
ÎN CINSTEA CELEI DE-A 45-A ANIVERSĂRI
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Strungarul Alexandru Sava se numără printre tinerii evidențiați în întrece- 
tea socialistă din secția scuierie l a Uzinelor „Tractorul“ Brașov. L-am rugat 
să-și întrerupă citeva clipe lucrul, timp tn care aparatul fotografic și-a făcut 

datoria Foto : O. PLECAN

Si-

angajamentele
• întreprinderile

Ministerului

Industriei

Alimentare

Colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile Ministerului 
Industriei Alimentare au a- 
nunțat depășirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea celei 
de a 45-a aniversări a parti
dului.

Potrivit ultimelor date, 
volumul producției globale 
a fost depășit cu 120 mili
oane lei. De Ia începutul a- 
nului au fost livrate pieței 
peste plan 32 000 hl lapte 
de consum ; 850 tone unt; 
6 700 tone ulei comestibil; 
2 700 tone slănină; 620
tone biscuiți; 120 tone pa
ste făinoase ; 26 800 hl bere 
și alte produse.

86 la sută din sporul de 
producție 
creșterea 
muncii.

s-a obținut prin 
productivității

(Agerpres)

Premierele
șantierului

• Pe șantierul Combina
tului chimie Tr. Măgurele 
încep probele mecanice și 
tehnologice la 4 fabrici 
o Intre 15 mai și 30 iu
nie vor avea loc punerile 
în funcțiune • Tinerii în 
primele rînduri ale între

cerii

Ai senzația, de la primii 
pași pe șantierul Combinatu
lui chimic Tr. Măgurele, că 
te afli în ajunul unei pre
miere. Graficele de producție, 
instalate în locurile cele mui 
vizibile, prezintă laconic ter
menele cînd o lucrare sau 
alta trebuie terminată. Altele 
anunță, la fel de laconic, da
tele și termenele cînd o insta
lație, cînd o fabrică sau un 
grup, trebuie să înceapă pro
bele tehnologice.

Gigantul din câmpia Burna- 
sului trăiește clipele marilor 
premiere. Constructorii, fixân- 
du-și angajamentele în între
cerea socialistă pe acest an, 
au fixat, odată cu ele, și da-

Proletari din toate țările,

inteia
tineretului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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a delegației de partid
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a Republicii Socialiste Rumania
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SIMPLE COINCIDENȚE“ (carnet teatral)(Continuare în pag. a Hl-a)

întreaga zi

premiere : 15 maitele acestor
— 30 iunie 1966.

Fabrica de amoniac a trăit 
prima acest moment. Zgomo
tul încordat al turbocompre- 
soarelor, puse în mișcare de 
motoare puternice, a vestit 
acum o săptămînă începerea 
probelor tehnologice. El se va 
repeta în curînd în alte locuri 
la zeci și sute de instalații, în 
fabricile de acid azotic, uree 
și azotat de amoniu.

Agenda întrecerii construc
torilor consemnează — odată 
cu depășirea tuturor angaja-

IORDAN POPESCU

(Continuare in pag. a IlI-al

Plecarea în R. D. Vietnam

TEMELIE
A ÎNFLORIRII

PATRIEI

Marți după-amiază a pără
sit Capitala, plecînd spre Ha
noi, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care, Ia in
vitația Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului 
R. D. Vietnam, va face o vi
zită în această țară.

Din delegație fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului forțelor 
armate, Vasile Vlad, membru

supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Ion Moangă, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Hanoi.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Gheorghe Rădulescu, 
Leontin Sălăjan, Florian Dănă- 
Iache, Mihai Dalea, Virgil 
Trofin, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, de 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, de activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. D. 
Vietnam la București, Ho Tu 
Truc, și ambasadorul R.

. Chineze, Tzen Iun Ciuan.

•»•■■■ - ,

de Florența Albu
luminii 
trecînd

Lturistice

romane și mănăstirile
viu

In marea coloană, de 1 Mai
Foto: AGERPRES

PE ARGEȘ
ÎN SUS

In zilele de o mare limpezi
me, de sus, de pe crestele Fă
gărașului, poți vedea pînă la 
Dunăre și mare. Și eu vă 
chem aici, în limpezime, sus, 
de unde poți îmbrățișa timpul 
și țara.

Din Piscul Doamnei se aș
tern în jos — țesături musce- 
lene — pământurile Argeșului, 
încrustate de borangicul ar
gintiu al râurilor, de arniciul 
roșu al satelor cu mușcate și 
țigle înflorite proaspăt, cu 
brîiele brune ale arăturilor, cu 
fluturii smălțuitelor livezi.. E 
un zbor al luminii șl o așter- 
nere calmă de pământuri, un 
vers de legendă și frumusețe 
continuă'; o curgere de ape

ajunse în cumpăna 
și-o curgere de evi, 
prin arcul de triumf al isto
riei. Și eu vă chem în pragul 
Făgărașilor, ridicat către a- 
ceste ținuturi, aici, de unde 
poți cuprinde laolaltă înflori
turile de piatră ale turlelor 
Curții de Argeș și geometria 
ceramicei de Horezu, cerdacu- 
rile caselor de Vîlcea și cu
lele de la Măldărești, turnu
rile Combinatului de aluminiu 
de la Slatina și arpegiile de 
beton și oțel ale barajului de 
pe Argeș; defileul Oltului, 
drumul patetic al unor vremi 
străvechi, semănat cu castre-

le
sarabilor și drumul 
înaltei tensiuni, legînd 
cetăți ridicate în anii noștri.

Priveliște spre Argeș, ținu
tul ctitorilor și întemeietori-

de ln<j. C. NACUȚA 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al Planificării

Idealul unei țări 
prospere, strălucind 
pe culmile civilizației, 
progresului și cultu
rii, în care omul să-și 
dezvolte nestingherit 
personalitatea, elibe
rat de exploatare, mi
zerie și umilință — 
iată idealul nobil, iz- 
vorît din cel mai pro
fund patriotism, pen
tru care a militat 
partidul nostru de-a 
lungul celor 45 de ani 
glorioși de luptă.

Fundamentul trai
nic al înfăptuirii a- 
cestui înalt ideal de 
civilizație, libertate și 
bunăstare este trans
punerea în viață a 
politicii științifice a 
P.C.R. de industriali
zare socialistă a țării.

Pentru România in
dustrializarea repre
zintă o necesitate o- 
biectivă a progresului 
economic și social. A- 
ceastă necesitate de
curge înainte de toate 
din situația economi
că moștenită de la 
regimul burghezo- 
moșieresc, din rolul 
hotărîtor al industriei 
în dezvoltarea rapidă 
și multilaterală o for
țelor de producție, în 
înfăptuirea progresu
lui tehnic, în întărirea 
continuă a indepen
denței și suveranității 
naționale.

înaintea celui de-al 
doilea război mon
dial, România era o 
țară cu o industrie 
insuficient dezvolta
tă, cu o agricultură 
înapoiată, cu o eco
nomie în care mono
polurile străine deți
neau poziții domi
nante. Slaba înzestra
re din punct de vede
re tehnic era însoți
tă de disproporții în
tre ramuri și de 
o scăzută productivi
tate a muncii sociale, 
în asemenea condiții, 
bogatele resurse ale 
țării nu-și puteau gă
si o valorificare rațio
nală, forța creatoare 
a poporului era irosi
tă, iar traiul maselor 
coborît. România îm
părtășea astfel soarta 
tuturor țărilor slab 
dezvoltate și supuse 
exploatării străine.

Patriotismul înflă
cărat al comuniștilor 
a răzbătut în vigoa
rea cu care ei au de
mascat teoriile potri
vit cărora România 
trebuia să rămînă o 
țară „eminamente a- 
gricolă“ furnizoare de 
produse agricole pen
tru țările dezvoltate 
industrial. — 
Comunist a susținut 
și fundamentat teore
tic necesitatea Indus
trializării țării ca sin-

(Continuare tn pag. a Il-a)

lor de țară, de frumuseți și 
legende... Pe fiecare kilometru 
distanță în timp, se întîlnesc 
evii grei, grei de semnificația 
duratei, căutărilor, trudei, cân
tecului și zidirilor unui popor.

Și eu vă chem aici, pe înăl
țimile de unde poți îmbrățișa, 
cu gestul mîinii pornit 
inimă, țara și timpul, 
departe, pînă în viitor.

