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• Comerțul în
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date în folosințăȘi

• 270 000 de
în

anii șesenalului

„poftiți

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea delegației
Foto: AGERPRES

Cumpărătorul

• 5 OOO unități 
construite

Masivul Rarău In marea
spintecătură a „Pietrelor Doam

nei" ® Forme
Foto : SANDA IPCAR

ÎMBUNĂTĂȚIRI

DE CONSTRUCTIE
Un grup de ingineri din

oameni spun zilnic: 
magazine“

avansate de deservire

ADUSE PROCEDEULUI

(U EOFRAJE GLISANTE s
un grup ae ingineri din ca

drul Trustului de construcții 
Bacău a adus noi îmbunătățiri 
procedeului de execuție a lo
cuințelor cu ajutorul cofraje- 
lor glisante. Este vorba de 
înlocuirea pereților interiori 
din cărămidă, care cereau un 
mare volum de muncă, cu pe
reți prefabricați din beton 
gata tencuiți, precum și de 
folosirea la tavanele camere
lor a planșeelor-dale cu go
luri, avînd partea de dedesubt 
tencuită în locul celor masive.

Aplicarea acestor soluții a- 
trage după sine scurtarea

timpului de execuție cu circa 
100 de ore pe apartament, în
lăturarea necesității tencuirii 
pereților interiori și a plan- 
șeelor, o mai bună izolare fo
nică între etaje și reducerea 
prețului de cost al aparta
mentelor.

Atît pereții despărțitori cît 
și planșeele-dale cu goluri se 
execută într-o stație centrali
zată de unde sînt apoi expe- 
diați pe șantierele de cons
trucții de locuințe.

ubliniind im
portanța și ro
lul comerțului 
socialist, Con
gresul al IX- 
lea al partidu
lui a pus ca o 
sarcină perma- 

; nentă dezvolta
rea și perfecționarea activită
ții în acest domeniu. în scopul 
unei cît măi bune satisfaceri 
a cerințelor populației, co
merțul socialist și-a diversifi
cat an de an preocupările le
gate de aprovizionarea și de
servirea oamenilor muncii de

la orașe și sate. Creșterea pu
terii de cumpărare a oameni
lor muncii, ca urmare a poli
ticii partidului și statului nos
tru de ridicare a nivelului de 
trai, existența unor bogate și 
variate sortimente de mărfuri, 
presupune perfecționarea con
tinuă a formelor de desfacere, 
creșterea permanentă a com
petenței lucrătorilor din co
merț.

Acum, în preajma Consfătu
irii lucrătorilor din comerț 
ne-am adresat tov. EMIL NI- 
CULESCU, director în Minis
terul Comerțului Interior, cu 
rugămintea de a împărtăși ci
titorilor cîteva din problemele 
actuale care privesc perfecți
onarea și modernizarea comer
țului.

— După cum este cunoscut, 
industria noastră produce as
tăzi un sortiment bogat de bu
nuri de consum care sînt puse 
Ia dispoziția populației prin 
rețeaua comerțului socialist 
de Ia orașe și sate. Vă rugăm 
să prezentați realizările mai 
importante obținute pe această 
linie.

V. DINULESCU

(Continuare in pag. a III-a)
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Sîmbătă dimineața, s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația Partidului 
Comunist Român care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
XXIII-lea Congres al P.C.U.S.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, conducătorul 
delegației, Ion Gheorghe Mau- 
rer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Ale
xandru Drăghici, membru al

Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii

Socialiste România la Mosco
va.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, 
salutată de tovarășii Chivu 
Stoica,
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, de membrii supleanți 
ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C. C. al P. C. R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Au fost de față I. A. Iliu- 
hin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și șefii misiunilor 
diplomatice ale celorlalte țări 
socialiste acreditați în Repu
blica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați pe aeroport au salutat 
cu căldură pe membrii dele
gației. Pionieri au oferit dele
gației flori.

*
La plecarea din Moscova, 

pe aeroportul Vnukovo dele
gația a fost condusă de L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosî- 
ghin, și D. S. Poleanski, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., V. V. Grișin și 
V. P. Mjavanadze, membri su
pleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., I. V. Andro- 
pov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii Ambasadei Re
publicii Socialiste România 
la Moscova.

delegația a fost

Gheorghe Apostol,

a
Sosirea unei delegații

Partidului Comunist
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Comu
nist Român, sîmbătă a sosit in 
Capitală o delegație a Parti
dului Comunist din Spania, 
care va face o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă 
România.

Din delegație fac parte San
tiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Spania, Francisco Gutierrez, 
Ramon Mendesona, membri ai

Comitetului Executiv al P. C. 
din Spania, și Juan Vazquez, 
membru al C. C. al P. C. din 
Spania.

Delegația Partidului Comu
nist din Spania a sosit de la 
Moscova cu avionul împreună 
cu delegația Partidului. Co
munist Român care a partici
pat la Congresul al XXIII-lea 
al P.C.U.S.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții spanioli au fost salutați

(Agerpres)

In biblioteca Liceului nr. 2 din Hunedoara
Foto: N. ST FLORI AN

ștampila „formalism“

R ecent, o tînărâ 
profesoară, instruc
toare superioară de 
pionieri, mi-a rela
tat ceea ce a nu
mit ea un caz. Un 
pionier, elev In 
clasa a șaptea, În
sărcinat de către 

săi să pregătească
adunare, nu mai (in 

referat, a absentat de

de Octav Pancu lăți

din Spania
de conducători ai Partidului 
Comunist Român.

Tovarășii Santiago Carrillo 
și Nicolae Ceaușescu. au răs
puns cu căldură saluturilor ce 
le-atț fost .adresate de nu
meroși oameSi ii muncii ve- 
niți în' întîmpinare pe aero
port. Pionieri au oferit flori 
oaspeților spanioli.

(Agerpres)

ÎNSĂMÎNȚAREA

PORUMBULUI
• în regiunea Oltenia, pre

gătirile pentru însămînțarea 
porumbului s-au încheiat, iar 
vineri în raioanele Băilești, 
Calafat, Gilort și Corabia s-au 
însămînțat primele 6 000 de 
hectare din cele 300 000 cîte

sînt prevăzute pentru această 
cultură. Terminarea pregăti
rii terenului creează posibilita
tea obținerii unui ritm rapid 
de însămînțare.

(Agerpres)

In laboratorul de semiconduc
toare al Institutului de fizică 

al Academiei
(Agerpres) Foto : AGERPRES
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tovarășii 
pentru o 
minte ce 
la respectiva adunare, trimițind 
de acasă, printr-un 
mic, un petec de 
neglijent dintr-un 
care a mîzgălit în fugă citeva 
cuvinte de scuză : „Rog să nu 
fiu așteptat... nu pot veni... să 
lăsăm totul pe altă dată..." In- 
structoarea, aflată în mijlocul 
copiilor, a socotit că n-ar ii 
prea Înțelept să lase chiar to
tul „pe altă dată" și, cum adu
narea avea Ioc la Camera pio- 
ru^lor^^^vent^rfeea^ăgă~

frate mai 
hirtie, rupt 

caiet, pe

sească acolo ceva, care alăturat 
biletului primit, ar ii solicitat pe 
cei prezenți la citeva minute de 
meditație. Acel ceva era „An
gajamentul de pionier" al băia
tului absent, scris cu patru ani 
in urmă, mai bine zis pictat cu 
patru ani in urmă, o adevărată 
lucrare de expoziție școlară, 
dovedind o migală care a pre
supus ore in șir de muncă plină 
de dragoste, de respect. Con
trastul intre aspectul acestuia 
și biletul mototolit, pătat cu 
cele citeva vorbe vagi arun
cate in grabă, a provocat la co
pii o reacție imediată care, așa 
cum se aștepta instructoarea și 
așa cum era firesc să se in- 
timple, nu s-a limitat doar la o 
discuție în jurul unei chestiuni, 
să-l spunem, „de formă“, de 
„prezentarea grafică“, depin-

elementar simt ol 
a abordat, în con- 
nivelul vîrstei lor, 
probleme de etică, 

relatării am avut

zind de un 
politefei, ci 
dițiile și la 
adevărate 
La sfirșitul
insă o surpriză. Interlocutoarea 
și-a cerut voie să-și retragă li
nul din cuvintele folosite în 
povestirea ei, și anume cuvin- 
tul caz pe care, la Început, 11 
folosise tocmai pentru a În
scrie intimplarea intr-o sferă a 
neobișnuitului, a singularului. 
„Nu“, mi-a spus ea, „am greșit 
numind aceasta un caz. Da
tele sale finind de amănun
tul strict, de intimplarea pro- 
priu-zisă, de ceea ce poate fi 
narat, conțin intr-adevăr atri
butele a ceea ce ne-am obiș
nuit să numim un caz, o întim- 
plare ireparabilă sau greu re- 
patabilă, dar esența intimplării

caracterizează un aspect cu o 
frecvență mai largă, cel puțin 
in școala unde lucrez eu. Con
cret, e vorba despre faptul că 
pionierii mici, cei dintr-a treia 
și a patra, au o activitate in
comparabil mai susținută decit 
cei mari, din clasele a cincea, 
a șasea și a șaptea, la care in
teresul pentru acțiunile organi
zate cunoaște o diminuare".

Interesant, ori mai exact, ui
mit de această mărturisire, am 
renunțat atunci, pe loc la fi
reasca întrebare : de ce ? — 
propunîndu-tni ca, într-o vizită 
Ia școala interlocutoarei mele, 
să-mi răspund singur.

Si ială-mă la această scoală. 
Este Liceul nr. 38 din București, 
o instituție de învățămînt nouă 
ca tot și ca toate din jurul ei, 
ii’~d situată în acel perimetru 
c raionului 23 August care 
face legătura dintre marele 
complex sportiv și cartierul

Capitalei, am
,,e-

„Balta Albă“. Renunț la tot 
ce s-ar putea numi o descriere 
monografică a școlii, nefiind a- 
cesta scopul urmărit (renunț 
însă cu regret, pentru că de la 
Înfățișarea ei arhitectonică, de 
un gust care depășește multe 
dintre cele mai izbutite con
strucții școlare și pină la succe
sele dobindite de profesorii și 
elevii ei. care o situează prin
tre fruntașele
descoperit aici nenumărate 
lemente de reportaj" peste care 
mi-e greu să trec). O iac totuși 
cu obligația de a mă reîntoarce 
la ele, salutlndu-le ca pe niște 
cunoștințe dragi și apropiate. 
Acum doar o singură precizare 
cu un oarecare caracter mono
grafic. o informație legată strict 
de tema propusă : unitatea de 
pionieri a Liceului 38 numără 
peste 600 de copii, iar activi
tatea de cițiva ani a unității a 
fost în repetate rinduri apre
ciată drept una dintre cele mai 
valoroase pe plan raional. Stau 
mărturie, printre altele, un nu
măr impresionant de diplome a- 
testînd participarea cu succes a 
pionierilor de aici la concursuri 
culturale, artistice, sportive, jur
nalele zecilor de excursii prin

țară, albumele de fotografii 
realizate în diferite vizite cu 
regularitate făcute de către pio
nieri in uzine, expoziții, muzee.

Încep să-mi caut răspunsul la 
„de ce-ui" rostit atunci prin a 
compara două planuri de acti
vitate trimestrială a două de
tașamente : detașamentul reu
nind citeva clase a treia și de
tașamentul format din pionieri 
din două clase a șaptea. Am
bele planuri merită un califica
tiv deosebit de bun. Cuprind 
deopotrivă propuneri pentru a- 
dunări tematice, utile, itinera- 
rii de excursii, vizionări de 
spectacole, concursuri, jocuri, 
întreceri sportive, seri de 
basm... Primul plan, cel al pio
nierilor dintr-a treia a fost în
deplinit integral, ba chiar de
pășit. Celălalt, doar in parte. 
Prezența pionierilor din clasa a 
treia la toate acțiunile organi
zate a fost de sută la sută. Pro
centul prezenței la acțiuni a 
pionierilor dintr-a șaptea ne
satisfăcător. Despre ceea 
ce tiran de trei luni a 
purtat aici numele de „viață 
pionierească", cei dintr-a treia .

(Continuare în pag. a IlI-a)

p rimăvara aceasta, 
capricioasă, a pus 
la încercare capa
citatea de organi
zare și spiritul de 
inițiativă al țăra
nilor cooperatori 
și mecanizatori
lor din raionul

Huși. In multe unități agricole 
aceste calități s-au manifestat 
din plin, rezolvîndu-se astfel 
o serie de probleme dificile. 
Un exemplu convingător l-am 
întîlnit la cooperativa agricolă 
din comuna Răducănești.

