit și literatură 
beletristică.

M-au atras întotdeauna 
plimbările în natură, excursii
le. Este și acesta un mod 
dintre cele mai interesante de 
a te distra. Bucurie, fericire 
găsești desigur în contempla
rea naturii. Dar să nu te duci 
în natură cu sufletul pustiu, 
blazat, nereceptiv la frumuse
țile continuei sale deveniri 
Să vibrezi la un apus de soa
re, în fața pămîntului reavăn 
a.l unui cîmp proaspăt arat, la 
șoaptele pădurii... Să duci în 
mijlocul naturii veșnica fră- 
mîntare umană, setea de a ști, 
gîndurile din totdeauna. Vei 
avea satisfacția reflecțiilor 
adinei, a observațiilor inedite.

O distracție agreabilă o con
sider a fi sportul. L-am prac
ticat vreme îndelungată. Și 
nu numai în tinerețe. îno
tam, făceam canotaj, îmi plă
cea tenisul. Ce mi se pare 
dăunător — ca și în cazul 
dansului, pe care, de aseme
nea, nu-l desconsider ca dis
tracție — este excesul sau 
unilateralitatea preocupărilor 
pentru aceste forme de re
laxare, de petrecere plăcută a 
timpului. în asemenea condi
ții, sportul și dansul nu mai 
sînt distracții, ci un mod de 
a-ți omorî timpul. Și, în ce 
privește sportul, mai este ce
va. Să nu ne facem niciodată 
iluzia că ne-am distrat gro
zav numai pentru că am stri
gat o după-amiază întreagă 
„Hai, Știința ! !“ sau „Hai. Di- 
namo!". Să nu ne credem 
sportivi pentru că știm pe din 
afară zeci de recorduri la pro-

bele atletice sau numele ju
cătorilor din echipa națională 
a Uruguayului. Sportul tre
buie practicat. A urmări și 
comenta ore în șir întrecerile 
sportive ca spectacol este prea 
puțin distractiv, după păre
rea mea. Iar cînd studentul 
care știe cit e recordul la ma
raton îți spune că denumirea 
acestei probe vine de la nu
mele unui campion englez din 
secolul trecut — situație au
tentică I — „microbiștii" devin 
ridicoli. Mîhnește însă incul
tura dovedită atît de flagrant.

Incultura nu are scuze, în 
cazul vostru. Ați avut și aveți 
totul la îndemînă pentru a vă 
forma ca personalități umane 
complexe, bine pregătiți ca 
specialiști, cu un orizont larg 
de cultură generală. Pentru 
oricare domeniu de activitate 
v-ați pregăti să deveniți spe
cialiști, n-aveți dreptul să ne
glijați cultura generală. Orele 
pe care firesc trebuie să le 
consacrați destinderii folosi- 
ți-le activ, situîndu-vă cit mai, 
aproape de universul artistic 
al marilor poeți, scriitori, mu
zicieni, pictori. Distracția nu 
e un mod de a-ți trece timpul, 
ci de a-l petrece plăcut și, 
totodată, instructiv. în pri
mul rînd cu această concluzie 
aș dori să rămîneți la sfîrșitul 
dialogului nostru.

NAVIGATORI CARE DISPAlt 
—cinemascop — CU ACUL ȘI 
ATA — CABINETUL DE 
STAMPE — ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE — V1RSTE — GEO
LOGII
rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).
A FOST C1NDVA HOȚ — ei- 
nemascop — rulează la Giu- 
lești (orele 10,30; 15,30; 18;
20.30) . în completare — Tîr- 
guri și Iarmaroace. Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). In completare Rășinari. 
ANI CLOCOTITORI
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30). în completare 
Politețe.
TRAGEȚI 1N STANISLAS ! 
rulează la Dacia (orele 9,30— 
14, In continuare, 16,15; 18,30i 
20,45). In completare Tirguri 
și iarmaroace
LUMINA VERDE — cinema
scop
rulează Ia Buzești (orele 16; 
18,15; 20,15). In completare 
Secretul trecutului.
ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO
rulează la Crlngași (orele 16; 
18,15; 20,30).
BARCAGIUL — cinemascop, 
rulează la Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , In completare Energia. 
FIF1 ÎNARIPATUL
rulează la Bucegi (orele 10; 12> 
14; 16; 18,15; 20,30), Auror» 
(orele 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).
PROCESUL DF. LA NUREN- 
BERG — ambele serii 
rulează la Unirea (orele 18;
19.30) .
CEA MAI FRUMOASĂ
rulează Ia Flacăra (orele 18; 
18,15; 20,30), Rahova (orele 16; 
18,15; 20.30). In completare
Vizita conducătorilor de partid 
si de stat tn regiunea Crisana. 
ÎN PUSTIUL PAT AGONIEI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30;), 1n completare
Sculptorul si Timpul.
TOM JONES 
rujează la Munca (orele 10,30; 
13,30; 16; 18,30; 21), Feren
tari (orele 15.30-, 18; 20,30). 
STEAUA BALETULUI 
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20). In completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat. 
VIZITA — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele 15i 
17; 19: 21).