Cîmpulung și Curtea de Ar
geș, Horezu șl Cozia, Govora 
și Arnota — vestigii ale unor 
vremi istorice... Aici au înte
meiat Basarabii Voievodatul 
independent al Țării româ
nești; aici s-a petrecut isto
ria — iată, aurul șl sîngele, 
pămîntul și culoarea, scrisul

din 
pînă

ji nimburile sînt vii în firești 
și în zidiri. Aici e leagănul 
arhitecturii românești, prime
le monumente care au realizat 
acea sinteză unică între stilul 
bizantin și stilul oriental, îm
bogățit cu elementele autoh
tone, creînd stilul locului, încă 
o dată afirmarea aceleiași 
mîndre neatîrnări. Iată, bise
rica episcopală a Curții de 
Argeș, bijuterie de piatră, zbor 
oprit în turle subțiri. La te
melia ei, glăsuiește legenda, a 
fost zidită soția meșterului 
Manole; și iată, zidirea pare 
un tors de femeie urcînd din 
piatră, mers ușor, crescut în

O umbră, un om cu brațul 
ridicat sugerînd modulul de 
aur al arhitecților... In soare 
— strălucind pe fondul azu
riu al iniinitului. Una din 
coloanele fără sfîrșit ale 

construcției socialiste 
Foto: ION GUCU

\SCRISORI DE PE ȘANTIERELE

RECOLTEI 1966

La semănat,

Zilnic tot mai multe coope
rative de producție din regiu
nea Bacău raportează înche
ierea însămînțării porumbu
lui. Altele însă, deși timpul 
a fost în toate raioanele de
osebit de favorabil, mai au 
încă de semănat — și chiar 
de executat arături pe supra
fețe însemnate.

în raionul Bacău, de pildă, 
în urmă cu cîteva zile 
erau încă neînsămînțate cu 
porumb aproape 9 000 hectare 
din suprafața de peste 22 000 
planificată. Una din co
operativele de producție care 
„trag în urmă“ rezultatele 
obținute pe întregul raion 
este cea din Mărăști. Preșe
dintele și inginerul agronom 
de aici afirmau că pămîntul 
a fost multă vreme moale și 
nu s-a putut lucra. „Pe 
deasupra, adaugă dînșii, în 
cea mai măre parte terenul 
nostru este nemecanizabil“. 
Totuși, timp de 6 zile — între 
21 și 27 aprilie — vremea a 
fost bună ; cu toate acestea, 
cele 33 de atelaje folosite nu 
au arat și semănat decît 36 
hectare, ceea ce scoate în 
evidență folosirea necores
punzătoare a timpului de lu
cru. Din același motiv și con
tribuția mecanizatorilor a fost

(șeful brigăzii 
a fost trimis

S.M.T. Răcăciuni 
cu 
la 
îi

scăzută 
tractoare 
conducerea 
în alte comune, împreună 
doi tractoriști, în timp ce 
Mărăști probleme urgente 
reclamau prezența).

Și în comuna de alături,
lipeni, unde la începutul zilei 
de 27 aprilie erau semănate 
cu porumb doar 50 hectare 
din 420 stabilite în planul de 
producție, timpul favorabil 
muncilor în cîmp nu este pe 
deplin folosit. Acum, cînd 
este indicat să se lucreze pe 
schimburi sau în schimburi 
prelungite, unii mecanizatori 
ies la semănat tîrziu.

Situația întîlnită în comu
na Gloduri ilustrează cît de 
important este ca atelajele să 
fie bine și la timp folosite. 
Aici sînt două cooperative, 
în satul Gloduri se însămîn- 
țaseră pînă la sfîrșitul zilei 
de 27 aprilie 100 hectare cu 
porumb din 455 planificate, 
în vreme ce la Obîrșia se rea-

» INTRODUCERE LA UN CICLU DE AUDIȚII 
(Educație muzicală fără profesor)



TEMELIE
a înfloririi patriei

(Urmare din pag. I)

asi- 
eco-

gură cale care putea să 
gure lichidarea înapoierii 
nomice, progresul rapid și 
multilateral al întregii econo
mii, înflorirea generală a ță
rii, întărirea independenței și 
suveranității naționale.

Prin răsturnarea puterii 
capitaliștilor și moșierilor, ex
proprierea principalelor mij
loace de producție și trecerea 
lor în proprietatea socialistă 
s-au creat condițiile pentru 
introducerea planificării so
cialiste a economiei naționale, 
pîrghie prin care partidul și 
statul nostru au condus po
porul nostru la uriașe succe
se pe drumul industrializării 
socialiste.

Partidul a elaborat progra
mul științific al industrializă
rii socialiste, bazată pe creș
terea cu prioritate a industriei 
grele și în mod deosebit a in
dustriei constructoare de ma
șini.

Partidul și statul nostru au 
considerat și consideră că în 
condițiile revoluției științi- 
fico-tehnice mondiale indus
trializarea trebuie să se reali
zeze pe baza tehnicii celei mai 
avansate, să asigure introdu
cerea continuă în producție a 
celor mai noi cuceriri ale 
științei, acordîndu-se atenția 
principală mecanizării și au
tomatizării proceselor de pro
ducție ca o premisă esențială 
a creării unei industrii și eco
nomii moderne. Realizarea a- 
cestui obiectiv impune ca în 
cadrul industriei grele să 
crească cel mai rapid ramu
rile hotărîtoare pentru perfec
ționarea mijloacelor de pro
ducție, pentru ridicarea nive
lului tehnic al întregii econo
mii. Aceste ramuri sînt în pri
mul rînd industria construc
toare de mașini, care fabrică 
utilaje pentru propriile nevoi, 
ca și pentru toate sectoarele 
economiei ; energia electrică, 
de care depinde introducerea 
celor mai importante procese 
tehnologice înaintate, a meca
nizării și automatizării; chi
mia, al cărei rol în producția 
modernă crește tot mai mult ; 
siderurgia, care pune la înde- 
mînă metalul, fără de care nu 
se pot fabrica în prezent ma
șinile și instalațiile. Creșterea 
mai rapidă a acestor ramuri 
imprimă industriei o structură 
modernă, în măsură să răs
pundă cerințelor tehnicii con
temporane, să asigure acumu
lările necesare aplicării cuce
ririlor științei și tehnicii celei 
mai înalte și, în același timp, 
baza materială fără de care 
nu este posibil mersul înainte 
al științei — această forță ne
mijlocită de producție a con
temporaneității.

Datorită consecvenței cu 
care partidul a urmărit atin
gerea acestui obiectiv funda
mental, industrializarea, a de
venit o realitate dominantă a 
României socialiste. In anii 
construcției socialiste au fost 
ridicate sute de fabrici și uzi
ne noi, moderne, puternice 
centrale electrice, au intrat 
în producție noi mine și sche
le petroliere. Rezultatele ob
ținute în înfăptuirea progra
mului de industrializare sînt 
sintetic exprimate în faptul 
că în 1965 producția in
dustrială a fost de 9,5 ori mai 
mare decît în 1938, și de 2,25 
ori mai mare decît în 1959,

an

ritmul mediu anual de creș
tere în perioada șesenalului 
fiind de 14,5 la sută.

Dinamica cea mai rapidă au 
avut-o ramurile hotărîtoare 
pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului: 
industria energiei electrice, 
siderurgia, construcția de ma
șini și industria chimică.

Energia electrică s-a dez
voltat într-un ritm mediu a- 
nual de 21 la sută, producția 
de energie electrică pe cap de 
locuitor crescînd în perioada 
șesenalului cu 141,5 la sută.

Producția de oțel pe cap de 
locuitor ■— indice de mare im
portanță în siderurgie — a 
crescut în anii șesenalului de 
2,3 ori, prin îmbunătățirea in
dicelui de utilizare a agrega
telor și punerea în funcțiune 
de noi capacități de producție. 
Este în plină desfășurare cons
trucția puternicului combinat 
siderurgic de Ia Galați.

Industria constructoare de 
mașini, și-a diversificat
de an producția, sporin- 
du-și permanent aportul la 
înzestrarea tehnică a eco
nomiei și la lărgirea ex- 

. portului. In condițiile crește
rii într-un ritm mediu anual 
de peste 17 la sută s-au in
trodus în fabricație circa 
2 000 tipuri de mașini, utilaje 
și instalații noi, cu caracte
ristici tehnico-economice com
parabile cu cele mai bune 
realizări pe plan mondial 
cum ar fi: instalația de fo
raj pentru adîncimi de 7 000 
metri, locomotiva Diesel elec
trică de 2100 C.P., tractorul 
de 65 C. P., războiul au
tomat pentru mătase, unele 
utilaje electrotehnice etc. Po
tențialul acestei ramuri asi
gură aproape integral necesa
rul de mașini și utilaje pen
tru transporturi, agricultură, 
industria cimentului, indus
tria frigorifică și în proporție 
de peste două treimi cerin
țele industriei de construcții 
și materiale de construcții.

Un ritm mediu deosebit de 
înalt — 23,8 la sută — a mar
cat industria chimică. A sporit 
mult producția de îngrășă
minte azotoase, de detergențl 
și de mase plastice.

O dezvoltare continuă a 
cunoscut și ramurile produ
cătoare de bunuri de consum 
care și-au sporit producția 
de 2 ori. Prin dezvoltarea 
capacităților de producție, 
prin dotarea cu utilaje mo
derne cu randament 
industria textilă, 
alimentară, toate
producătoare de bunuri 
consum și-au sporit și și-au 
îmbunătățit continuu produc
ția, și-au lărgit gama sorti
mentelor.

Dezvoltarea ascendentă în 
ritm rapid a industriei a in
fluențat pozitiv dezvoltarea 
agriculturii care este mereu 
mai bine înzestrată cu mașini 
agricole moderne, cu îngrășă
minte chimice.