— Am prevăzut să cultivăm 
150 hectare cu culturi de pri
mă urgență — ne-a spus in
ginera Maria Proca. Tracto
riștii sînt harnici, toate mași
nile sînt în bună stare de 
funcționare, dar timp de zile 
întregi n-am putut folosi mij
loacele mecanizate din cauza 
umidității prea mari a terenu
lui. Firește, nu ne puteam per
mite să așteptăm pină cind se 
îmbunătățește vremea. Am 
recurs la cele 80 de atelaje 
proprietate obștească. Proce- 
dînd astfel am reușit să însă- 
mînțăm 50 hectare cu mazăre, 
50 cu in pentru ulei, 30 cu bor- 
ceag și ovăz. Trebuie să re
marc — și nu-i numai apre
cierea mea, ci a întregului 
consiliu de conducere — con
tribuția deosebită pe care au 
adus-o tinerii noștri, pentru că

în majoritate ei ai lucrat cu 
atelajele.

Concomitent, tractoriștii și 
brigadierii au încercat zilnic 
terenul pentru a vedea unde 
se poate intra la lucru. Așa se 
explică, faptul că deși timpul 
a fost în întregime nefavora
bil, ei au efectuat totuși cu sa
pa rotativă lucrări de întreți
nere pe 200 hectare din cele 
570 planificate, au discuit 150 
de hectare care vor fi cultiva
te cu floarea-soarelui și alte 
300 hectare pe care vor însă- 
mînța porumb. In același timp, 
țăranii cooperatori au efectuat 
lucrările necesare în livada 
care se întinde pe 146 hectare 
și în podgoria de 272 hectare.

La fel este folosită fiecare 
clipă bună de lucru la coope
rativa agricolă Tîrzii. Organi
zația U.T.C. a antrenat 45 de 
tineri din echipele de cîmp la 
plantarea spalierelor și întin
sul sîrmei pe cele 22 hectare 
de vie nobilă care anul aces
ta intră pe rod. Și această 
cooperativă se află printre 
cele fruntașe din raion. Re
zultatele bune sînt rodul bu
nei organizări a muncii și al

C. SLAVIC
corespondentul „Scìnteli tine
retului" pentru regiunea Iași

(Continuare în pag. a ll-a)



tîi îmi propusesem să mă 
cheme Ilie. Dar mai există și 
Nea Ilie Vede Tot la televizi-

' Desene de NEAGU RADU LESCU

Primele îndoieli

3LRI RES

numele; pentru 
că din toată familia numai eu 
sînt în stare de așa ceva).

Nu mi-a fost de loc ușor 
să-mi iau acest nume. Mai în

cine-

(orele

„Biblioteca școlarului“ ne dă
Tomis

cinema-

A-

CONVINGĂTORUN EXEMPLU
EXPERIENȚA FR UNT AȘILOR

(Urmare din pag. I) a

A TINE-

DE 
CARE 
GEO-

(orele
18,45,

Frații Grimm — „POVESTIRI“

în- 
neo- 
vom 
pri-

de 
însă nu 
palițis- 
tilm în 
patrio- 

în care

12, 14 
„Casa 

realizat

Himalaya 
fapte, 

e o 
in
di

la Giu-
17,30 I

Cherbourg, Divorț 
Han, Procesul

Nu pierdeți aceste 
filme : Umbrelele din

aerul unei melodrame 
mai vechi apartinlnd 
acelorași studiouri si 
anume „Culisele va- 
rieteului".

8,30,
21.15) ,
12.15) 

Feroviar

M. Bleahu, M. Bogdan, Gh. 
Epurati — HIMALAYA. CU
CERIREA GIGANȚILOR LU
MII

(orele 16i
completare

zvîntarea între- 
timpul trece, 

va fi depășită 
lucrărilor prin

(orele 10,30)
21). Feren-
15,30 ; 18 I

Patria (orele 
16;. 18,45;
(orele 9,30.; 

20,45),

la Doina (orele 
ÎS ; 18,15 ; 20,30). Lira 

18; 20,30). In
Pîrvu Mutu-zugra-

20,30), Aurora
16.15; 18,30)

li Crîngași (orele

PENTRU COPII 
la Doina (orele 10 i

LA NVRN- 
serii

sa", „Cele șapte lebede' etc., sînt 
povestiri care nu pot lipsi din lec
turile niciunui tînăr.

D. Todericlu —- SPRE 
MERICA ÎNAINTE DE CO
LUMB.

ai întîi să fa
cem cunoștin
ță. Eu sînt. Cos
tică Rezolvă 
Tot (Știți, nu
mele de familie 
e Costică, Re
zolvă Tot e pre

une. Parcă-l aud pe moș Ilie : 
„Ce ți-e, nepoate, îmi faci con
curență ?“ Să-mi zic Mitică ? 
Imposibil! Există Mitică Ra
dar care nu are probleme. Și 
dacă omul nu are probleme, 
de ce să i le creez eu ?

Deci, am rămas la Costică. 
O să spună careva că a mai 
fost un Costică nu știu pe 
unde, dar îl asigur dinainte că 
nu am fost eu. In definitiv, 
îmi iau ce nume vreau. Cu
nosc mii de oameni pe care îi 
cheamă Vasile, Grigore ■ sau 
Alexandru și nu ș-au iscat 
nici un fel de discuții între ei 
din această cauză. Dșn naștere 
sînt modest, dar trebuie să vă 
spun că rezolv orice. Nu fac 
anticameră, nu-mi spune nici 
un funcționar cu sau fără o- 
chelari: „Vino mîine“, nici cel 
puțin, „Vino peste 35 de se
cunde“. Sînt un fel de The 
Saint Costică, numai că nu fo
losesc pumnul ca Simon Tem- 
plar. Diverse legi ale naturii 
în cazul meu își pierd valabi
litatea. De pildă, în același 
timp pot fi la Iași, Craiova,

București, Baia Mare etc. 
Cum ? Simplu! Am mii, zeci 
de mii de prieteni, Cititori și 
corespondenți ai ziarului nos
tru care mă informează des
pre unele neajunsuri, mă aju
tă ; și după cum veți vedea și 
eu îi ajut' pe ei. Deci, oficină 
aveți unele necazuri, întîlniți 
unele deficiențe de orice natu
ră și sînteți convinși că aveți 
dreptate, adresați-vă mie cu

și am stat în picioare. Tocmai 
cînd să plece mașina au mai 
venit vreo cîțiva muncitori de 
la C.I.L. Pitești. Aveau abona
mente, dar pe taxator nu-l in
teresa. In mașină mai era și 
un impiegat de mișcare care 
călătorea fără bilet'. (E drept, 
avea în schimb o damigeana.■■) 
Nu putea să-și lase confratele 
să se războiască singur și a 
intervenit și el. In ușa mași-

In primul meu raid, 

o luptă cu... hirtiile
mențiunea : „Pentru Costică 
Rezolvă Tot“. Vă promit să 
nu-mi dezmint niciodată nu
mele.

Ca să fiu peste tot, normal, 
călătoresc foarte mult. Cu a- 
vionul, cu trenul cu., autobu
zele D.R.T.A. Despre autobuze, 
ce să vă spun, au început să 
sosească la timp, taxatorii îți 
dau restul pînă la ultimul bă
nuț, șoferii sînt foarte amabili

nii s-a organizat la iuțeală o 
„grămadă deschisă“, apoi ușa 
s-a închis și călătorii au ră
mas jos. Ca să rezolv un ase
menea caz, m-am adresat 
prompt Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Ae
riene, de unde am primit răs
puns... aproape după 60 de zile 
și 60 de nopți. Din răspuns 
aflu, printre altele că vinova
tul e un călător, care vroia să

comuna Turcenii de Jos ca să 
iau mașina spre Filiași. N-am 
luat-o. că n-a oprit. Probabil, 
avea mers de accelerat. Cum 
am rezolvat problema ? Ca pe 
vremea Iui bunicu. Am por
nit-o pe jos, cale, de 20 de ki
lometri.

Din nou la Minister, din nou 
un răspuns. Vinovați, cine cre
deți că sînt ? Noi, călătorii. 
Pentru că nu ne-am sfătuit 
dinainte ca în aceeași zi să nu 
mergem la Filiași, decît 44 din
tre noi. Așa că cei care au fost 
în plus au rămas jos. Totuși, 
a fost stabilită o măsură : a- 
tunci cînd e nevoie, pe această 
distanță traseul să fie supli
mentat cu încă un autobuz. Ei, 
așa mai zic și eu rezolvare. In 
scrisoarea de răspuns, însă, 
mai există o mențiune : „La 
această scrisoare s-a depășit 
termenul deoarece D.R.T.A. 
Craiova a trebuit să verifice 
situația pe teren. S-a atras a- 
tenția inspectorului regional 
șef, cu ocazia convocării la 
D.R.T.A. din 21.11.1966, să res
pecte termenul legal pentru 
rezolvarea sesizărilor“. Da ?!... 
Vă rog să mai atrageți dvs a- 
tenția încă o dată tovarășului 
inspector regional că la sesi
zarea tovarășului Gheorghe 
Cerătianu din Licurici, raionul 
Gilort, trimisă în ziua de 
11.1.1966 am primit răspuns 
abia în ziua de 7 aprilie. 
Cred că inspectorul nu s-a de
plasat pe teren cu autobuzul 
care circulă pe traseul Cărbu- 
nești — Licurici — Hurezani!

Deocamdată, atît despre au
tobuzele D.R.T.A. Dacă va mai 
fi nevoie, voi mai reveni.

Pe curînd
COSTICĂ REZOLVA TOT

(după scrisorile cores
pondenților voluntari 
Ion Prioteasa. Titi Șt o- 
chițoiu și Gheorghe Ce

rătianu)

dar... Nu mai popeste.se cît am 
așteptat la Autogara din Pi
tești, ca să ajung la Gărdinești. 
Am scos bilet, dar n-am mai 
primit restul. Casierul mi-a 
spus-o de la obraz: „Ce vrei, 
omule, ți-arn dat locul 5“. 
Vorba aceea : dai un ban, dar 
stai în față. Numai că eu am 
dat cu 450 de bani mai mult,

meargă acasă după orele de 
lucru cu autobuzul D.R.T.A. 
Vinovați sînt și taxatorul și 
impiegatul de mișcare. De ce ? 
Pentru că „nu au dat dovadă 
de tact“ și au dat cu ce au 
avut la indemînă.

Să admitem că e doar o in
tim,plare izolată.

Ei bine, aflați că am. stat 
izolat trei zile și trei nopți în

Lectura

Homer — ODISEEA

bună ediție — așa cum nu se în- 
tîmplă prea des — din „Odiseea* 
lui Homer. Elevii vor avea la dis
poziție celebra operă într-o tradu
cere în proză mult mai accesibilă. 
Pozitiv e că nu s-a apelat la o 
nouă traducere în proză ci la 
buna versiune a lui Eugen. Lovi- 
nescu datînd din 1935, devenită de 
acum clasică. Volumul e precedat 
de o prefață a Venerei Antonescu, 
textul e îngrijit și adnotat de un 
specialist, Traian Costea, volumul 
doi avînd la sfîrșit și cunoscuta 
anexă de „Aprecieri critice", ex
trase din exegezele celor mai re
putati critici ai epopeii grecești.

Un mănunchi din poveștile fra
ților Grimm într-o foarte elegantă 
ediție care poate incinta pe bi
bliofili ne oferă „Editura tineretu
lui". Reputația culegătorilor ger
mani e bine stabilită și nu mai are 
nevoie de recomandări. Adăugăm 
doar că intre cele 59 de povești 
ale volumului însoțite de numeroa
se desene ale Angiei Petrescu Ți- 
parescu se află și cele mai cunos
cute : „Scufița roșie", „Frumoasa 
adormită", „Muzicanții din Breine", 
„Albă ca zăpada", „Croitorul cel 
isteț", „Prichindel", „Cenușărea-

institohul de igienă din Timișoara. — Fiziciană Hedviga Fereai și asistenta (ilara Deae in 
timpul unei determinări in laboratoml de doeimetrie

Foto : AG9RPRBS

ORIGINEA PETROLULUI
DILEMĂ CONTINUĂ

participării tuturor țăranilor 
cooperatori la lucru. In ziua de 
7 martie, de exemplu, era ne
cesar să ia parte la diferite 
lucrări 4.00 de oameni. Au fost 
prezență 400.

In raionul Huși sînt însă 
multe cooperative agricole 
care au posibilități asemănă
toare. Situația lucrărilor nu 
este însă pretutindeni la fel. 
La cooperativa agricolă 
tenești am discutat mai 
cu tovarășii Vasile Tiron, 
ședințele cooperativei, și 
tehnicianul agronom Constan
tin Vasiliu.

— Sîntem întîrziați din cau
za mecanizatorilor — ne-a 
spus tovarășul președinte. In 
fiecare seară li se dă un plan 
de lucru pentru ca dimineața 
ei să plece în altă parte. De 
exemplu, Mihai și Ion Liciu 
au propus să plece pe tarlale 
după, ce vor trage la sorți. Fo- 
losindu-se în brigadă aceeași

Cl
intii 
pre- 

cu

ghia Ecranul
sôptâminol

Cei trei autori fac un istoric al 
tentativelor de a cuceri înălțimile 
Himalayei. O parte din ele sînt 
cunoscute din cartea lui Edmund 
Hilary „înalta aventură", autorul 
însuși fiind unul din alpiniștii ex
ploratori. „Tigrii din Hi™-1 
se ocupă și ea de aceleași 
Cartea celor trei autori români 
descriere completă a tuturor 
cercărilor de a învinge marile 
ficullăți a'e munților.