Televiziune

EXIGENȚĂ, AUTOEXIGENȚĂ

(Urmare din pag. 1)

Există, de asemenea, o fal
să Înțelepciune, care invită, 
dimpotrivă, „la economie“ de 
forțe și care e o față, poate 
mai subtilă, a egoismului. Cei 
care o afișează, sint, în fond, 
suflete sărăcăcioase, meschine, 
iar viața le va oferi, la rindul 
ei, satisfacții minime sau me
diocre.

Exigența și auto-exigența sînt 
intr-o strînsă legătură dialec
tică. Avem dreptul să pretindem 
oamenilor să nu ne dezamă
gească, avem datoria de a nu-i

dezamăgi. Oriclt de idilic, pare 
acest enunț, oriclte eșecuri ine
vitabile ne-ar aștepta pe par
curs, nu trebuie să renunțăm 
niciodată la această dublă aspi
rație și strădanie. A-ți pierde 
Încrederea in comunicarea po
sibilă și echitabilă dintre oa
meni, înseamnă a-ți pierde și 
Încrederea in tine însuți și o 
renunfa, treptat, la progresul și 
înfrumusețarea propriei tale 
personalități.

In acest sens, Îmi permit să 
afirm că tinerețea ne stă la dis- 
doziție la toate vtrstele.

| MIERCURI 6 APRILIE

h 19,00 Telejurnalul de seară. 
H 19,15 Copiii desenează. 19,35 
4 Laboratorul micului chimist. 
I 20,00 Seară de teatru : „Vlaicu 
| Vodă“, de AI. Davila. 23 Tele- 
® jurnalul de r.oapte. 23,10 Bu- 

letinul meteorologic. 23,15 în- 
" chiderea emisiunii.

JOI 7 APRILIE

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Pentru cei mici: Calul 

; Fury. 19,35 Școli și tradiții. Li- 
i ceul „N. Bălcescu“ din Crai®- 
| va. 20,00 Clubul tinereții. 21,08 
; Trei tablouri pe săptămînă, 
i comentate de Ion Frunzetti. 
121,15 Studioul mic. Ecraniza

rea nuvelei „Gloria Constan
tini“ de Gala Galaction. 22,15 
Antologia marilor interpreți: 
Yehudi Mehuhin. 23,05 Tele
jurnalul de noapte. 23,15 Bu
letinul meteorologic. 23,20 în
chiderea emisiunii.



Intîlnirea delegației
Partidului Comunist Român

cu conducători ai Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
La 6 aprilie a avut loc o întîl- 
nire între membrii delegației 
Partidului Comunist Român, 
care asistă la cel de-al 23-lea 
Congres al P.C.U.S., to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., (conducătorul delega
ției), Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., secre
tar al C.C. al P.C.R., Paul Ni-

culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România în 
U.R.S.S., și tovarășii L. I. Brej
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială și prietenească, 
au fost discutate probleme 
care interesează cele două 
partide frățești.

ln Comitetul pentru principiile 

de drept international

La New York con
tinuă lucrările Co
mitetului special al 
O.N.U. pentru codi
ficarea principiilor 
de drept internațio
nal referitoare Ia re
lațiile de prietenie 
si cooperare Intre 
state.