Punerea în valoare a bogă
țiilor țării pe linia industria
lizării socialiste asigură în
tregului popor condiții de via
ță din ce în ce mai bune. O- 
mul, cu nevoile sale, consti
tuie țelul dezvoltării produc
ției socialiste. Avîntul neîn
trerupt al forțelor de produc
ție creează condiții materiale 
favorabile dezvoltării multi
laterale a oamenilor muncii. 
Cu cît țara va înainta pe dru-

m va orește I
aproximativ I

.... “ I
I
I

Din

între 
inte- 

sat. 
dez-

centre

tovară- 
în Ra-

ridicat 
industria 
ramurile 

de

miri desăvârșirii construcției 
socialiste, cu atât mai mult 
vor fi satisfăcute necesitățile 
materiale și spirituale ale o- 
mului. Noi schimbări calita
tive au avut loc în nivelul de 
trai al populației. Pe măsura 
dezvoltării forțelor de pro
ducție și a creșterii nivelului 
cultural-tehnic , al muncito
rilor, în condițiile progresu
lui tehnic neîntrerupt, munca 
devine mai atractivă, mai 
plăcută, contribuind activ la 
dezvoltarea trăsăturilor mo
rale ale omului nou. Oamenii 
muncii culeg azi roadele in
dustrializării socialiste a țării, 
ale victoriei socialismului. 
Astăzi populația muncitoare 
se îmbracă și se hrănește mai 
bine, beneficiază pe larg de 
realizările culturii, privește 
cu încredere ziua de mîine, 
care îi rezervă un viitor tot 
mai luminos. Statul alocă 
sume mari pentru construcții 
de locuințe, dezvoltarea învă
țământului și culturii, ocroti
rea sănătății, prevederi și asi
gurări sociale. Se dezvoltă 
condițiile necesare desfășură
rii treptate, în perspectivă a 
procesului de înlăturare a 
deosebirilor esențiale 
munca fizică și munca 
lectuală, între oraș și 
Toate orașele patriei se
voltă și se înfrumusețează, re
giuni, odinioară fără nici o in
dustrie, au fost ridicate la o 
viață nouă în continuă înflo
rire, s-au creat noi 
muncitorești.

Așa cum a subliniat 
șui Nicolae Ceaușescu
portul prezentat la Congresul 
al IX-lea al P.C.R.: „Viața a 
confirmat pe deplin justețea 
politicii partidului nostru de 
industrializare socialistă înte
meiată pe aplicarea creatoare 
a învățăturii marxist-leninis- 
te la condițiile concrete din 
țara noastră. Experiența po
porului român ca și istoria 
dezvoltării societății omenești 
demonstrează că 
zarea este singura 
duce spre progres 
ție, spre ridicarea 
lui de viață, asigură în fapt 
independența și suveranitatea 
națională".

Programul elaborat de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre demonstrează 
principialitatea, fermitatea și 
consecvența partidului în a- 
plicarea liniei sale generale 
de construire a socialismului 
întemeiată pe realitățile ță
rii noastre, pe experiența 
dobîndită în vasta sa ac
tivitate constructivă. Indus
trializarea țării, dezvoltarea 
cu precădere a industriei gre
le, în special a industriei 
constructoare de mașini — se 
arată în documentele Congre
sului — rămîne și în viitor în 
centrul politicii partidului.

în anii cincinalului produc
ția industrială va crește anual 
cu 10,5 la sută, industria con- 
tinuînd să se dezvolte mai ac
celerat decît toate celelalte ra
muri ale economiei. La sfîrși
tul planului de cinci ani în
treaga producție din 1938 se 
va realiza numai în 24 de zile, 
în 1970 venitul național, care 
va crește în viitorii cinci ani 
într-un ritm mediu anual de 
7 la sută, va proveni în pro
porție de 60 la sută din in
dustrie, față de 51 la sută în 
prezent și circa 30 în 1938. Cu

industriali- 
cale care 

și civiliza- 
standardu-

prioritate va crește 
mijloacelor de producție 
într-un ritm mediu anual de 
11 la sută iar pentru satisfa
cerea mai deplină a cerințe
lor populației producția bu
nurilor de consum 
într-un ritm de i
10 la sută. Se vor crea condi
ții tot mai bune pentru intro
ducerea în circuitul economic 
a noi materii prime, pentru 
valorificarea superioară, efi
cientă a resurselor țării.

O deosebită atenție se va 
acorda dezvoltării bazei ener
getice pentru care s-a elabo
rat un program pe 10 ani, 
axat pe creșterea mai accen
tuată a producției de cărbune 
și dezvoltarea amenajărilor 
hidroenergetice, economisirea 
rezervelor de hidrocarburi în 
vederea utilizării lor superi
oare în industrie, ca materie 
primă.

O puternică dezvoltare va 
cunoaște siderurgia care in 
1970 va realiza o producție de 
6,3 mii. tone oțel, în principal 
prin aportul marelui combi
nat siderurgic de la Galați. 
La sfîrșitul planului cincinal 
— producția de oțel pe locui
tor va fi de 18 ori mai mare 
decît în 1938.

Industria construcției de 
mașini va crește într-un ritm 
mediu anual de peste 12 la 
sută asigurînd cea mai mare 

. parte a programului de in
vestiții al

Sarcini 
industriei 
producție 
pînă în 1970 de circa 2,3 ori, 
punîndu-se în continuare un 
accent puternic pe dezvolta
rea petrochimiei.

In cadrul industriei bunu
rilor de consum producția va 
crește cu 50-55 la sută în in
dustria ușoară și cu 50 la sută 
în industria alimentară.

Paralel cu ritmul intens de 
industrializare se va acorda 
o mai mare atenție dezvoltă
rii agriculturii, sporirii pro
ducției vegetale și animale. 
Dezvoltarea continuă a in
dustriei creează baza pentru 
modernizarea agriculturii, 
pentru mecanizarea comple
xă și chimizarea producției 
agricole.

Ca urmare a ritmului intens 
de industrializare vor conti
nua să aibă loc importante 
modificări în structura forței 
de muncă. In viitorii cinci ani 
numărul salariaților va ajun
ge la peste 5 milioane. în 1970 
în agricultură va lucra 50 la 
sută din populația activă față 
de 57 la sută în prezent și 78 
la sută în 1938.

Avîntul economiei și spori
rea productivității muncii so
ciale vor conduce la creșterea 
de 4 ori și jumătate a veni
tului național pe locuitor în 
1970 în comparație cu cel mai 
ridicat nivel realizat înainte 
de război. Salariul real va fi 
cu 20—25 la sută mai mare 
decît în 1965.

Intîmpinînd cu succese de
osebite în întrecerea socia
listă cea de-a 45-a aniver
sare a P.C.R., poporul nostru 
își exprimă prin fapte hotă- 
rîrea de a îndeplini preve
derile cincinalului, asigurînd 
mersul înainte al întregii 
țări pe calea civilizației so- 

' cialiste a bunăstării.
Muncind cu hotărîre și en

tuziasm oamenii muncii din 
țara noastră vor asigura rea
lizarea cu succes a prevederi
lor Directivelor Congresului 
al IX-lea al P.C.R. convinși 
fiind din propria experiență 
că politica partidului, politi
că științifică, profund patrio
tică, corespunde necesităților 
istorice și intereselor vitale 
ale întregului popor, ale pa
triei noastre socialiste.

planului cincinal, 
importante revin 
chimice, a cărei 
trebuie să crească

ani
primii

I
I

propiata sărbăto
rire a aniversării 
creării Partidului 
Comunist Român 
este un prilej de 
privire retrospec
tivă a activității 
pline de eroism 
pe care a desfă

șurat-o partidul în slujba cau
zei poporului, a patriei noa
stre.

încă din primii ani după cre
area sa, Partidul Comunist s-a 
dovedit a fi conducătorul în
cercat al oamenilor muncii.

In București lucrau sute de 
muncitori tipografi. Sindica
tul tipografilor îi cuprindea 
pe majoritatea acestora. In- 
cepînd din 1919 ei se afirmau 
tot mai mult pe planul luptei 
pentru obținerea unor condi
ții mai bune de viață și mun
că. Aveau loc întruniri și ser
bări în sala „Dacia“ și în di
ferite grădini — cea mai cu
noscută fiind cea de pe strada 
Izvor — demonstrații și greve.

O astfel de grevă a fost 
cea de la „Adevărul“ din 1923. 
Comitetul de grevă a scos 
ziarul cu titlul „Adevărul ti
pografilor“ prin care făcea 
cunoscute cuvîntul și reven
dicările muncitorilor tipografi. 
In anul 1925 guvernul a des
ființat prin lege diferite săr
bători pînă atunci legale, pen
tru care muncitorii primeau 
salariu. La refuzul patronilor 
de 
la

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I întemnițați

Caransebeș.

I.....
I organiza poporul în lupta îm

potriva exploatării capitaliste,

I pentru drepturi și libertăți de
mocratice, desfășura o bogată 
activitate. Mobilizînd masele 

i la sprijinirea morală și mate-
* rială a luptătorilor revoluție -

a le plăti zilele de grevă,
29 noiembrie 1925, la che-

nari întemnițați și a familiilor 
lor, Ajutorul Roșu, antrenînd 
un număr mereu mai mare 
de oameni aparținînd celor 
mai diferite stări sociale, edi
ta gazete, desfășura o conti
nuă popularizare a politicii 
P.C.R., sprijinea luptele revo
luționare.