Pentru cititorii și admiratorii lui 
Thor Heyerdahl sau ai lui Peter 
Frenchen ori Arcedy Fidler, Edi
tura științifică aduce o carte nouă 
de supoziții asupra debarcării în 
America înainte de Columb de că
tre nenumărați alți navigatori. Ma
terialul e extrem de pasionant ve
nind în continuarea cărților lui 
Aurel Dîmboiu („Pe urmele Atlan- 
ților) și A. Lecca („Lumi dispă
rute"). ;

modalitate de „repartizare“ 
sarcinilor, lui Dumitru Maxim 
din satul Curteni i-a căzut la 
sorți să plece pe tarlaua 
Bucșa, la 4 km departe de sat. 
Pînă să ajungă acolo, însă, a 
trecut o zi și jumătate. Intre 
timp, a venit ploaia și n-a mai 
putut să lucreze. Ca el au pă
țit și ceilalți din brigadă. Din 
cauza aceasta sîntem noi în- 
tirziăți.

Am mers la brigadă, dorind 
să aflăm părerea '.mecanizato
rilor despre această stare de 
lucruri.

— Nu este adevărat — ne-a 
răspuns Ștefan Lefter, șeful 
brigăzii. Noi sîntem în fiecare 
zi la lucru. Astăzi, 7 tractoare 
au fost la semănat în satul 
Curteni, iar la Vinețești 4 cu 
polidiscuri, 2 cu cupluri de 
baroane, 3 cu sapele rotative 
și 3 la arat. De unde să știe 
conducerea cooperativei unde 
ne aflăm noi în fiecare zi, dtțcă 
pînă acum, de cînd s-a des- 
primăvărat n-am văzut pe ni

zi Ia orele 10, 
filmul englez 
mult visată" 
de regizorul american 
Edward Dmytrik 
tr-un autentic stil 
realist italian. O 
revedea cu acest 
le) pe Lea Padovani.

Cheile ceeulul. După 
„Finala buclucașă", o 
comedie instructivă 
despre viața tinerilor 
care satisfac stagiul 
militar (realizat Ui stu
diourile maghiare) iată 
o nouă producție (so
vietică) tangentă Ia a- 
ceeași arie tematică. 
Tineresc și optimist, 
filmul nu rămine nu
mai in zona rîsulul to
nic, ci abordează se
rioase probleme de e- 
tică cetățenească. 11 re
comandăm tuturor 
nerilor (și mai 
celor care sînt 
tari).

Viața începe la ora 
8 seara. O melodramă 
realizată în studiourile 
din R. F. Germană care 
reia tradiționalul motiv 
al actorului decrepit, 
al Iiicelor resemnate 
din devotament și ar
senalul de tipuri spe
cifice genului : infir
me, bețivi, sinucideri 
etc. Pe undeva, aduce

I 
I 
I
I

Desene, secrete. 
tlu.1 acestui Ulm reali
zat In studiourile din 
R. P. Chineză ne tri
mite la genul de aven
turi și nu ne înșelăm. 
Deci din nou pe ecra
ne urmăriri palpitante, 
mistere ce se rezolvă 
în ultima bobină, 
data aceasta 
intr-o parodie 
!ă, ci: intr-un 
care virtuțile 
tice excelează,
filonul generos 
cumpănește asupra 
ventirrii.

Cadru din Ulmul „Hai, Franța i

Cinemateca reia pen
tru public, In fiorare

ita- 
de la 

Nürnberg, Tom Jones, 
Vizita. Fata lui Bube, 
Depășirea.

1
I

meni din conducere pe cîmp? 
Și aveam o seamă de proble
me de rezolvat practic cu a- 
jutorul tovarășului inginer sau 
președinte. De pildă, coopera
tiva. mai are de eliberat de 
coceni 200 hectare la Vinețești.

După cum se vede, expli
cațiile sînt contradictorii. Dar 
pasarea responsabilităților ca 
pe o minge, de la unul la al
tul, nu rezolvă nimic; dimpo
trivă, duce la persistența lip
surilor. Este posibil și se im
pune ca, împreună, consiliul 
de conducere și brigada me
canizatorilor să stabilească 
operativ măsuri comune care 
să asigure folosirea rațională 
a fiecărei zile favorabile 
crărilor în cîmp.

Situații asemănătoare 
găsit și în alte locuri: la 
operativa agricolă Epureni nu 
s-a semănat nici. un hectar cu 
floarea-soarelui din cele 230 
planificate, la Grumezoaia — 
numai 90 din aproape 300. 
încă nu s-a terminat însă-

Iu-

am 
co

mînțarea mazării, lueernei, 
borceagului — culturi din pri
ma urgență. Dacă se așteaptă 
în continuare 
gii suprafețe, 
epoca optimă

Urgentarea 
folosirea tuturor mijloacelor 
(atelaje proprii, tractoare) 
este cu atît mai necesară cu 
cît în raionul Huși mai sînt 
de însămînțat peste 800 hec
tare cu mazăre, aproape 200 
cu in pentru ulei, iar din to
talul culturilor din prima ur
gență au rămas încă neînsă- 
mînțate peste 5000 hectare. In 
multe unități, așa cum am a- 
rătat și noi, există o expe
riență valoroasă în organiza
rea muncii, în folosirea mij
loacelor și a forței de muncă. 
Este foarte util ca această, ex
periență să fie transmisă cu 
operativitate de la o unitate 
la alta, o dovadă concludentă 
a eficacității ei constituind-o 
rezultatele obținute de coope
rativele agricole fruntașe.

CORĂBIILE LUNGI 
mascop 
rulează la 
11) 13,30;
București
15.30) 18,15) 
(orele 8,30) 11,45; 14; 17; 20), 
In completare Geologii ; Ex- 
celsior (orele 9,45; 12,30-, 15,15;
18.15) 21.15). In completare Ge
ologii.
HAI, FRANȚA 
rulează la Republica 
9,15; 11,30; 14; 16,15;
21.15) .
LA PORȚILE PĂM1NTULUI — 
rulează la 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). In comple
tare, Lucrările primei consfătu
iri pe țară a lucrătorilor dm 
construcții; Modern (orele 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21|. în 
completare, Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrători
lor din construcții.
FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Luceafărul (orele
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). In 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 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). In completare 
Geologii.
UMBRELELE DIN CHERBOURG 
rulează la Ontral (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
în completare Pictorul din 
Praga.
DIVORȚ ITALIAN 
rulează la Lumina (orele 9i 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21). 
SA$A
rulează la Union (orele 11 i
15.30 ; 18 ; 20,30). In comple
tare Wilanov.
PROGRAM 
rulează
12.15) . 
BEATA 
rulează 
13,45 ;
(orele 15,30; 
completare 
vu.
NAVIGATORI CARE DISPAR 
—cinemascop — CU ACUL ȘI 
AȚA — CABINETUL 
STAMPE — ORAȘUL 
IUBEȘTE — V1RSTE — 
LOGI1 
rulează la Timpuri Noi 
10—21 în continuare).
A FOST C1NDVA HOT — ci
nemascop — rulează
Iești (orele 12 ; 15,30 ; ___  .
20.30) . In completare — Tîr- 
guri și iarmaroace.
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare Rășinari. 
ANI CLOCOTITORI
rulează la înfrățirea între po
poare (orele îl ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Cotroceni (orele 10,30 ; 
15,30; 18 ; 20,30). In comple
tare Politețe.
TRAGET1 1N STANISLAS l 
rulează la Dacia (orele 9,30— 
14, în continuare, 16,15; 18,30;
20.45) . în completare Tîrguri 
și iarmaroace.
LUMINA VERDE - 
scop 
rulează la Buzești 
18,15; 20,15). In 
Secretul trecutului. 
DULCEA PASĂRE
REȚII 
rulează
10.30 ; 16 ; 18,15 I 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) . Io completare Energia. 
FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15;
(orele 10; 12; 14;
20.45) 
PROCESUL DE 
BERG — ambele 
rulează la Unirea (orele 11 i 
16 ; 19,30).
CEA MAI FRUMOASA 
rulează la Flacăra (orele 16; 
18,15 ; 20,30), Rahova (orele
10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). în
completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în re
giunea Crișana.
IN PUSTIUL PAT AGONIEI 
rulează (a Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30:) în completare
Sculptorul și Timpul.
TOM JONES 
rulează la Munca 
13,30; 16; 18,30; 
tari (orele 12 ;
20.30) .
WINNETOU — ambele serii 
rulează la Cosmos (orele 10 ; 
16; 18; 20). In completare
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat. 
VIZITA — cinemascop 
rulează Ia Viitorul (orele 15; 
17; 19; 21).
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Care e originea petrolului ? 
Mii și mii de tone de „aur 

negru“ ies zilnic, pe glob, din 
puțurile petroliere. Răspunsul, 
un răspuns cert la această în
trebare, se lasă însă așteptat.

Petrolul — afirmă unii oa
meni de știință —• este de ori
gine anorganică. El s-a format 
prin reacția unor compuși 
carbonului cu apa.

Petrolul — afirmă alți 
meni de știință este 
origine organică. Cu alte 
vinte, el s-a format prin des
compunerea unor organisme, 
în special animale, acumulate 
în cantități uriașe, de-a lun
gul erelor geologice, în mările 
puțin adinei.

A doua ipoteză, cea a ori
ginii organice — relevă, în- 
tr-un număr recent revista 
„New Scientist“ — și-a atras 
mai mulți adepți și, deși ni
meni nu a putut explica pînă 
acum cum s-a transformat 
substanța organică în petrol, 
a cîștigat treptat teren, deve
nind convingerea majorității

ai

oa- 
de 

cu-

specialiștilor. Dar, întru cît e 
vorba numai de majoritate și 
nu de totalitate, se caută ar
gumente noi. Deosebit de in
teresant e faptul că aceste ar
gumente sînt căutate în do
menii de cercetare în apa
rență total lipsite de legătură 
cu petrolul — acest amestec 
de hidrocarburi — așa cum 
este oceanologia. Dr. Sanders, 
conferențiară la catedra de 
specialitate a universității din 
Leyden, susține că studierea 
fizică și chimică a mărilor și 
oceanelor și chiar a apelor 
dulci actuale, și în special o 
privire mai pătrunzătoare a- 
supra planctonului, ne pot da 
cheia problemei.

Estuarele multor fluvii par 
să furnizeze o explicație plau
zibilă a proceselor care au 
dus la acumularea organisme
lor' din care a luat naștere 
petrolul. In aceste estuare, 
vîntul provoacă o circulație 
intensă a apei de mare între 
straturile superficiale și cele 
adinei, antrenînd substanțe

nutritive și acumulînd planc
tonul. Asemenea fenomene au 
fost, probabil, destul de frec
vente în trecutul geologic, 
cînd apele mărilor acopereau 
o mare parte din uscat. (In
tr-un timp, și Oltul se vărsa 
în mare printr-un estuar larg).

Prin urmare, dacă se accep
tă că petrolul s-a format, în 
special, din descompunerea 
planctonului, dr. Sanders ex
plică, cu mijloacele oceanolo- 
giei, cum s-a putut acumula 
planctonul în condițiile epo
cilor geologice îndepărtate.

Biochimia are și ea un cu- 
vînt de spus. Cercetătorul en
glez C. Speers se referă la 
faptul că procesele biochi
mice care au loc în materia 
vie folosesc cu precădere un 
anumit izotop stabil al carbo
nului și anume C'2. Or, petro
lul are și el un conținut ridi
cat de carbon 12. De aici con
cluzia simplă că petrolul este 
de origine organică. Un argu
ment suplimentar îl oferă 
descoperirile undi alt om de

știință englez, profesorul Mel- 
vin Calvin, care, intr-un ra
port prezentat Societății re
gale în 1965, arăta că a găsit, 
în anumite roci din Sudan, 
vechi de 2 506 de milioane de 
ar.i, hidrocarburi derivate din 
materia vie. Pornind de la 
premisa că această derivare 
este neîndoielnică, omul 
știință englez propune ca 
rioada apariției materiei 
să fie considerată mult 
îndepărtată decît se acceptă 
îndeobște.

E lesne de înțeles că intro
ducerea ideii apariției 
în discuția despre < 
petrolului nu are 
simplifice lucrurile, 
parte, se sugerează 
este mai veche decît o consi
derăm. Pe de altă parte, a 
exclude posibilitatea formării 
substanțelor organice pe cale 
abiogenă, adică în absența or
ganismelor vii — afirmă aca
demicianul sovietic A. I. Opa
rin — înseamnă a ridica pie
dici de netrecut în calea re-

de 
pe
rii 

mai

vieții 
originea 

darul să 
Pe de o 
că viața

zolvării problemei originii 
vieții.