Lulnd cuvfntul asupra prin
cipiului potrivit căruia statele 
trebuie să rezolve diferendele 
dintre ele prin mijloace pașni
ce, reprezentantul român, dr. 
Ion Covaci, a arătat că acest 
principiu este o consecință di
rectă a interzicerii amenințării 
cu forța și a folosirii ei în rela
țiile dintre state. Reprezentan
tul român a menționat că, prin
tre mijloacele de soluționare

pașnică a diferendelor interna
ționale enunțate în articolul 33 
din Carta O.N.U., pe primul loc 
sînt situate tratativele, care 
pentru a putea constitui într-a- 
devăr un mijloc pașnic de re
zolvare a problemelor interna
ționale litigioase, trebuie să se 
bazeze pe deplina egalitate în 
drepturi a statelor participante, 
pe respectarea strictă a suvera
nității acestora, te avantajul 
reciproc și neamestecul în 
treburile interne.

în continuare, reprezentantul 
român a remarcat că majorita
tea statelor nu sînt în favoarea 
clauzei jurisdicției obligatorii 
a Curții internaționale de'justi
ție, iar un număr însemnat de 
state, care au acceptat aceas
tă clauză, au făcut rezerve de 
natură să reducă la maximum 
efectele ei, asigurîndu-și în 
fapt posibilitatea de a decide 
singure în ce cazuri vor supu
ne diferendele lor Curții inter
naționale de justiție.

Lucrările Congresului P.C.U.S.
....    w   ■; ■ j

însemnări

Raportul
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Marți dimineața, Congresul 
al 23-lea al P.C.U.S. a trecut 
la discutarea punctului doi 
de pe ordinea de zi. Alexei 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a prezentat raportul „Cu pri
vire la Directivele planului 
cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe perioada 
1966—1970“.

Vorbitorul a spus că acest 
plan „oglindește conținutul 
principal al politicii partidu
lui nostru, care exprimă inte
resele fundamentale ale po
porului sovietic, al politicii de 
dezvoltare continuă a cons-

prezentat de A. Kosîghin Incidentul
Intruirii comunismului 

U.R.S.S.“.
In anii cincinalului se 

vede o sporire cu 40 la sută a 
volumului produsului social 
global. Venitul național va 
crește cu 38—41 la sută, veni
turile reale ale oamenilor 
muncii vor spori pe locuitor 
de 1,3 ori.

Planul cincinal prevede ac
celerarea ritmurilor de crește
re a productivității muncii. 
Pentru aceasta a fost adoptată 
„linia reutilării tehnice rapi
de a întregii economii națio
nale, a modificării progresive 
a structurii ei“.

pre-

Zborul stației „luna -10“

Remanierea cabinetului
britanic

Marți seara a fost anunțată 
la Londra remanierea cabine
tului britanic, în cadrul căreia 
Richard Marsh a fost numit 
ministru al energiei în locul 
lui Fred Lee, care a preluat 
Ministerul pentru colonii. 
Cledwyn Hughes l-a înlocuit 
pe James Griffiths în funcția 
de ministru pentru Wales. 
Lordul Longford, fost minis
tru pentru colonii, a fost nu
mit Lord al Sigiliului Privat, 
funcție deținută anterior de 
Frank Soskice. Totodată, 
George Thomson, fost minis
tru de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, devine Can
celar al Ducatului de Lancas-

ter, înlocuindu-1 în această 
funcție pe Douglas Houghton, 
care a fost numit ministru 
fără portofoliu și membru al 
guvernului. Surse oficiale au 
anunțat că Thoms m nu va 
mai face parte din guvern, 
dar va rămîne în cadrul Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Angliei, unde va primi în
sărcinări speciale referitoare 
la relațiile Angliei cu N.A.T.O. 
și Piața comună.

Remanierea afectează 25 de 
posturi ale guvernului, prin
cipalele portofolii, însă, men- 
ținîndu-și, așa cum se aprecia 
anterior, foștii titulari.

• La sediul „Librăriei Machia- 
roii“ din Napoli a fost prezen
tat, intr-un cadru festiv, volu
mul „Poezii" conținînd o cule
gere din versurile lui Tudor 
Arghezl, în traducerea poetului 
ftalian Salvatore Quasimodo, 
laureat al Premiului Nobel. A- 
ceasta este prima manifestare 
din seria de acțiuni ce vor avea 
Ioc din inițiativa Asociației 
italiene pentru slrîngerea rela
țiilor culturale cu România, de 
a prezenta publicului italian 
pe marele poet român. Criticul 
literar Walter Mauro a ținut o 
conferință despre viața și ope
ra lui Arghezi, după care s-au 
citit versuri ale poetului.