Acțiunile prin care se co
lectau fondurile pentru comu
niștii din închisori, prileju- 
iau o impresionantă manifes
tare a legăturii partidului cu 
masele, a dragostei și atașa
mentului oamenilor muncii 
față de P.C.R.

In fiecare sîmbătă, muncito
rii din tipografiile 
cu“, „Timpul“, 
„Adevărul“ — 
tribuția lor la 
jutorul Roșu“.

Duminica în 
lui, pe stradă și în restauran
te se vindeau mici obiecte pe 
care nimeni nu le-ar fi bănuit 
că sînt făcute de deținuți.

Comuniștii care activau în 
această secție a Ajutorului 
Roșu, desfășurau o activitate 
intensă în pofida prigoanei 
autorităților burghezo-moșie- 
rești. Fiecare om era bine cu
noscut, verificat, era un comu
nist ferm. Datorită acestui 
fapt casa amintită a funcționat 
pînă în 1944 — fără să cadă 
niciodată.

In primăvara anului 1944 în 
timpul unei

marea sindicatelor unitare, 
nici un tipograf nu a lucrat. 
Timp de 24 de ore tipografiile 
n-au lucrat.

In 1924 luase naștere Aju
torul Roșu din România, care 
contribuia la apărarea luptă
torilor revoluționari, condam
nați de justiția burgheză, pre
cum și Ia ajutorarea lor și a 
familiilor lor.

O secție locală a Ajutorului 
Roșu activa în casa din stra- 
dra Dobrovățului nr. 3 din 
cartierul Ghencea. în aceeași 
casă aveau loc întruniri, șe
dințe de partid, se dactilogra- 
fiau manifeste. Trebuiau res
pectate toate regulile luptei 
ilegale pentru a nu da de bă
nuit nimic autorităților. 
Proprietarii casei găseau de 
fiecare dată un motiv: fie că 
se serba ziua de naștere a so
țului, a soției, onomastica sau 
se logodeau doi tineri etc. ; 
sub acest pretext, al unor 
mici petreceri de familie, se 
puteau aduna muncitorii pen
tru a pune la punct desfășura
rea acțiunilor de luptă.

O vreme, în această casă, au 
stat „în gazdă“ niște copil săr
mani care veniseră la Bucu
rești în căutare de lucru. De 
fapt ei erau copiii unor luptă
tori revoluționari aflați în în
chisoare. De aci plecau pache
te cu alimente, medicamente, 
îmbrăcăminte, spre comuniștii 
întemnițați la Doftana, Jilava,

Ajutorul Roșu, una din nu
meroasele organizații de masă 
prin care partidul mobiliza și

l

„Emines- 
„Curentul“, 

trimiteau con- 
fondurile „A-

piețele orașu-

„petreceri“ a in
trat în casă un 
gardian. Toți 
cei prezenți nu 
și-au pierdut 
cumpătul și 
și-au văzut de 
„distracție“. 
Credeam că am

fost descoperiți, cînd gardia
nul ne-a înmînat o scrisoare 
din partea celulei de partid 
din închisoarea de la Caran
sebeș. Nu i-am acordat prea 
mult credit. Cînd am citit 
scrisoarea, din felul în care 
era scrisă am înțeles că pu
tem avea încredere în el. Prin 
gardian le-am trimis celor 
întemnițați o serie de mate
riale de partid ilegale, medi
camente și un ghid al Bucu- 
reștiului.

Un episod de care îmi aduc 
aminte cu emoție este și cel 
petrecut în vara anului 1930. 
Sindicatul tipografilor anun
țase că se va ține o întrunire 
în sala din strada Brezoianu. 
între timp însă sala a fost în
chisă. întrunirea trebuia ți
nută. S-a hotărît ca ea să aibă 
loc în pădurea Brănești — 
din apropierea Bucureștiului. 
Vreo 500 de tipografi, mai toți 
tineri, au venit cu familiile 
să-și petreacă duminica la 
iarbă verde. După prînz ne a- 
dunaserăm toți în jurul tova
rășului care ne vorbea. La un 
moment dat el a fost înterupt 
de doi agenți de poliție care 
fuseseră printre noi: „In nu
mele legii ești arestat, pentru- 
că faci propagandă comunis
tă“ — a răsunat vocea unuia 
din ei. Legea am fost noi, ti
pografii, care i-am împiedicat 
pe cei doi agenți să-1 aresteze 
pe tovarășul nostru. Pe agenți 
i-am pus pe fugă.

...Sînt cîteva acțiuni din și
rul multora care au fost des
fășurate de muncitorii tipo
grafi bucureșteni, acțiuni per
manent organizate și îndru
mate de celula de partid care 
activa în mijlocul lor.

Combinatul de celuloză și hirtie Brăila — camera de coman
dă a centralei termoelectrice 2 A.

Foto: N. STELORIAN

Din agenda
corespondentului

voluntar
Atit de mult s-a 

scris despre familia- 
tism, incit s-ar părea 
că eu nu mai pot 
zice nici un cuvînt. 
Și totuși, am „desco
perit“ un „familia
rism“ unic, Ia Fabri
ca de zahăr și ulei 
din Podari, regiunea 
Oltenia. Nu-i nevoie 
să faci nu știu ce 
investigații, deoare
ce totul e clar de la 
poartă, mai precis 
de la panoul de o- 
noare. Prima foto
grafie e a tovarășu
lui Giurpi Cazani, 
urmează 
dorului
Dumitru,

0 familie

de fruntași

apoi a fe
ce/ mare : 
apoi a lui

V aler și 
Și cum 
căsătorit 
nou nu lipsește nici 
fotografia soției sale 
Tanfa Cazoni. Deci 
toată familia. Și mai 
e ceva. Cei tineri 
din familie, au ter
minat, 
ultimii ani la școala 
medie.
devină... chimiști la

Alexandru. 
Dumitru e 

de la pa-

sau sini in

Tofi vor să

U niversitatea din 
Craiova. Nu mai e 
nevoie să spun că 
toți sînt fruntași in 
producție, iubiți și 
respectați de tovără
șii de muncă. Așa 
„familiarism" mai 
zic și eu.

FLOREL 
CRISTINA

operator

început de bilanț
E o vorbă din bătrîni care 

spune : „Toamna se numără bo
bocii“. ...............
hăești, 
au ce 
vorba
In acțiunile de muncă patrioti
că. Pe scurt, să trecem la nu
mărat : curățirea șanțurilor de 
pe marginea străzilor, amena
jarea a două baze sportive, îm- 
prăștierea pietrișului pe 1 007 

m.p. șosea, transportul une mari

Tinerii din comuna Mi- 
raionul Drăgănești-Olt 

număra șl primăvara. E 
de rezultatele obținute

cantități de pămînt la amena
jarea digului pentru captarea 
apei necesare Irigațiilor. Exem
ple de tineri? Aș putea enume
ra la iuțeală cel puțin 50.

Aceasta e doar începutul bi
lanțului. Și 
măra acum, 
nă o să fie 
tabil.

dacă avem ce nu- 
primăvara, la toam- 
nevoie de un con-

VASILE BIȘAG 
cooperator

La sfat: omul de știință

și țăranul
Nu știu dacă cu mulți ani 

în urmă mai veneau oameni 
de știință prin Valea Cireșu
lui din raionul Drăgănești- 
Vlașca. Am întrebat pe cei 
mai bătrîni. Răspunsul a fost 
aproape același. „Nu prea se 
omorau ei să-și murdărească 
lacul pantofilor“.

De cîteva ore asist la un 
dialog neasemuit de interesant 
între cercetătorul științific 
Mircea Demetrescu de la Ob
servatorul astronomic din 
București, profesorul Gheor
ghe Burdur și vreo 300 de 
țărani. Mi-e imposibil să re
dau întrebările și răspunsu
rile : de la cultura griului 
pînă la zborul interplanetar. 
Planșe, schițe, documente

să argumenteze fiecare răs
puns, iar țăranii își freacă 
mulțumiți palmele că și-au lă
murit „o idee“ care îi preocu
pă. Și totuși pentru zilele 
noastre a devenit un fapt o- 
bișnuit ca academicianul, 
mul de știință, profesorul 
meargă în mijlocul 
să le tălmăcească 
științei și culturii.

Dialogul nu s-a

o- 
să 

țăranilor 
comorile

terminat 
aici în sala căminului cultural 
ci a continuat afară, pe ulițele 
satului și el continuă mai de
parte, căci dacă nu duminica 
viitoare, cealaltă vom avea iar 
oaspeți, pe care-i așteptăm.

E. NOVAK CORVIN ALEXE 
activist cultural

Echipa de dansuri a Cen
trului universitar Tfrgti 
Mureș prezintă o suită 
de dansuri de pe Valea 

Nirajului

Foto : N. STELORIAN

Introducere
la un ciclu de audiții

c
mai a luat siîr-

ne pro- 
Mozart,

în 
și 

i mari 
respec-

Incheierea Festivalului 
de artă studențească

La 3
șit ediția 1966 a Festi
valului de artă studen
țească Închinat celei 
de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Co
munist Român. Paza 
finală a competiției 
artistice desfășurată 
de tinerii din Invălă- 
mintul 
rit — 
moașe 
teatru 
rar-muzlcale susținute

superior a 
la Cluj — 
spectacole 
și montaje

ofe- 
tru

de 
lite-

cle echipele teatrale și 
de recitatori, iar Ia 
București — variate 
manifestări ale ansam
blurilor șl formațiilor 
folclorice, corale și de 
estradă.