Cu zeci de ani în urmă, 
D. I. Mendeleev a demonstrat 
posibilitatea formării hidro
carburilor din reacția curbu
rilor metalice cu apă. Hidro
carburi au fost găsite în com
poziția meteoriților, în atmos
fera Soarelui, la temperaturi 
de mii de grade, și în cea a 
planetelor mari din sistemul 
nostru solar, la temperaturi 
extrem de scăzute, au fost re
cunoscute în spectrele unor 
comete. S-ar putea spune, 
deci — și A. I. Oparin o afir
mă categoric — că formarea 
hidrocarburilor este un feno
men foarte răspîndit în Uni
vers.

Să ne întoarcem însă pe 
Pămînt unde, după, cum sem
nalează revista sus . amintită, 
la o mină de apatită din re
giunea Murmansk du fost des
coperite hidrocarburi gazoase 
în roci vulcanice. Acestea s-au 
format din magmă incandes
centă, aflată la temperaturi la

care nici o formă de viață nu 
e posibilă. Extinderea cerce
tărilor a dus la găsirea hidro
carburilor gazoase și în alte 
regiuni — în peninsula Kola, 
în Siberia și în. 
Orient. Mai mult, a 
coperită o substanță 
solidă sau lichidă pe 
cialiștii sovietici o 
za în categoria 
petrolifere.

Noile descoperiri și studii 
îndreptățesc șă se pună iarăși 
întrebarea : care e originea 
petrolului ?

In fața dificultăților pe care 
le ridică noile descoperiri s-a 
ajuns la o nouă ipoteză — 
potrivit căreia ar exista un 
petrol anorganic, care s-ar fi 
format mai întîi, într-o 
rioadă foarte veche, și 
organic, mai nou.

Așa stau lucrurile sau nu ?
Marile speranțe ale științei, 

în acest domeniu, rezidă, după 
cum afirmă cronicarul știin
țific al revistei „L’Expreșs“, 
în „călătoria spre centrul pă-

Extremul 
fost des- 
în stare 
care spe- 
încadrea- 

bitumurilor

pe- 
unul

PRESEI

mîntului“, care urmează să se 
facă în anii următori, pentru 
a atinge așa numita „mantie 
terestră“. Acest strat profund 
al globului este asemuit 
carte în care stă „scris“ 
a apărut planeta însăși, 
s-a născut viața, care
cauzele diverselor fenomene 
geologice și, poate, cum s-a 
format petrolul.

De bună seamă, în căutarea 
originii „aurului negru“ nu s-a 
mers încă destul de... adine.

A. C.

CU O 
cum 
cum 
sînt

J

a,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea. 8,32 Rețeta gospodi- : 
nei, curs de croitorie. 9,00 E- 
misiune pentru copii : Ecra
nul cu povești, telejurnalul 
pionierilor, o vizită la grădina 
zoologică. 10,30 Emisiune pen
tru sate. Reportaj filmat, la 
poalele Parîngului ; la ordinea 
zilei : Însămînțarea porumbu
lui ; 15 minute cu artistul po
porului Ștefan Ciubotărașu ; 
Telejurnalul satelor ; Din fru
musețile patriei : Rășinarii ; 
Muzică populară românească. 
12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 14,00 Studioul „A“ 
transmite consultație meteo
rologică. O rețetă de Radu 
Tudoran; Muzică populară sub 
conducerea lui Ionel Budiș- 
teanu, artist al poporului ; Re
portajul : Vlnătoarea de Și- 
tați ; Matty Aslan în studio ; 
Mu?ică cu formația Andan- 
tino ; Transmisia reprizei a 
doua a meciului de fotbal din
tre echipele de juniori ale Ro
mâniei și U.R.S.S. Meciul de 
fotbal dintre Rapid și Dlnamo 
București ; Program muzical 
cu Gabriel Gheorghiu, Aure- 
liau Andreescu și Luminița 
Dobrescu ; Sărită Montiel în 
studio ; Carnet de cinefilul, 
prezintă regizorul francez 
François Reichenbach. 19,30 
Telejurnalul de seară. 19,40 In- 
terpreți preferați : Irina Lo- 
ghin, Ștefania Rareș, Petre Să- 
bădeanu. Lucreția Çiobanu, 
Maria Lătărețu, artistă emeri
tă. 30,00 Filmul artistic Judex. 
21,35 O zi la Pallanza : Specta
col muzical realizat pe lacul 
Maggiore. 32,30 Telejurnalul de 
noapte. 22,40 Telesport. 23,10 
închiderea emisiunii.

popeste.se


viitoarea meserie ?
Ce știți despre ea?

Păstrez răspunsurile pe care 32 de băieți foarte tineri, de 
la o școală profesională din Brașov, le-au dat în urmă cu 
citva timp la întrebările de mai sus. Ziarul a publicat, la 
timpul potrivit, părerile lor. Pe aceeași temă, și în legătură 
cu cele relatate atunci în articol, ne-au sosit la redacție, în 
ultima vreme, numeroase scrisori.

NEGREA I. FLORIN care 
este în anul I, clasa vopsi- 
tori-industriali la Grupul 
școlar profesional „Indepen- 
dența“-Sibiu ne scrie : „Și la 
noi în clasă am avut cazuri 
cînd unora dintre elevi nu le 
plăcea meseria, deși nu știau 
încă nimic despre ea. Dar la 
puțină vreme și-au schimbat 
părerea. 02 1~*x----- •
U. T. C. 
de tov.
D.

Și iată cum : biroul 
din clasă, ajutat 
diriginte Maderca 

Petre, a organizat o 
vizită la întreprinderea „Ba
lanța" unde am avut ocazia să 
cunoaștem mai bine specificul 
meseriei alese. O tovarășă in
gineră chimistă ne-a arătat a- 
colo întregul proces tehnologic 
al vopsirii produselor uzinei, 
proces care nu-i deloc simplu. 
Am remarcat, cu acest prilej, 
cit de mult s-a ușurat munca 
omului prin mecanizarea și 
automatizarea procesului vop

RĂSFOIND
SCRISORILE
SOSITE LA
REDACȚIE

sirii, prin crearea unor condi
ții bune de lucru. O mulțime 
de repere circulă pe bandă, 
T'opsirea se face cu aparatul de 
pulverizat, locurile de muncă 
sînt iluminate fluorescent, e- 
xistă aerisire bună in atelier. 
Am plecat din uzină cu con
vingerea că și meseria noastră 
e frumoasă și importantă“.

Cîteva rin duri entuziaste ne 
parvin și din Oltenia, de la 
ION NEGOIESCU. elev anul 
I-E la Grupul școlar chimie- 
Craiova. Anul acesta aici au 
fost înscriși 340 de elevi. încă 
de la început tovarășii diri- 
ginți, profesori de specialitate, 
maiștrii instructori le-au vor
bit elevilor despre frumusețea 
meseriei alese. „Eu. ne serie 
corespondentul nostru, rii-arn 
ales meseria de lăeătuș meca
nic — întreținere și reparație 
a utilajului chimie, meserie pe 
care o consider de mare, im
portanță. De la început am 
pornit cu hotărirea de a o în
văța cit mai temeinic. Avem 
colegi cu care anul I se rrțîv,- 
drește. Malmase Aurel, Cioană 
Mircea, Răduca Gh., Stoica 
Nicolae sînt cîteva exemple 
din numărul foarte mare de 
elevi fruntași la învățătură și 
la instruirea practică“.

Aceleași gînduri ni le expri
mă TOADER TOMA tot de la 
un grup școlar de chimie, dar 
de astă dată, din cealaltă 
parte a țării — de la Iași. 
Toader, după cum ne mărturi
sește, s-a stabilit asupra me
seriei pe care o va învăța încă 
de cînd era în clasa Vil-a și 
ne comunică cu bucurie că do
rințele lui s-au împlinit odată 
cu admiterea în școala profe
sională. „De-abia aștept — ne 
scrie el — să intru în rîndu- 
rile muncitorilor calificați și 
să pun alături de ei, umărul 
în rezolvarea problemelor de 
care depinde bunul mers al în
treprinderii unde voi lucra. 
Sînt mecanic-lăcătuș și știu că 
de felul cum voi repara eu 
mașinile depinde activitatea 
multor muncitori. Pînă atunci 
mă străduiesc să învăț cit mai 
mult, să pătrund tot mai bine 
în tainele meseriei“.

Un elev de la uri grup școlar 
din Curtea de Argeș, care și-a 
ales speoialitatea de horticul
tor, ne comunică, printre al
tele, că în clasa lui nu este un 
număr prea mare de tineri. 
Totuși CONSTANTIN SOFRO- 
NIE, căci despre el e vorba, ne 
informează că șapte dintre e- 
levi sînt amenințați să rămînă 
corigenți și ține să dea cîțiva 
de exemplu pentru a-i cu
noaște și alți tineri din țară : 
Sandu Cezar, Dancu Ioana, 
Pietreanu Elisabeta. La sfîrși- 
tul rîndurilor sale, corespon
dentul nostru voluntar își 
pune pe bună dreptate o în
trebare la care subscriem: 
„Cum poți îndrăgi meseria 
dacă nu te sțrăduiești zi de zi, 
în permanență, să ți-o însu
șești, dacă nu ești disciplinat 
și atent la explicațiile tovară
șilor prof esori ?“ Lucruri oare
cum asemănătoare ne sînt co
municate și de DUMINICĂ 
DUMITRU — elev în anul I-K 
la Școala profesională de con
strucții din Pitești.

In corespondențele sosite pe 
această temă sînt și unele care 
se referă mai pe larg la mo
dul în care activează organi
zațiile U.T.C. pentru a cultiva 
dragostea pentru meserie la 
elevii de-anul I. „Organizația 
U.T.C. din Școala profesională 
a Uzinei „7 Noiembrie“ din 
Craiova ne scrie, de pildă, 
ILIE NECSUTU — a. folosit în 
această privință metode deo
sebite. Firește, primul lucru 
care s-a făcut cu cei din anul. 
1 a. fost vizita, lor prin școală 
și întreprindere pentru a-și 
cunoaște viitoarele locuri de 
muncă.. Acest, lucru nu s-a. fă
cut. însă „în trecere“, ci li s-a 
explicat băieților totul, li s-au 
dat răspunsuri competente la 
toate întrebările puse. Apoi, a- 
dunările generale U.T.C. au 
pus de mai multe ori in dis-

cuție teme ca „Mi-e dragă me
seria aleasă“; „Cinstea de a 
face parte din familia munci
torilor" ; „Cum să învățăm 
pentru a deveni muncitori cu 
o înaltă calificare" etc. La fel 
de eficace au fost întîlnirile 
elevilor cu 
și ingineri, 
tași“.

Că astfel
ganizațiilor U.T.C. pot fi inte
resante și eficace o dovedesc 
numeroasele exemple de ti
neri care-și iubesc cu pasiune 
meseria. Dar paleta unor ase
menea inițiative poate fi și 
mai largă. Corespondenții noș
tri voluntari au redat, evident, 
numai cîteva.

maiștri, tehnicieni 
muncitori frun-

de acțiuni ale or-

•. • < ■ ' . ■■■■■>'

In sala tablourilor de comandă a Complexului de rafinare ca
talitică — din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — maiștrii ur

măresc atent desfășurarea procesului tehnologic.

I. BODEA Foto : JAG A FLORIN

mondial român

Dinamo București
Dubla Dolili: î-0

2 000 de spectatori 
sîmbătă seara în

volei dintre 
și

de tineret care se desfășoară, In 
prezent, la Viena. Și iată că spe
ranțele n-au fost înșelate : ele 
s-au transformat în... fapte. Dlnd 
dovadă de o exemplară pregătire 
tehnico-tactică și de un înalt sen
timent de dragoste pentru culorile 
patriei. Ștefan Weissbdck și Mihai 
Tiu au dominat finala celor mai 
buni tineri floretiști ai lumii. Pentru 
frumoasa comportare adresăm calde 
felicitări întregului colectiv care 
ne reprezintă în această competiție 
de anvergură, iar proaspeților me
daliat! un sincer „bravo băieți".

în primul meciMondialele de scrimă (tineret)

pentru „C.C.E." 
la volei

De îa Comisia electorala centrala
pentru alegerea unul deputat
în Marca Adunare Naționala

în ziua de 9 aprilie, Comi
sia electorală centrală pentru 
alegerea unui deputat în Ma
rea Adunare Națională s-a 
întrunit în ședință de lucru 
sub președinția tovarășului 
Avram Bungciu, președintele 
comisiei.

Comisia electorală a adoptat 
hotărîri potrivite legii nr. 9 pe 
1962 în legătură cu alegerea 
unui deputat în circumscrip
ția electorală vacantă nr. 12 
Sulina, regiunea Dobrogea, 
care va avea loc la 29 mai a-c.