în librăriile din Italia a apă
rut — în editura „Paoline“ — 
volumul de povestiri „Bulboana 
fui Văiinaș" de Mihail Sado- 
veanu. Volumul, care conține 
șase povestiri, este publicat sub 
îngrijirea prof. Roșa de! Con
te, de la Seminarul de limba 
română a Universității din 
Roma.

• PICTORIȚA japoneză Kazuko 
Ito, care a vizitat Republica So
cialistă România Ia invitația in
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a orga
nizat ia galeria de artă „Akiyama" 
din Tokio o expoziție cu lucrări 
personale, în cadrul căreia au 
fost expuse șl tablouri înfățișînd 
aspecte și peisaje din diferite lo
calități din țara noastră. Expozi
ția s-a bucurat de succes.

• LA INVITAȚIA guvernului
R. P. Polone, ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de 
Murville, va face o vizită oficială 
In Polonia Sn a doua parte a lunii 
mai. ,

• LA NEW YORK s-a anunțat 
oficial că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va face o vizi
tă, la slîrșitul acestei luni, la Pa
ris,. cu care ocazie va avea o în
trevedere cu generalul de Gaulle.

U Thant va vizita apoi Londra 
șl Geneva.

• CU PRILEJUL aniversării a 
21 da ani de la eliberarea Unga
riei, Consiliul prezidențial al R, P. 
Ungare a oferit o recepție în clă
direa Parlamentului. La recepție 
au participat președintele Consi
liului prezidențial, Istvăn Dobi, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, 
Gyula Kâllai, și alți conducători 
de partid șl de stat. Au participat 
de asemenea, șefi al reprezentan
țelor diplomatice acreditați la 
Budapesta și alți invitați.

• INTR-UN comunicat oficial al 
Ministerului de Justiție al Franței 
dat publicității luni seara ia Pa
ris se anunță că procurorul repu
blicii a cerut o anchetă suplimen
tară în cazul răpirii liderului opo
ziției marocane, Ben Barka. El a 
justificat această cerere prin con
cluziile unei anchete administra
tive 
turli 
încă

• 
s-au 
polone privind colaborarea în do
meniul chimiei. Din partea polo
neză, la tratative a participat o 
delegație în frunte cu ministrul 
industriei chimice, A. Radlinski, 
iar din partea franceză reprezen
tanți al ministerelor industriei, 
de externe și comerțului exterior, 
ai marilor firme chimice. In cursul 
tratativelor au fost discutate 
bleme legate de schimbul 
mărfuri, informații tehnice, 
cialiști între cele două țări, 
nistrul polonez a declarat că 
tea franceză șl-a exprimat dorin
ța de a extinde schimbul de pro
duse chimice între Franța șl Po
lonia.

care au fost remise nrocura- 
și al căror conținut nu a fost 
dezvăluit.
LA PARIS, anunță P.A.P., 
încheiat tratativele franco-

Acord

româno-elvetian
între 31 martie și 4 aprilie 

a.c. au avut loc la Berna tra
tative româno-elvețiene în 
vederea încheierii unui acord 
între Republica Socialistă 
România și Elveția relativ la 
transporturile internaționale 
rutiere de mărfuri.

în urma tratativelor a fost 
elaborat un text de acord care 
a fost parafat la 4 aprilie 1966 
de către ing. Tudor Dumitru, 
director în Ministerul Trans
porturilor Auto, Navale și Ae
riene șeful delegației române, 
și Benjamin Tapernaux, ad
junct al directorului Oficiului 
Federal elvețian al transpor
turilor, șeful delegației elve
țiene.

„Luna-10“ își continuă zborul 
pe orbita circumlunară. La 5 
aprilie ora 15,35 ea a încheiat 
cea de-a 14-a rotație. Pînă în 
prezent s-au realizat 18 legă
turi radio cu 
al Lunii; în 
fost obținute numeroase infor
mații științifice.

Aparatajul de bord al sateli
tului funcționează normal. Au 
fost precizați parametri orbitei 
„Lunej-10“ 
distanța .....___ ... , ,
Lunii la periseleniu — 350 km, 
distanța 
niu) — 
rotație — 2 ore 58’15“, unghiul 
de înclinație a orbitei față de 
Ecuatorul Lunar — 71 grade 
54".