în afara acestora, 
Festivalul artei stu
dențești, care a Întru
nit peste 1 300 parti
cipant/, a înmfinun- 
chiat expoziții de pic
tură, sculptură si lo-

tografii evoclnd 
mente importante 
lupta dusă de P.C.R. 
pentru asigurarea unui 
viitor luminos tinerei 
generalii, simpozioane, 
conferințe șl meda
lioane cu teme simi
lare, la casele de 
tură și cluburile 
deniilor din toate 
trele universitare.

cui-
stu-
cen-

are dintre noi, tn- 
vîrtind butonul a- 
paratului de radio, 
punînd brațul pi- 
ck-up-ului pe un 
disc, auzind o sim 
fonie de Beetho
ven sau Brahms, 
concertele lui Bar- 

tock sau Rahmaninov, suitele 
lui. Bach sau Enescu, poemele 
simfonice ale lui Liszt sau Ri- 
chard Strauss, covîrșitorul 
Requiem al lui Mozart sau o 
operă wagneriană nu rămîne 
tulburat în fața forței graiului 
orchestral, multitudinii senti
mentelor pe care le trezesc în 
noi fiecare lucrare orchestra
lă, fiecare combinație sonoră.

Bucurie și tristețe, duioșie, 
frămîntare și liniște, elan și 
resemnare, pasiune, jale, pa
timă, speranță — lung, lung 
este șirul sentimentelor pe 
care le putem surprinde în 
desenul notelor de pe porta
tive.

Dar, oricît de subiectiv ar 
suna muzica în urechile noas
tre, limbajul muzical își are 
legile sale pe care trebuie să. 
le cunoști pentru a-l înțelege. 
Pentru a te integra universu
lui muzical, trebuie ca para
lel cu audierea concentrată a 
unor lucrări muzicale, cu fa-

miliarizarea pe viu, continuă 
și perseverentă — cu lucrările 
cele mai reprezentative ale is
toriei muzicii, să dobîndești 
temeinice cunoștințe de „gra
matică“ muzicală, să înțelegi 
coordonatele creației pe care 
o asculți.

Programarea permanentă a 
unor audiții și o prealabilă 
pregătire teoretică necesară 
înțelegerii operei audiate — 
iată două laturi inseparabile 
ale procesului de educație 
muzicală.

Ciclul de inițiere muzicală 
pe care îl deschidem în acest 
număr este menit să fie un 
îndreptar pentru tinerii noștri 
în audierea muzicii, în înțele
gerea fermecătoarelor frumu
seți ale artei sunetelor. El va 
încerca înainte de toate să 
răspundă solicitărilor acelor 
tineri (și în unele cazuri 
cercurilor de prieteni ai mu
zicii din case de cultură, clu
buri sau școli), care, dornici 
să pătrundă în imperiul artei 
sunetelor, simt nevoia unui 
ghid (întocmit după criterii 
pedagogice) asupra pieselor 
pe care trebuie să le asculte, 
asupra discurilor și cărților pe 
care trebuie să și le procure.

Departe de a-și propune o 
introducere teoretică în arta

(Agerpres)

muzicii, ciclul nostru încear
că doar să creioneze cîteva 
modalități de organizare a u- 
nor audiții, detaliile de ordin 
teoretic asupra pieselor pe 
care ni le propunem, elemen
tele discografice și bibliogra
fice necesare înțelegerii în
tregii teme abordate. în an
samblul ei, suita de audiții pe 
care v-o propunem este me
nită a vă da elementele nece
sare înțelegerii bazelor artei 
sunetelor, a legăturilor dintre 
muzică și celelalte arte, a 
legăturilor dintre creația sim
fonică și folclor, a ceea ce este 
specific fiecărei forme și fie
cărui gen în care au turnat 
compozitorii inspirația lor, în 
sfîrșit, cunoșterea marilor 
etape ale dezvoltării muzicii, 
caracteristicilor creației mari
lor personalități care au ilus
trat de-a lungul vecurilor mu
zica universală și națională.

Dar cum orice „activitate 
fără profesor“ are nevoie de 
un număr suplimentar de ma
nuale și cărți, iar cum ele
mentul principal al audițiilor 
îl reprezintă discurile am în
cerca să răspundem, în acest 
succint preambul la noul nos
tru ciclu, la o întrebare pe 
care adeseori ne-o pun cititorii 
noștri: — cum trebuie să ne

formam discoteca, și ce 
discuri trebuie să ne procu
răm pentru primele noastre 
audiții ?

Discul reprezintă într-ade- 
văr un admirabil mijloc de 
educație artistică. Cu ajutorul 
discurilor putem auzi piesele 
muzicale favorite fără a mai 
fi legați de sălile de concert, 
de orele de emisie ale postu
rilor radiofonice sau de mani
festările educative organizate 
de diverse instituții muzicale.

PE BAZA CĂROR CRITE
RII TREBUIE SĂ NE FOR
MĂM ACEASTĂ DISCO
TECĂ ?

lncercînd să ne formăm dis
coteca trebuie să pornim în 
primul rînd de la necesitatea 
de a fi posesorii Imprimărilor 
absolut necesare parcurgerii 
unei anumite etape de inițiere 
muzicală pe care ni. le-am pro
pus.

Binevenită ar fi desigur din 
acest punct de vedere procu
rarea dintru început a ciclu
lui de discuri „Electrecord" 
din colecția „în ajutorul iu
bitorilor muzicii" care înles
nesc asimilarea, să zicem așa 
„pe viu" a elementelor de 
bază ale limbajului muzical.

în al doilea rînd trebuie să

pornim de la necesitatea de a 
avea în discotecă realizări de 
prim ordin ale tuturor marilor 
perioade ale istoriei 
(cîteva dintre marile 
ale Renașterii, ale 
intrate în istoria 
sub numele de 
cism, ale clasicilor, 
pozitorilor romantici, 
prezentanților tuturor școlilor 
naționale și, în sfîrșit, ale ma

rilor creatori ai secolului nos
tru). lncercînd să adunăm în 
discoteca noastră lucrări ale 
principalelor etape ale evolu
ției artei sunetelor, trebuie să 
avem însă o grijă deosebită 
pentru a ne procura piesele 
cele mai reprezentative, 
cele mai diverse genuri 
forme, ale celor mai 
compozitori ai epocii 
tive.

Dorim, de pildă, să 
curăm lucrări ale lui 
Beethoven, Șostakovici și E- 
nescu. Vom alege din Mozart 
ultimele trei simfonii (39, 40, 
41) una din sonatele pentru 
pian, un concert pentru vioară, 
sau pian, Requiemul și, dacă 
avem, posibilitatea, imprima
rea integrală a oricăreia din
tre lucrările sale destinate 
teatrului liric. Din Beethoven, 
vom alege cîteva simfonii
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muzicii 
creații 
epocii 

artelor 
preclasi- 
ale corn

ale re-

(preferabil simfoniile: 3, 5, 7 
și 9), o sonată pentru pian, 
Concertul pentru vioară, Con
certul nr. 5 pentru pian, un 
Cvartet, opera „Fidelio" iar 
din Șostacovici simfoniile a 
5-a și a 7-a, Cvartetul nr. 8, 
Concertul pentru vioară. Din 
Enescu ne vom procura Rap
sodiile, Simfonia I, Octuorul, 
Simfonia de cameră și „Oedip". 
Pentru o selecție judicioasă a 
imprimărilor închinate unor 
creatori este necesar să răs
foim înainte de achiziționarea 
unor discuri paginile unor mo
nografii muzicale.

Formîndu-ne discoteca tre
buie să avem în al treilea 
rînd grija de a ne procura la 
început numai acele interpre
tări ce aparțin unor orchestre 
sau unor soliști care prin nu
mele lor ne dau certitudinea 
de a fi tălmăcit la un înalt 
nivel artistic comorile marilor 
compozitori. Numele lui Enes
cu, Rahmaninov, Richter, Oi- 
strach, Furtwängler, Kărajan, 
Georgescu, Ormandy ș.a.m.d. 
imprimate pe disc reprezintă 
desigur girul unor interpretări 
de înaltă calitate.

★

Și acum în prima noastră 
audiție ne propunem să înțe
legem „modul de construcție" 
al orchestrei simfonice. Pen
tru asta pregătiți-vă discul cu 
Variațiunile lui Britten pe o 
temă de Purceii, (subintitulate 
chiar „Călăuza tînărului în
tru cunoașterea orchestrei"), 
„Petrică și Lupul“ de Proko- 
fiev și cartea lui Al. Pașcanu 
„Orchestra simfonică" din 
colecția „Muzica pentru toți".

IOSIF SAVA



Vizita delegației Marii Adunări

Naționale a Turdei

Primirea la președintele Consiliului
de stat, €Hivu stoica

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit marți delegația Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
condusă de Ferruh Bozbeyli, 
președintele Medjlisului, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Ștefan

★

Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți 
de Stat, ~ 
secretar, 
membru 
Stat.