Vineri seara, în Palatul sportu
rilor din Viena, a fost intonat 
imnul Republicii Socialiste Ro
mânia. De abia luase sfîrșit prima 
probă a Campionatului mondial de 
tineret la floretă băieți și pe po
diumul învingătorilor a urcat re
prezentantul tării noastre, tînârul 
Ștefan 
mondial la 
lia.. de aur 
component 
Țiu,, care, __ ____ .... „
obtiliut medalia de bronz. Ei au 
îmbogățit astfel colecția de meda
lii cucerite de juniorii noștri la 
edițiile precedente.

Cartea de vizită a scrimerului 
Ștefan Weissbock este simplă in
tr-uri fel : cu citiva ani în urmă, 
la Satu-Mare, acest tinăr și-a în
ceput cariera sportivă lucind... fot
bal. Odată trecind pe lingă o 
sală de sport și auzind un zgomot 
deosebit — al lamelor de floretă 
intră să privească, împreună cu 
alfi coechipieri. Dar nu credea că 
in aceea zi jucase ultimul lui meci 
de fotbal... Din aceeași clipă se în
drăgostește de scrimă și lasă min
gea de fotbal colegilor săi, el de- 
dicindu-se cu o rară pasiune și 
multă ambifie mînuirii floretei. De 
atunci devine elevul neobositului 
și veșnic „tinărului“ Alexandru 
Csipler, unul dintre promotorii 
școlii românești de scrimă și poate 
cel mai pasionat descoperitor al 
tinerelor talente. După numai trei 
ani de muncă Indlrjită, în 1960, 
cîștigă campionatul de juniori, cat. 
II Ia floretă băieți, iar în 1964 se 
clasează pe primul loc în campiona
tul de juniori cat. 
la... sabie.

In urmă cu o 
Ștefan Weișsbăck 
activează la clubul 
și Mihai Tiu, alături de T. Mure- 
șan și 1. Drîrnbă, dispută o finală 
în campionatul orașului București 
cu care prilej demonstrează o for
mă remarcabilă dlnd multe spe
ranțe pentru campionatul mondial

Weissbock — campion 
floretă băieți — meda- 
— iar lingă el un alt 
al lotului român, Mihai 
cucerind locul III, a

OCTAVIAN VINTILĂ
★

• Campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret au continuat 
sîmbătă la Viena cu desfășurarea 
probei feminine de floretă. Titlul 
a revenit suedezei Kerstin Palm. 
Fosta campioană mondială Ecateri- 
na Iencic 
Novikova 
1—4) în 
sferturile 
(U.R.S.S.) 
Drîrnbă în 
iar Maksimova 
gat ambele 
Stanca.

(România) a pierdut la 
(U.R.S.S.) (1—4, 4—3, 

optimile de finală. In 
de finală, Kondratieva 

a învins-o pe Ileana 
două manșe contra una, 

(U.R.S.S.) a cîști- 
,,manșe Marina

Aproape 
au urmărit 
sala Dinamo din Capitală, me
ciul masculin de 
echipele Dinamo București 
Dukla Kolin (R.S. Cehoslovacă), 
din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni“. Jucind 
foarte bine, voleibaliștii români 
au repurtat o meritată victorie 
cu scorul de 3—0 (15—6, 15—6, 
15—7). Meciul a durat 58 de 
minute. In decursul jocului 
s-au remarcat de Ia învingători 
Schreiber, Ganciu, Cozorici și 
Derzei, iar de la oaspeți Smol
ita, Sopa și Felkel. Returul va 
avea loc la 23 aprilie la Kolin.

! de astă dată

săptămînă, atil 
— în prezent 

„Steaua“ — cîl

Vizitele delegației
Partidului Comunist

din Spania
Sîmbătă după-amiază mem

brii delegației Partidului Co
munist din Spania, în frunte 
cu tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, au făcut 
o vizită cu mașinile prin 
București. Ei au fost însoțiți 
de tovarășii Florian Dănăla- 
che, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R, Ion 
Savu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comite
tului orășenesc de partid, re
prezentanți ai conducerii Sfa
tului popular al Capitalei.

Au fost vizitate noile cartie
re de locuințe Calea Griviței, 
Drumul Taberei, Berceni, Bal
ta Albă, Mihai Bravu, Ștefan 
cel Mare.

In timpul popasului făcut la 
Complexul studențesc Groză
vești, numeroși studenți au fă
cut oaspeților spanioli o căl
duroasă primire. împreună cu 
acad. prof. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității din București, 
conf. univ. Tamara Dobrin, 
prorector și Constantin Mano- 
lescu, secretarul Comitetului 
de partid al Centrului univer
sitar București, oaspeții au vi
zitat cantina studențească de 
aici și unul din cămine, unde 
s-au întreținut Cordial cu stu
denții.

Un alt popas a fost făcut în 
Drumul Taberei, unde într-un 
mare bloc de locuințe au fost 
vizitate cîteva apartamente. 
Oaspeții spanioli au discutat 
îndeaproape cu locatarii apar
tamentelor, interesîndu-se de 
condițiile lor de trai.

(Agerpres)

Ministrul comerțului exte
rior, Gheorghe Cioară, s-a 
înapoiat sîmbătă dimineața în 
Capitală, venind de la Belgrad, 
unde a semnat Acordul pri
vind schimbul de mărfuri pe 
perioada 1966—1970 între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia.

■A"
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Mihai Ma- 
gheru a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Pakis
tan.

(Agerpres)(Agerpres)

Complexul comercial din cartierul „Steagul roșu" din Brașov
Foto : AGERPRES

pe oglinda copilăriei se aplică 
ștampila „formalism“

(Urmare din pag. Ij
/ 

povestesc: „M-a atras foarte 
mult. îmi amintesc mereu ae 
spectacolul nostru cu „briga
da Vede-tot", de piesele „Am
narul" și „Băiatul și vîntul" pe 
care le-am văzut la Teatrul 
„Țăndărică" (RĂDULESCU 
CRISTINA"), „M-am bucurat 
că abia am primit cravata 
roșie și am și început să 
mergem’ la Palat, să pregă
tim o seară veselă de ghi
citori și glume, să facem un ca
lendar al naturii..." (FLOREA 
CARMEN). „Am scris la radio, 
o scrisoare lui Tic-Pitic, ne-am 
plimbat cu autocarele prin 
București, am mers într-o zi la 
Muzeul Antipa; a fost foarte 
frumos...". (MARIN IVANOV). 
„Ajn avut și niște adunări care 
ne-au plăcut. Am stat de vorbă 
despre felul cum trebuie să ne 
comportăm, despre „cum se sa
lută oamenii din lumea întrea
gă", ne-am întîlnit cu un tova
răș muncitor de la Uzinele „23 
August“ care ne-a vorbit des
pre munca lui" (TEREZA FRAN- 
CIUC). Iată, alățuraiă, și păre
rea tovarășei instructoare a 
acestui detașament ■■ „Vă spun 
sincer că nu există recreație 
cigd copiii să nu vină la mine 
cu o nouă idee, cu o nouă pro
punere pentru o acțiune. Și nu 
vin unul, doi. Se strîng în jurul

meu cîte douăzeci, treizeci. 
Chiar azi au înființat un cerc 
filatelic. Ieri m-au poftit să 
merg cu ei la cinema. Am fost 
la un program de desene ani
mate și la înapoiere s-au gîn- 
dit să organizeze o seară con
curs în care să povestească fil
mele și să„. „inventeze" ei su
biecte. în săptămîna cînd n-au 
loc suficiente acțiuni pionie
rești parcă nu-și găsesc locul, 
vor mereu să facă ceva, 
îi bucură cînd reușesc ceva in
teresant, vor șă simtă mereu 
că sînt pionieri, nu numai șco
lari...".

Și acum, despre același su
biect — „viața pionierească“ 
din ultimele trei luni — păre
rea unor pionieri dintr-a șap
tea : „Am ținut adunări cam pe 
aceleași teme despre care am 
discutat și în orele de dirigen- 
ție. Nu pot să spun că n-au fost 
folositoare, dar puteau fi mai 
atractive. Iar ne-am adunat — 
și iar am vorbit". (VIORICA 
DINCĂ) „Am simțit lipsa unui 
cerc de matematică, dar nu unu) 
în care să rezolvăm tot proble
me, ca în clasă..." (CORNEL 
GEORGESCU) „Nu-mi amintesc 
prea bine despre toate acțiuni
le... Am fost la Muzeul satului..., 
la piesa „Vlaicu Vodă"... Pe ce, 
lelalte le-am uitat" (VERONICA 
POP). Și lingă aceste păreri, cea 
a tovarășei instructoare supe

rioară : „Simt că au nevoie de 
o activitate în care să intre o 
doză mai mare de fantezie, o 
activitate care să țină seama 
mai mult de vîrsta lor, de ce
rințele vîrstei lor...“.

Da, fără Îndoială că „miste
rul", pentru a ti dezlegat, de 
aici trebuie pornit: de la ac
țiuni atrăgătoare, care să tină 
seama de specificul de vîrstă al 
pionierilor. Intr-a șaptea nu mai 
ești același copil dintr-a treia. 
Nu-i rău, de pildă, că ambele 
detașamente pomenite și-au 
propus și au realizat fiecare 
cîte o vizită la Muzeul satului. 
Pe cei mici „o simplă vizită" 
i-a mulțumit, au atlat acolo 
pentru prima oară o seamă de 
lucruri, unii s-au întîlnit poate 
lot pentru prima oară cu ,.p 
astfel de casă decit blocul cu 
șase etaje in care locuiește el“ 
ca să folosesc o expresie au
tentică datorată pionierului A 
lexandru Bică. Cei dintr-a șap
tea au alte pretenții. Mulji din
tre ei au mai fost cu părinții 
singuri sau tot cu școala, in
tr-unui din anii trecuți, la acest 
muzeu. Doresc să viziteze altul 
doresc să-l mai vadă o data 
chiar pe acesta, dar altfel, lată 
citeva posibilități, descoperite 
in timpul discuției de către pio
nieri. care concretizează acest 
altfel — „Să trimitem mai întîi 
acolo o ștafetă să zicem cinci

copii care să ne povestească 
apoi ce li ș-a părut lor mai in
teresant. Pe urmă, cînd mergem 
toți, să ne fie ei ghizi. E un joc 
care ne-ar stimula spiritul de 
observație și ne-ar atrage". „E- 
minescu, Coșbuc, Creangă și a- 
tîția alți scriitori s-au născut, 
au copilărit în sate. Să mergem 
la muzeu încercînd să descope
riră noi după cele pe care le 
vedem acolo, casele din lumea 
satelor acestor scriitori". „Să 
învățăm sau să ascultăm mai 
multe cîntece populare. Să ne 
interesăm din ce regiuni, din 
ce sate sînt. Să plecăm la mu
zeu pentru a găsi noi înșine, 
fără să ne arate nimeni, locu
rile de unde și-au luat zborul 
aceste cîntece...".

Nu-i rău, de asemenea, că 
ambele detașamente și-au pro
pus cite un concurs „Cine știe, 
ciștigă" dotat cu premii. 
Cei dintr-a șaptea au fost răs
plătiți cu volume pe care, fie 
că le-au citit, fie că n-au fost 
atrași să ie citească. Cartea 
„Fotbal pe diferite meridiane“ 
o am acasă încă de a- 
cum doi ani, îmi spune 
cam posac unul dintre oîș- 
tigători. II întreb cum ar fi 
primit aceeași carte (în definitiv 
nimeni nu poate cunoaște bi
blioteca fiecărui copil in parte!) 
dacă ar fi avut pe ea autograful 
autorului, ba mai mult autogra

fele celor unsprezece fotbaliști 
ai echipei sale preferate, îmi 
răspunde Înveselit dintr-o dată 
că „o asemenea carte ar păs
tra-o toată viața“. Ar fi fost 
oare greu să i se facă un ase
menea dar ? „Nu“, e de părere 
tovarășa instructoare superioa
ră, „nu ne-ar fi refuzat, sînt si
gură, nici autorul, nici echipa. 
Regret că nu ne-am gind.it...“. 
Si tot ea adaugă: „Fantezia 
noastră joacă un rol de seamă 
în căutarea și găsirea unor for
me de activitate pionierească 
nu „originale cu orice preț" ci 
deosebite, în care de fiecare 
dată copiii să găsească o sur
priză. Fiecare acțiune pionie
rească, o spun din practică, 
poate fi altfel organizată îneît 
să-i dăm și fanteziei ce-i al ei, 
mai precis, să-i dăm întotdeau
na copilăriei ce ține de frumu
sețea acestei vîrste trăite la noi, 
în socialism".

Și din nou intorcjndu-mă la 
confruntarea dintre planurile de 
activitate ale celor două deta
șamente, continui să spun că e 
cit se poate de bine că fiecare 
și-a propus și cite o adunare 
privind situația la învățătură a 
claselor respective. O astfel de 
adunare pe cei mici i-a satisfă
cut. Au luat pentru intiia oară 
contact cu q manifestare de 
acest fel, au fost curioși să vadă 
ce o să șe intimple, au fost 
bucuroși și poate și un pic sur
prinși că părerile lor sînt ascul
tate, că de atitudinea lor depin
de într-o atil de mare măsură 
bunul mers al învățăturii. Adu
narea cu aceeași temă la clasa 
a șaptea a venit după nu mai 
puțin de trei ore de dîrigenție 
în care s-a dezbătut situația la 
învățătură...