La bordul „Lunei-10“ sînt in
stalate următoarele aparate 
științifice : un înregistrator de 
particole meteorice pentru cer
cetarea rolurilor de meteoriți 
de-a lungul traseului Pămint- 
Lună, pentru depistarea norului 
de pulbere din jurul Lunii și 
pentru înregistrarea microme- 
teoriților din spațiul perilunar, 
un gamma-spectromei ru pentru 
cercetarea radiațiilor gamma 
ale suprafeței lunare, un mag- 
netometru pentru precizarea 
intensității câmpului magnetic 
dl Lunii, aparate pentru cerce
tarea plasmei solare din spațiul 
perilunar, pentru înregistrarea 
radiației infraroșiî de la supra
fața Lunii și pentru studierea 
radiațiilor perilunare.

Una din sarcinile principale 
este cercetarea cîmpului gravi
tațional al Lunii în funcție de 
schimbarea parametrilor orbitei 
satelitului ei artificial.

Legătura cu „Luna-10“ este 
stabilă, informațiile științifice 
provenite de Ia bordul satelitu-

lui se află în curs de 
crare.

Următoarele legături 
cu satelitul artificial al
vor fi efectuate conform pro
gramului.

prelu-

radio 
Lunii

satelitul artificial 
timpul cărora au

după cum urmează: 
minimă de suprafața

maximă (la aposele-
1 017 km, perioada de

★

Intr-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS, 
profesorul H. Masșey, preșe
dintele Comitetului pentru 
spațiul cosmic, din Marea Bri- 
tanie, a declarat: „Plasarea 
unui satelit artificial pe o or
bită în jurul Lunii este o mare 
realizare tehnică. In acest fel 
vor fi obținute date deosebit 
de importante în legătură cu 
întreaga suprafață a Lunii, 
întrucît trimiterea aparaturii 
științifice direct în Lună fur
nizează date doar despre o re
giune limitată a acesteia“.

Profesorul Kaminsky, direc
torul celui mai mare observa
tor astronomic vest-german 
de la Bochum, a calificat pla
sarea stației „Luna-10“ pe o 
orbită circumselenică drept o 
realizare științifică istorică.

în cadrul creșterii generale 
a producției globale a întregii 
industrii cu 47—50 la sută, se 
arată în raport, producția mij
loacelor de producție, (grupa 
„A“), trebuie să crească cu 
49—52 la sută, iar producția 
bunurilor de consum (grupa 
„B“) —■ cu 43-—46 la sută.

Trăsăturile caracteristice ale 
noului cincinal în domeniul 
industriei, a arătat președin
tele Consiliului de Miniștri, 
vor fi creșterea ponderii ra
murilor care asigură reutila- 
rea tehnică a întregii econo
mii naționale.

Volumul mediu anual al 
întregii producții agricole tre
buie să crească în acești ani 
cu 25 la sută în comparație cu 
cei cinci ani precedenți.

Se prevede construirea de 
locuințe cu o suprafață totală 
de peste 480 000 000 m p, iar 
2,5 milioane case vor fi con
struite la sate cu forțele 
populației și ale colhozurilor.

în legătură cu situația in
ternațională, cu agresiunea a- 
mericană în Vietnam, raporto
rul a arătat că o sarcină de 
cea mai mare importanță o 
constituie întărirea forțelor 
armate, a capacității de apă
rare a țării.

în încheiere, vorbitorul a 
arătat că „realizarea sarcinilor 
de îndeplinire a cincinalului 
va da un nou avînt construi
rii comunismului, marele scop 
al clasei muncitoare și poporu
lui sovietic“.

★

In ședința de marți după- 
amiază au început dezbaterile 
pe marginea raportului pre
zentat de A. N. Kosîghin.

Marți Congresul a fost sa
lutat de reprezentanții parti
delor comuniste și muncito
rești din India, Brazilia, Sue
dia, Elveția, Ceylon, Islanda, 
precum și de reprezentantul 
Uniunii Socialiste Arabe din 
R.A.U.

Lucrările Congresului conti
nuă. r.

din tren
oi noaptea, cind 
se întorcea de la 
Liverpool la Lon
dra, primul minis
tru Wilson a re
fuzat să acorde 
un interviu trimi
sului special al 
compdfiiiei britani- 

de radiodifuziune —• B.B.C.