A fost
Arif Mardin,
Turciei la București.

al Consiliului 
Grigore Geamănu, 
și Gheorghe Stoica, 
al Consiliului de

prezent Semsettin 
ambasadorul

★ ★

Marți dimineața, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei, condusă de Ferruh 
Bozbeyli, președintele Med- 
jilisului, s-a întîlnit la Pala
tul Marii Adunări Naționale 
cu acad. Ștefan S. Nicolau, 
Mia Groza și Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinți ai M.A.N., 
precum și cu președinții unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Semsettin Arif 
Mardin, a oferit o recepție.

Au participat Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Constan
ta Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, acad. 
Șt. S. Nicolau, Mia Groza, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, membri 
ai Consiliului de Stat, deputați 
în Marea Adunare Națională, 
reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oa-

-----•-----

meni de artă și cultură, gene
rali, ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agorpree)

In regiunea lași
s-a terminat 

îlisamînțatul porumbului
IAȘI — de la coresponden

tul nostru.
Mecanizatorii, muncitorii din 

unitățile celor două trusturi 
G.A.S. și din S.M.T. precum 
și membrii cooperativelor 
agricole de producție din re
giunea Iași au raportat asea
ră încheierea însămînțării po- 
rumbului.Această cultură ocu
pă peste 200 000 ha din su
prafața arabilă a regiunii. 
Cele mai bune rezultate în 
efectuarea acestei lucrări au 
fost obținute de unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
din raioanele Huși, Hîrlău, 
Bârlad. In continuare, lucra
torii de pe ogoarele regiunii 
Iași execută lucrări de între
ținere a culturilor.

despre eficacitateDin nou
Minutul 91 •••

In laboratorul d< fizied on elevii «lașei a X-a 8 de la Liceul „V. Aleosandri“ din Galați
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Tinerii noștri handbaiiști învingători

in turneu! de la Sarajevo
Turneul internațional de 

handbal de la Sarajevo a fost 
ciștigat de echipa de tineret a 
orașului București. în ultimele 
jocuri, tinerii handbaiiști buou- 
reșteni au învins cu 19—16 
echipa orașului Visoko și au

terminat la egalitate : 12—12 
cu selecționata orașului Sara
jevo. Handbaiiști! echipei o- 
rașului București, cucerind de 
trei ori alternativ victoria în 
acest turneu, au intrat defini
tiv în posesia trofeului.

PE SCURT • PE SCURT
• Campionul României Ion 

Țiriac a debutat cu o victo
rie în cadrul turneului inter
național de tenis de la Roma. 
El a învins cu 6-0, 6-1, 6-3 pe 
italianul Bartoni.

® Astăzi la Cluj, în primul 
meci al finalei „Cupei cam
pionilor europeni“ la tenis de 
masă (masculin), C.S.M. Cluj, 
deținătoarea trofeului, întîl- 
nește formația Lokomotiv 
Brno (R. S. Cehoslovacă). Re
turul va avea loc la 11 mai 
la Brno.

® Marți în runda a 9-a a 
turneului internațional de șah 
care se desfășoară în Capita
lă, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Partoș-Pav- 
lov remiză ; Soos-Kolarov re
miză ; Kavalek-Neamțu 1—0; 
Czerniak-Ciocîltea întreruptă; 
Minici-Matulovici remiză ; 
Korcinoi-Gheorghiu întrerup
tă într-o poziție complicată ; 
Ghițeseu-Bednarski 1—0.

In clasament conduce Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) cu 6 puncte 
(1) din 8 partide, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) 
cu 6 puncte (1) din 9 partide 
și Bednarski (Polonia) 6 punc
te. Astăzi are Ioc runda a 10-a.

• Ciclistul francez Jacques 
Anquetil a întrerupt seria de 
victorii ale rutierilor italieni în 
marile curse internaționale de 
primăvară. Anquetil a ciștigat 
detașat întrecerea Liège—Bas- 
togne—Liège, desfășurată în 
Belgia, realizind pe distanța de 
253 km timpul de 6h 59’45”.

• Astăzi are loc la Londra 
întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Angliei și 
Iugoslaviei. Acest meci prile
juiește o nouă verificare a po
tențialului de joc al formației 
'engleze care se pregătește pen
tru turneul final al campiona
tului mondial.

(Agerpres)

• CONTINUĂRI

Premierele
mentelor pină la 8 mai 
(1 500 000 lei la producția glo
bală și economii la prețul de 
cost de 336 000 lei) — intrarea 
lucrărilor într-o nouă etapă : 
pregătirile pentru probele me
canice și tehnologice.

Șantierul trăiește cu toată 
ființa sa „febra“ zilelor de în
trecere. Sub o cupolă metali
că, înaltă de 20 m, echipa con
dusă de Puiu Alexandru defi
nitivează lucrările de montaj 
la gazometrul de 10 000 mc. 
Montarea închizătoarelor hi
draulice la telescoape a con
stituit un adevărat examen 
pentru constructori. Ele tre
buiau centrate cu maximum 
de precizie. Ușor de spus, dar 
cum să realizezi aceasta, cînd 
ai de manipulat piese de mare 
tonaj ! Puiu Alexandru, acest 
tînăr de 27 de ani, care și-a 
făcut ucenicia pe mai multe 
șantiere, a găsit soluția cea 
mai practică. A confecționat

Pe Argeș

• CONTINUĂRI
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șantierului
împreună cu echipa sa niște 
dispozitive speciale de centra
re. Și iată că lucrarea, care 
părea să intre în impas din 
lipsa unei macarale de 10 
tone, a fost executată la ter
men și la un nivel calitativ ri
dicat. Inițiativa șefului de e- 
chipă și a tovarășilor săi, 
a făcut ca săgeata de pe gra
ficul întrecerii, oprită la un 
moment dat, să se ridice în 
punctul cel mai înalt.

Un examen a dat și echipa 
condusă de Gheorghe Oltea- 
nu. Un adevărat examen de 
maturitate. Nici unul din cei 
șase tineri din echipă nu are 
mai mult de 19 ani. Maturita
tea le-o certifică însă faptele. 
Ei au montat zeci de metri de 
țevi tehnologice la fabrica de 
amoniac. Comisia de recepție a 
acordat la 98 la sută din volu
mul de sudură calificativul de 
„foarte bine". Un calificativ 
pe care cea mai tînără echipă

de pe șantier îl merită pe de
plin. 11 merită pentru abne
gația cu care a muncit, pentru 
inițiativele pe care le-a avut.

Cei cu care stăm de vorbă 
— maiștri și ingineri — expli
că succesul într-un singur fe’ 
Ritmul bun de lucru de aici 
are la bază specializarea echi
pelor pe lucrări. Echipele lui 
Ștefan Milstein și Gh. Oltea
na s-au ocupat exclusiv de 
traseele de înaltă presiune. E- 
chipa lui Aurel Enache a lu
crat numai la sudura oțeluri
lor aliate. Nicolae și Ștefan 
Ursu, cu echipele lor, au exe
cutat lucrările de montare a 
compresoarelor.

In primele rînduri ale în
trecerii am întîlnit mulți ti
neri constructori. Ei au în
scris în cartea de onoare a în
trecerii fapte care le fac cin
ste : scurtarea termenelor de 
execuție a obiectivelor, execu
tarea lucrărilor la un înalt ni
vel tehnic, pregătirea minu
țioasă. a instalațiilor pentru 
probele tehnologice. Aceleași 
fapte pentru care, recent, or
ganizația U.T.C. de pe șantie
rul Combinatului chimic Tr. 
Măgurele a primit Diploma de 
Onoare a C.C. a U.T.C.

m sus...

De șase etape, con
sumate din returul 
campionatului, atacan- 
)ii echipelor de catego
ria A la fotbal se 
străduiesc să depă
șească o medie a efi
cacității care se 
tine la un nivel 
muljumitor. Cifra 
mai ridicată s-a 
gistrat la 
campionatului
s-au înscris 13 goluri. 
De atunci, medii mai 
scăzute : 13 goluri in 
etapa a doua, 17 go
luri in etapa a treia și 
tot atîtea in etapa a 
4. Si din nou mai pu
ține, 15 în etapa a 
cincea și 11 în cea de 

e adevâ- 
niunfir

men- 
ne- 
cea 

inre-
reluarea 

cìnti

alaltăieri 
rat că Intr-un 
redus de jocuri — par
tida dintre Steaua și 
Siderurgistul fiind a- 
mînată. Aprecierea a- 
cestor medii trebuie 
evaluată și cu reține
rea că a fost realizată 
prin cîteva scoruri de 
proporții, mai . curînd 
de ordinul accidentelor 
de cit un merit al în
vingătoarelor (vezi a- 
cel 6—0 de Ia Galați, 
al Siderurgistului).