Si mai departe. Ambele pla
nuri de activitate și-au propus

cite o întîlnire cu un muncitor 
fruntaș care să le vorbească co
piilor despre profesia sa. Foarte 
bine. Cei mici au ascultat emo
ționați pe oaspetele lor, i-au 
pus zeci de întrebări, l-au reți
nut în mijlocul lor pînă ce oas
petele a fost nevoit să le spună 
că... mai are și alte treburi, dar 
că o să revină cu cea mai mare 
plăcere 1 Cei mari „aveau la ac
tiv" multe vizite la uzina meta
lurgică unde lucra oaspetele și... 
se așteptau la o întilnire cu un 
muncitor chimist ori cu un in
giner electronist. Firește, au as
cultat și ei cu toată atenția, au 
pus și ei întrebări, dar... „se 
așteptau la altceva“, voiau 
„ceva nou“.

Sînt oare aceste „pretenții" 
ne justificate ? Vin oare ele din 
partea unor copii capricioși, ne
mulțumiți din principiu cu ce 
li se oferă ?

Nicidecum. Aceste „pretenții“ 
sînt necesități legitime ale virs- 
tei lor. Unitățile de pionieri de 
pretutindeni trebuie să țină sea
ma de ele. Pretutindeni pionie- 
ria a depășit faza de început, 
și-a sistematizat experiența, și-a 
dovedit deplina capacitate de a 
înfăptui inaltul scop educativ 
în numele căruia a lost creată 
de către partid. Nenumărate 
forme, metode de muncă cu co
piii și-au verificat trăinicia, de
venind tradiționale în practica 
tuturor unităților de pionieri 
din tară. Să le ferim insă de 
prăfuire, de monotonie, să le 
imprimăm mereu ceea ce le 
este caracteristic : tinerețea, vo
ioșia, să facem ca ele să trans
mită copiilor, viu, pasionant, la 
nivelul lor de Înțelegere, multi
tudinea însușirilor ce compun 
profilul moral al unui om de

i Cumpărătorul

i un oaspete
i întotdeauna

i binevenit
(Urmare din pag. I)
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— O expresie dintre cele 
mai grăitoare a ridicării nive
lului de trai al poporului nos 
tru o constituie creșterea vo
lumului desfacerilor de măr
furi cu amănuntul, care în 
perioada șesenalului a crescut 
într-un ritm mediu anual de 
11,1 la sută, sporul absolut fi
ind de peste 31 miliarde lei. 
Aceasta subliniază o dată mai 
mult, dezvoltarea rapidă a co
merțului nostru socialist.

Pentru creșterea bunăstării 
oamenilor muncii deosebit de 
semnificativă este sporirea 
substanțială a cumpărărilor de 
mărfuri alimentare cu conți
nut nutritiv ridicat și a produ
selor industriale de folosință 
îndelungată.

Astfel, în anii șesenalului, 
prin rețeaua comerțului socia
list s-au vindut 1 350 000 apa
rate de radio, 510 000 televi
zoare, 379 000 frigidere, 380 000 
mașini de spălat rufe, mobilă 
în valoare de peste 9 miliarde 
lei și altele.

Schimbările structurale în 
viața social-economică a sa
telor, datorită cooperativizării 
agriculturii, creșterea venitu
rilor bănești ale țărănimii au 
determinat dezvoltarea însem
nată a vînzărilor bunurilor de 
consum în mediul rural. în 
anul 1965, numai prin magazi
nele din mediul rural s-au 
vîndut mărfuri în valoare de 
16 miliarde 600 milioane lei, 
aproape de două ori mai mult 
decît cu 6 ani în urmă.

Realizări importante au fost 
obținute și în îmbogățirea sor
timentelor de mărfuri, în ri
dicarea nivelului calitativ și 
de prezentare a produselor. 
Astăzi magazinele comerțului 
socialist oferă populației o 
gamă de sortimente mult mai 
variată la toate bunurile de 
consum, prezentate în amba
laje simțitor îmbunătățite.

— Buna aprovizionare și 
deservire a populației presu
pune și perfecționarea conti
nuă a organizării comerțului. 
Ce ne puteți spune despre a- 
ceastă latură a activității co
merciale ?

— După cum se știe organi
zarea unui comerț modern, e- 
ficient și operativ impune cre
area unui cadru adecvat, a u- 
nei baze tehnico-materiale co
respunzătoare. In acest do- 
m^my, dș mșre importanță 
pentru dezvoltarea comerțului 
socialist, eforturile au fost în
dreptate spre asigurarea unor 
condiții din ce în ce mai bune 
pentru desfacerea volumului 
sporit de mărfuri și îmbunătă
țirea deservirii maselor de 
consumatori. In ultimii 6 ani 
au fost construite și date în 
folosință peste 5 000 unități co
merciale dotate cu mobilier și 
utilaje moderne ; paralel s-a 
intensificat acțiunea de mo
dernizare a magazinelor exis
tente. Avem astăzi unități co
merciale frumoase, spațioase, 
elegante, care practică forme 
avansate de vînzare — auto
servirea, expunerea deschisă, 
etc. — mult apreciate de cum
părători pentru modul supe
rior de prezentare a mărfuri
lor, rapiditatea și nivelul ridi
cat al deservirii.

forturile în viitor lucrători) 
din comerț, privind îmbunătă
țirea aprovizionării și ridica
rea nivelului de deservire.

— Potrivit Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidu
lui se prevede ca, pe baza 
sporirii veniturilor populației, 
volumul desfacerii de mărfuri 
să crească în 1970 față de 
1965 cu 50—55 la sută. Aceas
ta înseamnă că sporul absolut 
al cumpărărilor populației 
din rețeaua comercială, în cin
cinal, va fi egal cu cel reali
zat în ultimii 10 ani.

Creșteri importante se pre
văd la principalele produse 
alimentare și nealimentare: 
cu 50 la sută la carne și pre
parate din carne, lapte și za
hăr, cu 70 la sută la tricota
je, cu 40 la sută la încăl
țăminte din piele, cu 65 la 
sută la mobilă, cu 55 la 
sută la frigidere etc. Totodată, 
se va asigura îmbunătățirea 
în continuare a calității pro
duselor și diversificarea sorti
mentelor potrivit cerințelor și 
exigentelor sporite ale popu
lației. In acest scop, pe baza 
indicațiilor date de partid vor 
fi luate măsuri pentru perfec
ționarea relațiilor dintre in
dustrie și comerț, stimulîndu- 
se cit mai mult inițiativa în
treprinderilor comerciale și a 
celor producătoare în ce pri
vește contractarea și livrarea 
mărfurilor în vederea adaptă
rii mai operative a structurii 
fondului de mărfuri la schim
bările ce intervin permanent 
în cererea de consum.

Ținînd seama de importan
tul rol social pe care lucrăto
rii din comerț îl au în societa
tea noastră socialistă, se vor 
depune eforturi sporite în 
pregătirea și educarea tuturor 
cadrelor din magazine, unități 
de alimentație publică, depo
zite, pentru ridicarea califică
rii și competenței lor — con
diție esențială în realizarea 
unui nivel cit, mai civilizat de 
deservire a populației.

Un ajutor de seamă în îm
bunătățirea muncii comerțului 
îl dau înșiși consumatorii 
prin observațiile, propunerile, 
sugestiile pe care le fac, fie 
direct prin contactul nemijlo
cit cu lucrătorii din unitățile 
comerciale, fie pe alte căi. A- 
nalizarea permanentă și cu 
simț de răspundere a proble
melor ridicate de milioanele 
dp.puRipăflă,tqri, jjfequm. și lua
rea unor măsuri cit mai ope
rative și eficiente vor contri
bui la eliminarea lipsurilor 
existente încă în activitatea 
comercială.

Un prilej deoșebit de impor
tant pentru dezbaterea multi
plelor laturi ale dezvoltării 
comerțului nostru socialist îl 
constituie apropiata consfătu
ire pe țară a lucrătorilor din 
comerț, organizată pe baza 
hotărîrii conducerii partidului 
și statului. La această consfă
tuire se vor stabili cele mai 
potrivite căi și soluții pentru 
transpunerea în viață a sarci
nilor trasate de Congresul 
partidului, privind perfecțio
narea organizării comerțului 
și ridicarea sa pe o treaptă 
superioară la nivelul exigențe
lor actuale ale consumatorilor.

Trebuie subliniată, de ase
menea, contribuția valoroasă 
adusă de cei peste 270 000 lu
crători din comerț, care, în 
cea mai mare parte, muncesc 
cu demnitate și corectitudine 
pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării și deservirii 
maselor de cumpărători.

— Cititorii ziarului noștru 
vor să cunoască direcțiile 
spre care își vor îndrepta e-

azi, al omului cate încă din anii 
de școală se pregătește să de
vină un luptător comunist.

Nimeni nu-și poate imagina 
un instructor de pionieri lipsit 
de dragoste, de Înflăcărare pen
tru activitatea lui in organiza
ția copiilor. El este, în primul 
rind, un om tinăr. Nu-și poate 
rezuma munca ia citeva convor
biri, la citeva adunări cu copiii. 
Trebuie să fie un pedagog în 
înțelesul cel mai cuprinzător al 
cuvîritului, un om cu tact, cu 
răbdate, dar, în același timp, un 
om vesel, care știe să etnie, să 
danseze, un om plin de iniția
tivă și de fantezie, gata să por
nească de la dorințele copiilor, 
să folosească larg inițiativele 
lor și să organizeze cu ei și 
pentru ei acțiuni antrenante, cu 
un conținut bogat. Clipa pri
mirii cravatei roșii este pentru 
fiecare copil un moment unic 
pentru frumusețea lui. Primind 
numele de pionier el este în
vestit în aceeași clipă cu sen
timentul firesc că viața sa se 
va confunda cu cea a organi
zației. Flacăra vie a acestui 
sentiment, e necesar să ardă, 
cu trecerea timpului, din ce in 
ce mai puternic. Viata însăși, 
toate condițiile de care dispu
ne pionieria formulează acest 
adevăr.

Acolo și atunci cind „intere
sul pionierilor pentru acțiunile 
organizate cunoaște o diminua
re“ avem de-a face, in fond, 
cu o neînțelegere a virstei co
piilor, cu o muncă nenuanțată. 
„Diminuarea" nu e a interesu
lui copiilor, dimpotrivă acesta 
e intr-o cpntinuq creștere me
todele noastre de muncă cu co
piii sînt mai puțin substanțiale, 
mai pu(in adecvate cerințelor 
pionierilor.

Funeraliile
lui Gh. D. Anghel
Sîmbătă la amiază, la Uniu

nea Artiștilor Plastici, nume
roși iubitori ai artei, sculptori 
și pictori, studenti și elevi, 
rude și prieteni au adus ulti
mul omagiu artistului poporului 
Gheorghe D. Anghel. Catafalcul 
cu corpul neînsuflețit al sculp
torului era înconjurat de co
roane de flori depuse din par
tea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Uniunii Scriito
rilor, Institutului de speologie 
al Academiei, Fondului plastic.

Pe un panou îndoliat se afla 
portretul eminentului artist, a 
cărui operă, profund realistă și 
umanistă, a îmbogățit tezaurul 
artei noastre naționale. înaltele 
distincții, ordine și medalii, pe 
care statul nostru le-a conferit 
artistului erau așezate pe o 
pernă de culoare vișinie.

In jurul catafalcului, in ulti
ma gardă se aflau acad. Ion 
Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Ion Brad, șef 
adjunct de secție la C.C. al 
P.C.R., Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, artiștii 
poporului Corneliu Baba, Bo- 
ris Caramea, Ion Irimescu, M. H. 
Maxy, artist emerit, și criticul 
de artă Eugen Schileru.

La ora 12 a început aduna
rea de doliu la care au luat cu- 
vîntul acad. Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului ae Stat 
pentru Cultură și Artă, sculp
torul Ion Vlasiu, artist emerit, 
criticii de artă Ion Frunzetti și 
Dan Hăulică. La cimitirul Mînă- 
stirii Pasărea, unde a avut loc 
înhumarea, au vorbit criticul 
de artă Petru Comarnescu șl 
pictorul Camilian Demetrescu.

(Agerpres)
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Situația se menține explozivă Adevăratul

SUD. — Pe

în Vietnamul de sud 
situația se menține mai 
departe încordată, rela
tează în telegramele lor 
agențiile de presă.

Mennen

S VIETNAMUL DE 
monstranții de la Saigon au

stilpul destinat execuțiilor, de- 
așezat portretul generalului Ky

Impas in tratativele 
greco - cipriote

Prima fază a tratativelor greco-cîpriote, 
care se desfășoară de mai multe săptămini la 
Atena, s-a încheiat fără rezultate concludente.