BOLIVIA
A

întoarcerea lui Barrientos
Revenirea în Iară a ge

neralului Rene Barrientos 
din călătoria întreprinsă în 
Europa după ce a demisio
nat din postul de copre
ședinte al juntei militare, 
care conduce în prezent 
țara, a constituit cauza iz
bucnirii unor noi incidente 
și manifestații împotriva 
încercărilor cercurilor mili
tare de a-și asigura puterea 
și după alegerile generale 
anunțate pentru luna iulie. 

Speranța militarilor era ge
neralul Rene Barrientos, care 
a demisionat tocmai (așa cum 
se anunța la sfîrșitul anului 
trecut) pentru a-și prezenta 
candidatura la alegeri pentru 
postul de președinte al țării. 
Simpla sa apariție de vineri

politică din-loca* 
Cruz, deși anun- 
intenționează să 
provocat o serie 
în cursul cărora

la o adunare 
litatea Santa 
țase că nu 
candideze, a 
de incidente
s-au folosit arme și care s-au 
soldat cu un mort, numeroși 
răniți și cu mai multe persoa- 

• ne arestate. Protestele notari
le ale populației împotriva 
preluării puterii în Bolivia de 
către cercurile militare, ma
nifestate odată cu inciden
tele legate de activitatea po
litică a fostului copreședinte 
al juntei, constituie un indi
ciu că întreaga campanie e- 
lectorală se va desfășura sub 
semnul violenței și al incerti
tudinii.

ANGLIA. Fotografia ni-1 înfățișează pe Pickles, clinele care, 
Înaintea tuturor detectivilor profesioniști, a izbutit să găsească 
Cupa „Jules Rimet", furată din vitrina tn care fusese expusă

Programul politicii
interne laburiste

FRANȚA. Vedere a platiormei de cercetări petroliere In mare. 
Instalația și-a început de curind lucrările de foraj în Golful 

Gasconiei

A ngajarea regimu
lui lui Pale Cijan- 
Hi în războiul din 
Vietnam s-a in
tensificat în ui
umul timp într-o 
nășură conside
rabilă. Pe lingă 
trimiterea celor

20 000 de soldați, guvernul 
sud-coreean a hotărît să tri
mită și muncitori care să lu
creze Ia construirea de obiec
tive militare. în acest sens, au 
fost duse tratative cu privire 
la obținerea a r.u mai puțin de 
35 000 de muncitori sud-co
reeni.

Dar, pe măsură ce contribu
ția sud-coreeană la războiul 
din Vietnam crește, In țară, 
în ciuda severului control mi
litar instituit asupra mijloa
celor de exprimare, se fac au
zite tot mai des nemulțumiri 
și critici la adresa politicii 
guvernului în problema sud- 
vîetnameză. Astfel, postul de 
radio „Hanguk Munhava Ban- 
son“ a reproșat direct Penta
gonului că „americani folosesc 
pe soldații noștri ca o pavăză 
împotriva focului ucigător al 
Vietcongului“, că îi silesc să 
meargă înainte sub gloanțele 
partizanilor. Potrivit aceleeași 
surse, autorităților americane 
li se reproșează și faptul că 
împușcă fără judecată pe mî-

litarii sud-coreeni care nu 
execută ordinele ofițerilor a- 
mericani (în ultima vreme 
s-au semnalat dese cazuri de 
execuție a soldaților sud-co
reeni care au refuzat să în
ceapă primii atacul). Postul 
de radio citat s-a ocupat și de 
starea de spirit a soldaților 
sud-coreeni trimiși în Viet
nam. „Zăpușeala tropicală, 
cazărmile lipsite de orice con
fort, alimentația proastă, lipsa 
acută de apă, bolile de tot fe-

suprem
Iul, fac ca nici vorbă să 
poată fi de spirit ofensiv. 
TOT CE VISEAZĂ OAMENII 
ESTE SĂ RĂMlNA 1N VIA
ȚĂ“. Deci, visul suprem : să 
rămînă în viață!

Un alt izvor de nemulțumiri 
este și acela că mercenarii 
sud-coreeni primesc o plată de 
20 de ori mai mică decît mili
tarii americani. Totodată, sol
dații sud-coreeni au de înfrun
tat ura populației locale, care

TIU

ce
Incidentul a fost pus pe sea
ma prudenței liderului labu
rist care aștepta mal întîi să 
fie anunțată oficial victoria 
în alegeri a partidului său, 
înainte de a o comenta. Unii 
mai credeau că Wilson dorește 
pe baza unui „fair-play“. tra
dițional, să-i lașe liderului 
opoziției conservatoare, Ed- 
ward Heath, întîietatea de a 
se recunoaște... învins. In zar
va din trenul special în care 
tema menținerii laburiștilor 
la putere în viitorii cinci ani 
preocupa pe toți călătorii, in
cidentul a trecut cvasi-neob- 
servat. Inițiații i-au așteptat, 
însă, cu interes urmările.