Se discută enorm Ia 
noi, și pe bună drep
tate, despre această i- 
neficacitate, exprimată, 
cum se vede mai sus 
și de cifre. Rubrica 
noastră „MINUTUL 
91’ pe care o inaugu
răm astăzi vrea să a- 
tragă, la începui, a- 
tenția asupra unui sin
gur aspect și anume a- 
celă al lipsei de preci
zie în finalizare, de
monstrată elocvent de 
cei mai buni atacanfi 
cînd apar și sub trico
ul reprezentativei. Si 
anume că marea ma
joritate a făcătorilor 
noștri nu știu, nu vor, 
nu cred în loviturile 
PLASATE. EI nu șliu 
de cit una șl bună : 
LOVITURI PUTERNI
CE, cu ochii În
chiși, INDIFERENT 
DE SITUAȚIE. Or, este 
așa de bine știut că 
loviturile plasate, de 
mai mică intensitate, 
sînt mult mai sigure — 
în special în vecinăta
tea por Iii — decît su
turile puternice care 
prezintă marele han
dicap al impreciziei, 
mal ales executate de

cî/iva metri
Întrebați orice 
și vă va ras- 

că loviturile 
prind pe picior 
executate 
constituie

la 
poartă, 
portar 
punde 
care îi 
greșit, 
efect, 
mai mare teamă 
tru el. Jucători 
ai fotbalului de la noi 
și de aiurea (Sindelar, 
Guaita, Ferrari, Barat- 
ki, Beke, Didi, Ozon) 
au rămas In amintirea 
celor ce i-au văzut 
pentru arta de a iace 
mat portarul prin lo
vituri de mare preci
zie șl rafinament, în 
special din interiorul 
careului mare, ca să 
nu mal vorbim de lo
viturile din pozițiile 
vecine micului careu. 
Deci, nu lovituri oar
be, urmărind exclusiv 
forța, ci șuturi PLASA
TE DE PRECIZIE, iată 
ce trebuie să nu uite 
atacantii noștri, acest 
gen de lovituri foarte 
eficace, prețuite din 
totdeauna de specta
tori, adevărate coșma
ruri pentru portari.

cu 
cea 

pen- 
mari

imparabil țiMingea va li trasă cu

despre loviri 
intenționate, 

aruncări cu

volei Rapid, junioare, iți va netezi
Foto : N. STELORIAN

aceasta echipa de 
drumul spre victorie

EFTIMIE 
IONESCU

Si constatări nedorite
Pe lingă lipsa de efi

cacitate, vădită Sn ma
joritatea partidelor, pe 
lingă nivelul spectacu
lar scăzut sau necores- 
punzător al unora din
tre jocuri, etapa a 
XlX-a, a prilejuit si 
unele constatări nedo
rite. Este neplăcut să 
vorbim, in contextul 
unui sport afli de în
drăgit, 
brutale, 
despre 
sticle pe teren, intr-un 
cuvint despre flagrante 
manifestări nesportive.

Dar să nominalizăm. 
In partida de la Plo
iești, la înscrierea ce
lui de al treilea gol. 
jucătorii Farului acuză 
olseid, și se Îndreaptă 
spre arbitru să-t ceară 
socoteală. Gesturile la 
care s-au dedat — Im- 
brinceli penibile. Inso
lite de insulte ■— sînt 
pedepsite de 
mentul de joc. 
aci pină la a 
cu sticle pe 
luîndu-ti drept

regula- 
Dar de 
arunca 
teren ; 

țintă

jucătorii oaspeți, așa 
cum au procedat unii 
dintre spectatori, e o 
distan/ă care nu se În
scrie pe coordonata 
comportării civilizate 
și responsabile a publi
cului. Iată de ce în- 
tlmplările nedorite de 
pe stadionul ,,Petrolul" 
din Ploiești trebuie să 
formeze obiectul unei 
analize temeinice pe 
care s-o facă, Intr-un 
spirit obiectiv, realist, 
organele de resort lo
cale precum șl Fede
rația de specialitate și 
ale căror măsuri să 
aibă darul de a curma 
definitiv asemenea ma
nifestări.

într-o notă similară 
pot fi trecute și ieșiri
le nesportive, ale ju
cătorilor brașoveni 
care, în momentul 
cînd s-au văzut con
duși cu 2—0 de către 
rapidiști, s-au dedat la 
durități, la obstrucții 
șl loviri intenționale. 
Năftănăilă, un jucător

preferat în repetate 
rlnduri in diferite se
lecționate ale tării, în- 
tr-un timp record și-a 
afișat Întregul arsenal 
de „cunoștințe' și mij
loace nepermise de 
care dispune : l-a lo
vit pe Dan,-i-a dat pal
me lui ~ 
faultat 
Motroc.

Aici, 
cui să punem o între
bare arbitrilor. De ce 
nu intervin cu hotărî- 
re, de ce nu sancțio
nează prompt, drastic 
orice manifestări in- 
disciplinare afișate de 
acei „zeloși" jucători 
certați cu etica spor
tivă ?

întrebările noastre 
așteaptă răspunsul de 
Ia cei vizați și în pri
mul rind de la clubu
rile respective și Fe
derația de fotbal, răs
punsuri pe care, de 
fapt, le așteaptă și ci
titorii.

Greavu ți 
grosolan

credem, e

I-a 
pe

lo~

aer, pas și zbor de pasăre. 
Văzută de departe zidirea are 
grația femeilor acestui pămînt 
care poartă pe umeri, în mers 
elegant, ulcioarele pline. U- 
nică prin frumusețea ei, Curtea 
de Argeș este perfecțiunea 
însăși; simțindu-i-o, poporul 
a creat, pe măsura zidirii, le
genda lui Manole, capodoperă 
a folclorului nostru, alături de 
Miorița.

Iată Horezu — mînăstirea 
în care înflorește stilul brîn- 
covenesc — coloanele înfășu
rate în vrejuri subțiri, chena
rele cu flori și frunze de a- 
cant. Pridvorul și freștile 
sparg canonul picturii bizan
tine, adăugîndu-l cu amănunte 
de un pronunțat caracter 
popular.

Și, mai departe, Cozia — 
valoros monument de arhitec
tură feudală, zidul crescând 
din stîncă, la picioarele Oltu
lui vijelios. Ziduri severe, din 

piatră de rîu și cărămidă, fe
restre înalte, subțiind pină la 
șoaptă lumina înăuntru și 
pridvorul țărănesc, deschis 
primitor; scene de dansuri 
populare, în medalioanele din 
pridvor și portretele ctitorilor
— Mircea cel Bătrîn și fiul 
său, în costume somptuoase 
de cavaleri medievali. In se
veritatea zidurilor, în suplețea 
turlelor, în armonia ornamen
telor și în culoarea frescelor, 
în sculptura pietrei și lemnu
lui, meșterii acestui pămînt
— Manole legendarul, Vucașin 
pietrarul sau Istrate lemna
rul, au realizat, la noi, mode
lul artei acelor vremuri; din
colo de stiluri străine adopta
te, dincolo de influențele topi
te în aliaj ales, ei au adus 
căldura și omenia caselor de 
Vîlcea, culoarea și linia înnobi
lată de olari în ceramica de 
Horezu, chenarele vii, înflo
rind țesăturile muscelene, au 
adus via, neperisabila frumu
sețe — lege veche a acestor 
pământuri. între istorie și le
gende, între ctitorii și casele 
țărănești, Intre pământul stră
vechi și baladă, timpul a 
realizat sinteza unui peisaj 
spiritual, peisajul Argeșului, 
regiunea dintre crestele mân
dre ale Făgărașului și Oltul 
impetuos.

Aici, pe pământurile arge- 
șene, la Mînăstirea Govora, a 
văzut lumina Pravila Mică — 
prima tipăritură românească 
iar la Schitu Golești, oamenii 
iluminați au înființat prima 
școală românească ; sînt vii, 
pe aceste drumuri, urmele lui 
Tudor din Vladimiri și ale pa
șoptiștilor. Secole se leagă de 
secole, în aceeași arhitectură 
—■ stil românesc, în aceeași 
durată a trudei, a creației și 
mândriei unui popor.

Defielul Oltului —- Drumul 
Domnului de Rouă. In peisa
jul de o frumusețe sălbatică,

trecând printre munții care 
au împietrit chipuri și închi
puiri, Oltul — Alutus — Alu- 
ta, își poartă, în cîntec și 
vuiet, legendele. Sus, acolo 
unde stîncile se răsucesc laco
nic, acolo unde nu se mai 
aude apa, ci numai țipătul 
durut al pietrei, sus, acolo, 
e zborul de pasăre liberă al 
albăstruiul. Drumul Domnului 
de Rouă... Legenda unei iubiri 
creată pe măsura frumuseții 
naturii. Numai un asemenea 
poet mare — poporul care a 
realizat asemenea opere, putea 
să-l dea pe Eminescu.

Drumul Oltului. Pe aici a 
trecut împăratul Traiam, cu
ceritorul, spre Sarmisegetuza; 
de aici, din locul numit și a- 
cum Masa lui Traian, va fi 
privit marșul cohortelor sale 
— coifuri și scuturi, în ritmul 
scăpător al luminii. Pe aici au 
trecut plutașii, înfruntând 
vârtejurile apei, purtând pă
durile munților, încheiate în 
plute prelungi. Pe aici trecea 
drumul negustorilor, între 
Transilvania și Țara Româ
nească — se auzeau obadele 
carelor grele șl scîrțîitul roți
lor pornite la drum lung.