Potrivit unor surse autori
zate citate de agenția Reuter, 
între membrii guvernului grec 
există divergențe de opinii în 
legătură cu proiectul de com
promis elaborat în vederea 
reglementării diferendului 
dintre președintele Makarios 
și generalul Grivas, coman
dantul șef al forțelor armate 
cipriote, cu privire la proble
ma competențelor în conduce
rea armatei. Deși nu au fost 
încă dezvăluite amănunte 
asupra acestui proiect, 
sele amintite relatează 
primul ministru grec 
phanopoulos, a adus o serie 
de amendamente formulei de 
compromis, în favoarea gene
ralului Grivas. Se pare, însă, 
că ministrul de externe grec, 
Tsirimokos, nu este de acord 
cu această ultimă formă a 
proiectului, considerînd că ea 
nu ar fi de natură să-1 satis
facă pe președintele Makarios. 
Proiectul elaborat de guvernul 
grec a fost înmînat vineri de 
ministrul grec al apărării 
Costopoulos, ministrului de 
externe cipriot, 
care se află încă 
unde își continuă 
săptămîni consultările cu re
prezentanții guvernului grec, 
în cursul aceleiași zile, Ky
prianu a fost primit de regele 
Constantin.

Totodată, vineri s-a reîn
tors la Nicosia, generalul Gri
vas. după vizita pe care a în-

u

sur-
că 

Ste-

Kyprianu, 
la Atena, 
de cîteva

treprins-o in capitala Greciei, 
unde a avut o serie de între
vederi cu oficialitățile din 
Grecia.

Problema
rhodesiana

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— La cererea guvernului bri
tanic, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit sîmbătă 
la ora 16,06 G.M.T. pentru a 
lua în discuție problema rho- 
desiană.

Reprezentantul permanent 
al Marii Britanii la O.N.U., 
Lordul Caradon, a prezentat 
proiectul de rezoluție englez 
în care face apel la Consiliul 
de Securitate „să acționeze 
cu rapiditate și eficacitate în
tr-o situație deosebit de grea“. 
In rezoluție se cere autoriza
rea „de a folosi forța, dacă va

Tensiunea provocată de cri
za politică ce durează de peste 
o săptămînă preocupă în mod 
serios atît cercurile guverna
mentale de la Saigon cît și co
mandamentul trupelor ameri
cane. încercînd să-și consoli- 

în regiunea I 
l-a numit

deze situația 
tactică, guvernul 
sîmbătă dimineața pe genera
lul Ton That Dinh în funcția 
de comandant al acestei regi
uni militare, în locul generalu
lui Nguyen Van Chuan. Agen
ția U.P.I. menționează că gene
ralul Dinh este cunoscut ca un 
element foarte dur, care în 
timpul regimului lui Ngo Dinh 
Diem a participat la acțiunile 
de reprimare a manifestațiilor 
budiste antiguvernamentale. 
Pe vremea aceea el fusese nu
mit guvernator militar al Sai- 
gonului, cu misiunea specială 
de a reprima aceste manifes
tații. După înlăturarea lui 
Diem, generalul Dinh s-a ală
turat noii conduceri militare 
fiind însă ulterior schimbat și 
el din funcții.

Pe de altă parte, datorită 
accentuării manifestărilor an- 
tiamericane, care au căpătat 
„o turnură foarte periculoasă“ 
(U.P.I.), la Da Nang a început 
evacuarea masivă a civililor și 
a personalului auxiliar al tru
pelor americane. Vineri dimi
neața au fost evacuate 700 per
soane. Grupurile evacuate, 
erau însoțite de pușcași ma
rini americani, bine înarmați, 
pentru a le asigura protecția. 
Hotărîrea, privind evacuarea 
personalului din Da Nang, a 
fost luată în urma reuniunii 
de vineri noaptea a juntei mi
litare de la Saigon, la care a 
participat și generalul West- 
moreland, comandantul trupe
lor S.U.A. din Vietnamul de 
sud.

Corespondentul agenției 
Reuter transmite din Da 
Nang, că trupele antiguverna
mentale de la Da Nang, „an
gajate într-un război al nervi
lor cu trupele americane" 
continuă să-și mențină poziții
le împrejurul orașului și pe 
drumul ce duce spre marea 
bază militară americană.

Situația nu este mai puțin 
încordată nici la Saigon, ada
ugă Reuter, unde demonstra
țiile antiguvernamentale și 
antiamericane continuă în ciu
da interdicțiilor de circulație.

I
n îndelungata activi
tate ca secretar de 
stat adjunct pentru 
problemele africane, 
Mennen Williams 
s-a străduit, cu con
cursul foarte larg al 
presei americane, 
să-și compună o au

reolă de ,,prieten al africanilor". 
In lungile și desele turnee pe 
continentul negru, dl. Mennen nu 
făcea economie de efecte publici
tare. Avea grijă să se lase foto
grafiat în cele mai exotice deco
ruri, alături de africani. (O ima
gine surprinzindu-l pe diplomatul 
american conducînd o pirogă în 
mijlocul unui convoi de bărcuțe 
ale băștinașilor pe Nil, in Sudan, 
a fost mereu reprodusă în presa 
de dincolo de ocean, ca un fel de. 
simbol al simpatiei Departamentu
lui de Stat pentru africani). Și 
cît de emoționant știa să vorbeas, 
că Mennen despre Africa, des
pre realitățile și problemele ei! 
Fără pretenția de a prezenta cele 
mai plastice și mai profunde a- 
precieri ale diplomatului american 
despre continentul negrit și des
pre africani, am ținut să spicuim 
doar cîteva citate din cuvîntările 
rostite la sfîrșitul anului trecut, 
în ultima sa călătorie oficială 
,,de informare" prin Maroc, Kenya, 
Sudan și Tanzania.

,,Simpatizăm cu eforturile Afri
cii pentru o dezvoltare economică 
și o reevaluare a marilor și stră
vechilor sale comori culturale".

,, Vechile concepții retrograde 
despre starea de inferioritate 
africanilor nu-și mai au locul 
lumea contemporană".

,,Judecind fără orbire, orice
merican care vizitează azi Africa 
își dă seama că în fala acestui 
continent se deschide un mare 
viitor".

Nu ne-am fi amintit, poate, de 
toate acestea dacă nu citeam un 
interviu publicat Intr-unui din ul
timele numere ale lui WA
SHINGTON DAILY NEWS. „Afri
canii — declara personalitatea so
licitată de ziar — nu sînt apti să 
guverneze un stat, nici să creeze 
o societate tehnică evoluată... Nu 
putem concepe o adevărată civili
zație construită de africani... Pros
peritatea Africii depinde de pre
zența albilor pe continent". Ră- 
mîne să adăugăm că interlocutorul 
reporterului lui WASHINGTON 
DAILY NEWS este Mennen Will
iams, de dala aceasta, în calitate 
de coproprietar al societății 
,,Mennen Company" (săpunuri de 
toaletă, produse de cosmetică, 
parfumuri). Demisionat din postul 
său diplomatic, Mennen se ocupă 
foarte intens de afaceri și, după' 
cum se vede, nu mai socoale ne
cesar să joace ,,comedii’ pe tema 
„prieteniei și dragostei pentru 
africani".

a 
în

a-

EM. RUCÄR

Dezbaterile din Consiliul
)

fi necesară, pentru a preveni 
încălcarea embargoului asupra 
petrolului“ impus Rhodesiei.

Reprezentantul Ugandei, 
Appolo Kironde, în numele 
țărilor africane membre ale 
Consiliului de Securitate, a 
prezentat un amendament la 
textul britanic în care cheamă 
guvernul britanic „să folo
sească toate mijloacele, in
clusiv forța armată, pentru a 
înlătura regimul minoritar al 
coloniștilor din Rhodesia“ și 
să treacă la aplicarea Decla
rației O.N.U. privind acorda-

Șirea independenței țărilor 
popoarelor coloniale.

El a declarat că statele afri
cane nu se opun folosirii forței 
de către Marea Britanie pentru 
a face să se respecte embargo
ul, dar „Anglia vrea să decidă 
în mod unilateral cînd flota, sa 
va deschide sau nu focul. Cine 
ne poate spune însă ce va în
semna această hotărîre?“ în 
numele țărilor africane, Ap- 
polo Kironde a adresat un a- 
pel guvernului Republicii Sud- 
Africane de a se alătura em
bargoului impus guvernului 
de la Salisbury.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S. la O.N.U., 
Morozov, care a declarat că 
sprijină amendamentele aduse 
proiectului de rezoluție brita
nic de către delegații africani. 
El a cerut totodată Consiliului 
de Securitate să condamne 
guvernele Portugaliei și Afri
cii de Sud, care sprijină regi
mul lui Ian Smith.

După intervenția delegatului 
sovietic, Consiliul de Securi
tate a amînat dezbaterile pînă 
la orele 20,30 G.M.T.

electoral englez fiind depășit. Ia Lon-Momentul
dra s-au anunțat zilele acestea remanierile guver
namentale și au devenit cunoscute primele ele
mente ale calendarului diplomatic. Sînt astfel 
anunțate două vizite semnificative: cancelarul 
Erhard va sosi în capitala Marii Britanii la sfîrși
tul lunii mai, iar primul ministru francez Pompi
dou, împreună cu ministrul de externe, Couve de 
Murville, Ia 6 iulie.

A vizite, urmărind bineînțeles teluri 
în conformitate cu nivelul relațiilor 
momentul de față în alianța atlantică,

Calendar diplomatic

ceste două 
total opuse 
existente în 
prezintă interes mai ales datorită rolului pe care 
— după părerea observatorilor — politica engleză 
inde s-o capete in viața occidentală. Numeroși 
omentatori sînt de părere că victoria lui Harold 

Wilson în alegeri și majoritatea de care dispune 
in Parlament vor face mai evidente tendințele

ponticu externe britanice în problemele europene.
în relațiile anglo—vest-germane aU intervenit în ultimele 

luni numeroase elemente contradictorii. într-o declarație fă
cută recent de premierul englez se afirma că nici un gu
vern laburist englez nu va accepta o prezență a degetului 
vest-german pe trăgaciul atomic. Comentatorii din Bonn opi
nau spre un „caracter tactic", preelectoral, al acestei decla
rații. Acum comentatorii din Londra scriu că în afara pro
blemei viitorului alianței atlantice, „problema participării vest- 
germane la ansamblul nuclear al N.A.T.O. va fi îndelung 
evocată în cursul tratativelor Erhard—Wilson“. Deci aci echi
vocul nu va 
putea să pla
neze în conti
nuare, guvernul 
englez fiind o- 
bligat să-și facă 
cunoscut cu pr'e-'" 
cizie punctele’ 
de vedere. Pe 
de altă par
te. întrevederile
anglo-vest-germane se vor axa și asupra chestiunilor privi
toare la intrarea Marii Britanii în Piața comună, 
sugerîndu-se „concesii" vest-germane în schimbul unei 
„bunăvoințe" engleze în problemele nucleare.

Primele comentarii referitoare la vizita franceză la Londra 
arată că oficialitățile franceze vor discuta cu interlocutorii 
englezi mai ales problemele care decurg din hotărîrea Franței 
privind ieșirea din alianța militară atlantică. Reținem însă că 
Georges Pompidou și Couve de Murville vor sosi la Londra 
după ce măsurile preconizate de Franța vor intra în. vigoary. 
Pe agenda convorbirilor franco-engleze figurează, de aseme
nea, după cum' definește corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE din Londra, „problema condițiilor intrării eventuale a 
Marii Britanii în Piața comună".

Din comentariile deocamdată sumare asupra acestor două 
vizite în capitala Marii Britanii, se poate trage concluzia că 
atît Germania occidentală cît și Franța speră ca prin discuții 
asupra participării Angliei la Piața comună să încline poziția 
engleză de partea sa.

Pe alt plan interesează însă mai mult pronosticurile asupra 
orientării viitoare a Marii Britanii în problemele atlantice. 
La Londra, FINANCIAL TIMES scrie despre o „reconsiderare 
a rolului Marii Britanii". Asta ar însemna o prezență mai 
marcată în problemele europene, ceea ce se poate traduce 
printr-o încercare de ultimă oră de a împiedica o dezagregare 
a N.A.T.O. „Noul guvern britanic — scrie ziarul — are o posi
bilitate să demonstreze interesul lui pentru Europa, atît luînd 
conducerea în reorganizarea N.A.T.O. impusă de generalul 
de Gaulle cît și anuntîndu-și dorința de a discuta apartenența 
la C.E.E.".

Cu alte cuvinte, cele două vizite care vor avea loc în capi
tala Marii Britanii vor îngădui să se concretizeze în optica 
opiniei publice modificările care ar putea interveni (sau nu) 
în politica engleză.

P. NICOARÄ

COLUMBIA. — Un grup de 
luptători ai Forțelor națio

nale de eliberare

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
— La 9 aprilie, Direcția Cen
trală de Statistică a R. P. Un
gare a dat publicității comu
nicatul cu privire la evoluția 
situației economice și sociale 
în perioada celui de-al doilea 
plan cincinal (1961—1965). 
comunicat se subliniază că 
cursul cincinalului forțele 
producție au continuat 
crească atît în industrie, 
și în agricultură ; pe primul 
plan s-au situat și mai mult 
marile întreprinderi cu un 
grad mai ridicat de concen
trare.