După ce euforiei posterioare 
victoriei laburiste i-au luat 
locul conciliabulele pentru dis
tribuirea posturilor guverna
mentale, s-a aflat substratul 
tăcerii lui Harold Wilson. Re
fuzul primului ministru bri
tanic de a furniza B.B.C. o de
clarație care ar fi însemnat 
neîndoielnic un succes de 
prestigiu pentru postul de ra
dio oficial, s-a datorat diver
gențelor dintre Partidul labu
rist și compania respectivă. 
Secretul a fost dezvăluit în 
termeni senzaționali luni di
mineață de către ziarul pro- 
laburist „SUN“ care a publi
cat declarația unei personali
tăți laburiste, despre relațiile 
„încordate“ dintre partidul la
burist și B.B.C. Conducerea 
partidului laburist reproșează 
B.B.C. că a favorizat în timpul 
campaniei electorale pe con
servatori, iar pe reporterii ra
diodifuziunii engleze că au 
pus întrebări „arogante“ can- 
didaților laburiști cărora le-au 
luat interviuri, cu scopul d<> 
a-i pune 
deci 
tr-o 
fața

In

în încurcătură și 
de a-i face să apară în- 
lumină nefavorabilă în 
ascultătorilor.
presa engleză se avan

sează ideea că guvernul labu
rist, o dată instalat pe baza 
majorității confortabile pe 
care o deține în Camera Co
munelor, va lua măsuri „pen
tru a pune ordine“ la B.B.C. 
Ziarul „Daily Telegraph“ a 
publicat o caricatură a primu
lui ministru Wilson cu un bici 
în mină, privind la un cîine, 
speriat pe care sînt înscrise 
inițialele B.B.C...

Z. FLOREA

Ca urmare a victoriei în recentele alegeri, care au 
adus laburiștilor o majoritate confortabilă de 97 
locuri în Camera Comunelor, primul ministru bri
tanic Harold Wilson intenționează să pună în aplicare 
în scurt timp cele patru puncte principale ale pro
gramului electoral ’ —

fruntea acestor probleme
vizînă politica internă.

In fruntea acestor probleme 
figțjrează naționalizarea indus
triei siderurgice. Celelalte pro
bleme se referă la participarea 
statului în industria aeronauti
că, Ia crearea unei comisii care 
se va ocupa cu exproprierea a- 
numitor terenuri necesare con
strucțiilor și la o legislație 
care va obliga sindicatele să 
anunțe autoritățile de orice in
tenție a lor de a cere sporirea 
salariilor.

La Londra se crede că In pre
zent problema naționalizării 
industriei siderurgice nu mai

întîmpină aceeași opoziție ca 
în anul 1964, ba mai mult, se 
spune că acționarii acestei in
dustrii ar fi readus în discuție 
ideea naționalizării, mai ales 
că ei vor fi în mod generos 
compensați.

în ce privește participarea 
stalului la industria aeronauti
că, afectată în special de renun
țarea la construirea bombar
dierului „T.S.R.-2" în favoarea 
achiziționării aparatului ame
rican- „F-lil", este considerată 
drept o măsură necesară.

VIETNAMUL DE SUD. Demonstrație
dirli postului guvernamental de

studențească tn fata cld- 
radio de la Saigon

Generalul Ky și „restabilirea ordinei“
Avind aprobarea și sprijinul moral și 

material american, generalul Nguyen 
Cao Ky, primul ministru sud-vietnamez, 
a sosit marți la baza de la Da Nang, pen
tru a încerca să 
compromis care 
din acest oraș.

tac
și

găsească o formulă de 
să pună capăt revoltei

Pregătirile pe care le 
trupele guvernamentale 
americane de la baza aeriană 
Da Nang, scrie agenția France 
Presse, lasă să se creadă 
premierul Ky a sosit la Da 
Nang cu intenția ca în cazul 
în care nu realizează compro
misul, să înăbușe prin forță 
acțiunile antiguvernamentale

că

antiamericane. Se relatează 
că drumul dintre oraș și baza 
americană este blocat. Pe stră
zile orașului circulă în perma
nență, demonstrativ, camioa
ne cu mitraliere, iar avioanele 
americane și^aigoneze lansea
ză manifeste asupra orașului.