în decurs de cinci ani, pro
ducția industriei ungare a 
crescut cu aproximativ 47 la 
sută. Investițiile în industrie 
s-au cifrat la 86 miliarde fo- 
rinți, numărul lucrătorilor din 
industrie a crescut cu 15 la 
sută și a ajuns la 1 500 000 de 
persoane. O proporție de 64 la 
sută din creșterea producției a 
rost realizată ca urmare a 
creșterii productivității mun
cii.

Primele rezultate
transmise de

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
primele rezultate științifice privind 
zborul stației „Luna-10" plasată pe 
o orbită circumlunară la 3 aprilie 
a.c.

După cum anunță agenția TASS, 
analiza preliminară a datelor ob
ținute arată că intensitatea cîmpu- 
Iui magnetic al Lunei a depășit cu 
puțin nivelul cîmpurilor magnetice 
din spațiul interplanetar liber. Dar 
nu se poate încă să se afirme că 
acest fapt este legat de existenta 
unui cimp magnetic propriu al Lu
nei.

Informațiile furnizate de con
toarele de radiații cosmice arată că 
fondul cosmic dintre Pămînt și 
Lună este în prezent puțin mărit

„AVIONUL

BICICLETĂ“
Revista japoneză „Asahi 

Gurafu“ relatează că pe aero
dromul „Tyofu“ de lingă To
kio a fost experimentat re
cent un avion bicicletă. Apa
ratul al cărui schelet este for
mat din lemn, acoperit cu po- 
listerol, a fost construit în la
boratoarele Facultății de fizi
că a Universității Nihon din 
Tokio. Lungimea avionului- 
bicicletă este de 6 metri, înăl
țimea de 4, distanța între 
aripi de 22 metri, iar greuta
tea de numai 50 kg. Aparatul 
nu dispune la bord de volan 
sau aparate speciale. El poate 
fi pus în funcțiune cu ajutorul 
mușchilor omului și al unor 
pedale 
de ' 
în mișcare „aviatorul“ trebuie 
să J----- “ • " — -
cu 
la o înălțime de peste 2 metri 
deasupra solului și atinge o 
viteză de aproximativ 30 km 
pe oră.

asemănătoare celor 
la bicicletă. Pentru a fi pus

depună un efort echivalent
0,3 CP. Aparatul se ridică

Test politic argentinian
In două provincii 

din Argentina, Men- 
doza și respectiv Ca
tamarca, vor avea 
loc luna aceasta ale
geri parțiale. In pro
vincia Mendoza 
mează să fie 
guvernatorul,
guvernatorul, 12 se
natori și 36 de mem
bri ai Camerei Depu- 
taților în timp ce în 
cea de-a doua pro
vincie vor fi aleși 12 
senatori și 30 de 
membri ai Camerei

„Luna—10

în 
în 
de 
să 
cît

ii

(cinci particule la 1 centimetru pă
trat pe secundă). Aceasta era de aș
teptat, deoarece în prezent se în
registrează minimum al activității 
solare.

Au fost culese date care pot fi 
interpretate în sensul că în spațiul 
perilunar există fluxuri de elec
troni cu o energie de zeci de mii 
de electron-volți. Din punctul de 
vedere al intensității, aceste flu
xuri depășesc fondul cosmic de 
70—100 ori. Este posibil ca acest 
fenomen să fie determinat de „coa
da" magnetică a Pămîntului. Mă
surătorile ulterioare vor permite 
să se tragă concluzii mai precise 
privind situația în domeniul radia
țiilor în apropierea Lunei.

De la bordul stației au fost 
transmise spectre de radiații gam- 
ma, obținute asupra diferitelor re
giuni ale suprafeței lunare. Potri
vit primelor date, nivelul radiației 
radioactive naturale a rocilor Lu
nei, legat de radioactivitatea ura
niului, toriului și potasiului, se a- 
propie de radioactivitatea bazaltu
rilor de pe Pămînt.

Pe învelișul stației au fost insta
late captatoare care permit înre
gistrarea particulelor meteoritice 
cu o masă de sutime de milionime 
de gram. Suprafața sensibilă la 
șocurile particulelor meteoritice a 
fost de aproximativ un metru pă
trat. Potrivit datelor preliminare, 
densitatea spațială a particulelor 
meteoritice pe orbita satelitului 
Lunei este mai mare decît în spațiul 
interplanetar.

Au fost obținute și sînt 
de prelucrare primele date 
radiația termică și radiația 
centă a suprafeței lunare.

în curs 
privind 
fluores-

• ÎN colecția de ghiduri de 
călătorii a editurii Nagel, a apă
rut în limba franceză un ghid al 
României redactat în colaborare 
cu O.N.T. și cu editura „Meri
diane". Volumul în 384 de pagini, 
cuprinde numeroase hărți și pla
nuri de orașe.

Ediția în limba germană a Ghi
dului Nagel se află sub tipar si 
în R. F. Germană, iar cel în limba 
engleză, urmează să 
dra.

apară la Lon-
Arturo Illia. Po
trivit relatărilor co
respondenților occi
dentali de presă, 
se consideră că, deși 
cercurile militare au 
dezmințit zvonurile 
privind nemulțumi
rea lor față de regi
mul președintelui li
llà, așteaptă, după cît 
se pare, să cunoască 
rezultatele acestor a- 
legeri, înainte de a 
trece la o acțiune 
menită să împiedice 
întărirea susținători
lor lui Juan Peron.

tirile privind organi
zarea alegerilor.

Cercurile politice 
din Buenos Aires 
acordă importanță a- 
cestor alegeri, pe 
care le consideră ca 
un test al climatului 
politic actual argen
tinian în lumina re
centelor disensiuni 
din rîndurile forțelor 
peroniste, ca și a 
semnelor de slăbire a 
influenței Partidului 
Uniunea civică radi
cală a poporului 
(U.C.R.P.) condus de 
președintele țării,

provinciale a deputa- 
ților.

Inițial, în provin
cia Catamarca alege
rile erau proiectate 
pentru ziua de 10 
aprilie a.c. dar, prin- 
tr-o hotărîre de ul
tim moment, autori
tățile locale au amî
nat aceste alegeri 
pentru data de 29 
aprilie a.c. Motivul 
oficial al amînării 
alegerilor l-a consti
tuit pretextul că nu 
s-au terminat pregă-revoluționar

dominican

ur- 
aleși 
vicc-

Convenția Partidului

se trezește
sta

in pofida taptului că

de
CLI

mai
su-

„Uriașul“ care nu
prelucrătoare 

locurilor 
s-a redus

• LA Moscova 
nat un nou acord 
tic cu privire la transportul 
aerian civil. Noul acord îl în
locuiește pe cel încheiat între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză în 
1954.

a fost sem- 
chino-sovie-

SANTO DOMINGO 9 
gerpres). — în capitala Repu
blicii Dominicane au început 
sîmbătă lucrările convenției 
Partidului revoluționar domi
nican care timp de două zile 
va discuta problema partici
pării sau abținerii de la ale
gerile generale proiectate pen
tru data de 1 iunie a.c. în ca
zul în care se va adopta hotă- 
rîrea de a participa la alegeri, 
cei circa 1 000 de delegați care 
participă la lucrările conven
ției vor trebui să desemneze 
candidații partidului la postu
rile de președinte, vicepreșe
dinte și pentru deputății aces
tui partid în viitoarea adunare 
constituant» a Republicii Do
minicane.

La începutul săptămînii vii
toare vor avea loc și alte con
venții ale diverselor partide 
politice dominicane la care 
vor fi desemnați candidații a- 
cestora la viitoarele alegeri 
din Republica Dominicană.

R. D. GERMANA. — La Șantierele navale din Weismar se 
lansează o nouă navă de pescuit

Cind John Lindsay pre
lua. cu cîteva luni în ur
mă, postul de primar al 
New Yorkului, presa a- 
mericană nu ascundea 
imensele dificultăți că
rora noul ales trebuia să 
le facă față. Unii mer
geau chiar pînă acolo în
cît afirmau că Lindsay a 
făcut o afacere proastă.

Primarul s-a arătat în
să optimist. El a afirmat 
că în timpul mandatului 
său va putea „să trezeas
că uriașul adormit", să 
pună New Yorkul „pe li
nia de plutire". Astăzi, 
numeroase publicații 
constată că. în ciuda e- 
forturilor depuse, situația 
e departe de a se fi îm
bunătățit. iar entuziasmul 
lui Lindsay apare mult 
mai potolit. Fenomenul 
este explicabil: de la eu
foria electorală s-a trecut 
la confruntarea directă 
cu realitatea In cel mai 
mare oraș din America a 
avut loc în ultima vreme 
un lanț de greve ; una a

oprit activitatea docu- 
rilor, alta a întrerupt ti
părirea ziarelor. De cu- 
rînd, New Yorkul a avut 
de înfruntat greva lucră
torilor din transporturi 
care a paralizat mult 
timp transporturile în 
comun.

Dificultățile financiare 
sînt dintre cele mai acu-

te.
impozitele percepute aici 
sînt împovărătoare, ora
șul devine din ce în ce 
mai Insolvabil. Chiar și 
după calculele oficiale, 
în cursul următoarelor 15 
luni deficitul bugetului o- 
rășenesc va depăși un 
miliard de dolari. Or,

orașul are nevoie acută 
de fonduri pentru a lăr
gi construcțiile școlare 
supraaglomerate, pentru 
p. reglementa traficul ex
trem de dificil și a pune 
la punct sistemul de luptă 
împotriva criminalității. 
Dificultatea este mărită 
și de faptul că New-Yor- 
kul s-a înglobat în dato-

încă 2 miliarde de do
lari.

Această situație a pro
dus un ienomen destul 
de îngrijorător: emigra
rea locuitorilor. Numeroși 
new-yorkezi părăsesc o- 
rașul în căutarea unor 
școli mai bune, a unei 
mai mari curățenii, a u- 
nei animații mai reduse

dau cu orașul lor și con
siderau că oricare altul 
este plictisitor, se pling 
astăzi intr-o măsură tot 
mai mare de costul ridi
cat al vieții. își manifestă 
nemulțumirea țață de 
impozitele împovărătoa
re șt se arată îngrijorați 
în legătura cu creșterea 
criminalității. In ciuda 
exodului populației, la 
New York se face simți
tă tot mai mult lipsa 
locurilor de muncă. Nu
mai în ultimii trei ani în 
industria 
numărul 
muncă 
100 000.

Analizînd actuala 
re de lucruri, numeroși 
comentatori se întreabă 
cu îngrijorare care va li 
viitorul New-Yorkului, pe 
ce cale se va putea ieși 
din impas. Nimeni însă 
nu a oferit pînă în pre
zent soluții valabile. 
Unii consideră că aseme
nea soluții nici nu există.

ION D. GOIA

• SĂPTĂMlNALUL egip
tean „Akhbar el-Yom“ rela
tează în numărul său de sîm
bătă că reuniunea reprezen
tanților șefilor de state arabe, 
programată pentru 3 mai la 
Cairo, va fi amînată. Potrivit 
săptămînalului, hotărîrea cu 
privire la amînarea reuniunii 
de la 3 mai a fost adoptată 
ca urmare a faptului că pînă 
în prezent nici un pas nou nu 
a fost făcut în vederea realiză
rii rezoluțiilor conferințelor și 
reuniunilor la nivel înalt a 
primilor miniștri din țările 
arabe.

rii în așa tel încît nu
mai in cursul acestui an 
va trebui să plătească 
peste 500 milioane dolari. 
Totodată, înfăptuirea pla
nurilor elaborate de pri
mar pentru soluționarea 
problemelor orașului vor 
spori actualele cheltuieli 
municipale cu cel puțin

și a unei securități 
depline. Ei urmează 
tele de mii de cetățeni 
care, după datele statis
tice oficiale, au părăsit 
orașul în deceniul 1950— 
1960 Potrivit ziarului 
„U. S. News and World 
Report“,. new-yorkezii, 
care mai înainte se tău-

• LA Dar Es-Salaam a fost sem
nat acordul comercial între R. D. 
Germană și Tanzania, potrivit că
ruia R. D. Germană va cumpăra 
din Tanzania 280 tone de cafea. 
După cum a declarat reprezentan
tul comercial al R. D. Germane la 
Dar-Es-Salaam, într-un viitor a- 
propiat vor avea Joc tratative cu 
privire la lărgirea importurilor 
R. D. Germane de tutun și alte 
produse tradiționale de export ale 
Tanzaniei.

• ȘTIRILE sosite din capitala Pe
rului relevă intensilicarea acțiuni
lor de guerilă duse de partizani in 
regiunile de munte ale departa
mentului Apurimac. O patrulă a 
iorfelor guvernamentale a căzut 
Intr-o ambuscadă, iar un camion a 
fost atacat și împiedicat să trans
porte întăriri la locul luptei.
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