și

Șeful statului sud-vietnamez, 
generalul Nguyen Van Thieu, a 
anunțat într-o declarație ra
diodifuzată că starea excepțio
nală instituită încă anul tre
cut la Saigon rămîne în vi
goare. Toate școlile din Saigon 
sînt închise.

îi întîmpină de cele mai multe 
ori cu gloanțe. Din cauza a- 
ceasta, mercenarii sud-coreeni 
— se arată într-o scrisoare 
publicată în ziarul „TONA 
ILBO“ — sînt siliți să se tea
mă pentru viața lor în fiece 
clipă.

Amploarea nemulțumirii 
existente atît în rîndurile mi
litarilor sudcoreeni cît și în 
întreaga Coree de sud rezultă 
și din faptul că unele ziare, 
de asemeni sever cenzurate de 
autorități, au izbutit totuși să 
publice aprecieri nefavorabile 
asupra politicii guvernului în 
problema sud-vietnameză. Ast
fel, ziarul „MAIL SINMUN", 
referindu-se la hotărîrea gu
vernului de a trimite noi trupe 
în Vietnam scria : „A ne asuma 
obligații și mai mari în răz
boiul american din Vietnamul 
de sud nu înseamnă altceva 
decît a ne spori și mai mult 
pierderile din rîndul soldați
lor și ofițerilor noștri“. La 
rîndul său, ziarul „TAGU 
ILBO“ arăta că „trimiterea 
unor noi contingente de trupe 
în Vietnamul de sud este uși 
act lipsit de rațiune". Ziarul 
a exprimat, prin aceasta, pă
rerea existentă în rîndurile 
majorității populației sud-co- 
reene.

In seara aceleiași zile,' pri
mul ministru Nguyen Cao Ky 
s-a reîntors la Saigon după ce 
a încercat, fără succes, să o- 
prească valul de demonstrații 
antiguvernamentale și anti
americane de la Da Nang.

în ce privește Saigonul și 
aici continuă să existe o at
mosferă deosebit de încorda
tă. în tot cursul zilei de marți 
au avut loc manifestații și 
ciocniri cu poliția, care au cul
minat cu o uriașă demonstra
ție antiguvernamentală și an- 
tiamericană. Guvernatorul mi
litar al Saigonului a anunțat 
la postul de radio că armata a 
primit ordinul să deschidă fo
cul împotriva celor care vor 
mai ieși pe străzi între orele 
21 și 5 dimineața.

Criza N. A.T.
Luări de poziție in S.U.A.

și Canada

ION D. GOIA

Intr-o declarație făcută cu 
ocazia aniversării a 17 ani de 
la semnarea Tratatului orga
nizației Atlanticului de nord 
(N.A.T.O.) — (4 aprilie 1949) — 
președintele Johnson a reafir
mat intenția S.U.A. de a „men
ține și întări sistemul alian
ței atlantice“. El a evitat să 
facă vreo referire la actuala 
criză în care se găsește 
N.A.T.O., ca urmare a hotă- 
rîrii Franței de a se degaja de 
sistemul perimat al acestei 
alianțe. Făcînd o trecere în 
revistă a celor 17 ani de func
ționare a alianței, Johnson a 
afirmat că Statele Unite, îm
preună cu ceilalți 13 aliați ai 
săi (deci Franța nu a mai fost 
menționată ca membră a 
N.A.T.O.), se vor strădui „să

amelioreze sistemul alianței 
într-un spirit constructiv“.

★
Ministrul de externe al Ca

nadei, Paul Martin, a făcut o 
declarație în fața Comisiei 
pentru afacerile externe a 
parlamentului, în care s-a re
ferit la problemele Alianței 
atlantice. Afirmînd că guver
nul canadian nu poate să 
subscrie la poziția generalului 
de Gaulle față de N.A.T.O., el 
a fost însă obligat să recu
noască că „anumite critici ale 
Franței contra N.A.T.O. sînt 
juste“. El a declarat că ho- 
tărîrea președintelui de Gaulle 
de a degaja Franța de siste
mul militar integrat al 
N.A.T.O. slăbește Alianța 
atlantică.
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