Drumuri... Drumuri între le
gende și istorie, drumuri le- 
gînd pământuri, oameni și 
timp.

Dar eu îmi înalț privirea 
spre alt drum pe care oamenii 
zilelor noastre l-au croit, întîi. 
Iată, stâlpii de înaltă tensiune 
ca niște trăsături de unire le- 
gind „țările" țării, într-un alt 
peisaj spiritual contemporan: 
In peisajul Argeșului, între 
Pitești și Slatina, între Rîmni- 
cu Vîlcea și Curtea de Argeș, 
între Govora și Hidrocentrala 
de pe Argeș, pretutindeni tre
ce drumul nou al luminii.

Slatina — un loc unde nu 
se întîmpla nimic, un târg 
înglodat in orizontala lui pră
fuită — și-acum, iată, se

înalță Combinatul de alumi
niu, ctitorie a zilelor noastre, 
în noul stil arhitectonic al in
dustriei românești; aici era 
un cîmp mărginit de dealuri 
sărace de cînd lumea ; dealu
rile se învecinau cu Oltul, în 
același timp egal, fără întâm
plări — și iată, a răsărit una 
din cetățile chimiei, Govora ; 
la Rîmnicu Vîlcea, tulburând 
tropotul cailor și al birjelor pe 
caldarâm și promenada în ritm 
de menuet de mai ieri, s-a 
ridicat, impunând ritmul im
petuos al veacului nostru, 
Combinatul de industrializare 
a lemnului, unul dintre cele 
mai modeme din țară. Câmpu
lungul, vechea așezare arge- 
șeană, e cunoscută acum și 
pentru uzina sa mecanică, 
unitate de frunte în industria 
constructoare de mașini. 
Piteștiul, orașul negustorilor 
și parcului Trivale, orașul 
dormitând în indiferența unei 
istorii, cunoaște ritmul impe
tuos al șantierului hidrocen
tralei din vecinătate; cunoaș
te ritmul industrializării so
cialiste, prin combinatul de 
prelucrare a lemnului, prin 
fabrica de textile sau aceea 
de tananți, prin construcțiile 
care modernizează cartiere 
întregi — iată, încă atâtea 
trăsături de unire, în drumul 
înaltei tensiuni, drumul în
noirii și modernizării unor 
așezări străvechi. Vechii ar
hitecturi argeșene îi sînt 
adăugate linii noi, esențiale : 
alături de dantelăria de piatră 
a Curții de Argeș, monument 
arhitectonic al secolului XVI, 
stă palatul uzinei subterane 
de pe Argeș, monument arhi
tectonic al secolului nostru ; 
pridvorului sever, străjuit de 
coloane subțiri, al Coziei, i se 
alătură coloanele infinite ale 
Slatinei moderne.

Se realizează, astfel, și aici, 
acest peisaj modern — sinte
ză migălită, perfectă, a unor 
secole întregi, acest peisaj — 
creația omului contemporan 
care construiește, pe măsura 
celor doi maeștri ai locului — 
natura și tradiția.

La semănat, întreaga 
zi — lumină !

lizaseră peste 300 hectare. 
Țăranii cooperatori din Glo
duri beneficiau, pe lîngă ate
lajele proprii și de cîteva zeci 
de atelaje sosite din Berești- 
Bistrița, Faraoani, Și totuși, 
zile de-a rîndul viteza de lu
cru a fost mai mică decît cea 
realizată la Obîrșia. Analizînd 
cauzele, consiliul de conduce
re a luat cîteva măsuri care 
vor contribui, fără îndoială, 
la creșterea vitezei zilnice la 
semănat.

Privite prin prisma consta
tărilor prilejuite de raidul 
nostru, cele 1 900 hectare în- 
sămînțate în cursul zilei de 
27 aprilie nu reflectă posibili
tățile existente în raion. 
Timpul înaintat face și mai 
imperioasă folosirea tuturor 
mijloacelor de care dispun 
cooperatorii din raionul Ba
cău pentru încheierea cît 
mai grabnică a semănatului 
porumbului.C. VASILE

„SIMPLE COINCIDENȚE^

i LA TEATRUL NAȚIONAL DIN CRAIOVA
ncercarea Teatru
lui Național craio- 
vean de a-și alcă
tui un repertoriu 
echilibrat este me
ritorie. Sînt de 
semnalat cele pa
tru piese Shake
speare intrate în

repertoriul permanent ca și 
prezența pieselor roipânești 
clasice (Camil Petrescu, Gh. 
Ciprian). Din dramaturgia ori
ginală contemporană a fost 
aleasă piesa lui Paul Everac 
„Simple coincidențe“. Alege
rea a avut în vedere mai ales 
tematica piesei, axată pe sub
linierea unor delicate mo
mente sufletești ce se produc 
într-o familie oarecare. Auto
rul nu dezvoltă un conflict, ci 
semnalează conflicte iminente. 
Atenția spectatorului e între
ținută tocmai prin posibilita
tea unei declanșări de forțe 
contrarii care nu mai vine 
pentru că nu era nici în aten
ția nici în intenția autorului. 
Piesa are un caracter didactic 
neascuns, nici accentuat osten
tativ. Efortul autorului e de 
a sugera norme etice elastice, 
înțelepte etc.

Ca în toate piesele lui Eve
rac, schimbările de decor și 
replicile lungi sînt numeroase 
și problemele pe care le au 
de rezolvat regizorii și inter- 
preții destule. Lucrul cel mai 
interesant din- spectacolul cra- 
jovean, prin noutatea față de 
montările anterioare, este evi-

tarea unui decor care să res
pecte întocmai indicațiile au
torului. In locul camerelor, al 
holurilor, al dormitoarelor, 
care se încrucișează în paran
tezele introductive de tablouri, 
scenograful (Vasile Bluz) și re
gizorii (Valentina Balogh și 
Mi’ron Niculescu) au imaginat 
un cadru cu totul liber de ase
menea constrângeri. Cîteva po
diumuri de diverse dimensiuni

altfel, în întreaga desfășurare 
a spectacolului.

O astfel de concepție sce
nografică credem că nu e 
nepotrivită. Ea eliberează sce
na de balast butaforic și con
strìnge spectatorul să-și con
centreze toată, atenția asupra 
evoluției actorilor. Soluția 
este modernă și dă actorilor 
șansa evidențierii calităților. 
(Piesa, de altfel, favorizează

Iul unui tînăr care aderă, spre 
deosebire de părinții săi, la 
un alt fel de a vedea viața. 
Sorin Vlăsceanu ar fi deci 
tipul reprezentativ pentru acei 
tineri de loc neserioși, dar in
teresați mai mult de tehnică 
decît de lecțiile de latină, fu
gind de complicații sentimen
tale etc. Dan Tufaru a reușit 
dezinvoltura în gest și vorbă 
trebuitoare rolului, deși uneori 
„înghite" prin debit rapid pa

și înălțimi comunicînd prin 
cîteva trepte constituie cadrul 
permanent al reprezentației. 
Cîteva mobile de interior, ori 
o foarte sumară recuzită, ab
solut necesară, intervin mar- 
cînd trecerile de la un loc la 
altul. Sugestia de cadru oră
șenesc e completată de un 
fundal panoramic: luminile 
orașului noaptea, care fac o 
excelentă impresie și pentru 
care maistrului de lumini 
(Vade-m Sevinski) i se cuvin 
relevate meritele, vizibile de

pe actorul solist, autorul obli
gând pe interpret, prin felul 
cum și-a compus și condus 
personajele, la adevărate reci
taluri). Să urmărim evoluția 
actorilor. Distribuția piesei 
angajează un număr aprecia
bil de actori cu o contribuție 
însă inegală, deși niciodată în 
afara unei corectitudini care 
denotă seriozitate profesio
nală.

Dan Tufaru, fostul interpret 
pe scena institutului de teatru 
al „năzdrăvanului de la soare 
apune“, are de interpretat ro-

saje ce s-ar cere mai bine 
nuanțate (cu atît mai mult cu 
cît accentele sînt indicate în
tre paranteze de autor) lucru 
de altfel ușor remediabil. (Ta
lentul tânărului actor e pîndit 
însă de unilateralizare ori- 
cît de vagă va fi această ame
nințare ea trebuie semnalată 
— din pricina unui frumos și 
candid chip de copil precoce 
sau inteligent, sau pur și 
simplu șmecher, care îl face 
să arboreze în rolurile sale o 
ținută ștrengărească în acord 
cil chipul său dar nu întot

deauna și cu rolul jucat). A- 
ceasta nu-l împiedică pe Dan 
Tufaru de a fi unul din cei 
mai convingători interpreți ai 
spectacolului, într-un rol pi
vot. O bună compoziție a avut 
și Mânu Nedeianu în Moș Flo
ridă Predoiu la fel și Ion Pa- 
velescu în rolul unui ratat 
profesor bătrîn. Cu un joc 
mai monoton decît putea fi 
prevăzut după rolul din „Act 
venețian" a fost Constantin 
Sassu în Vlăsceanu — tatăl.

Al doilea rol-pivot al spec
tacolului e cel al Danielei Bu- 
zura, tînăra ciudată, neatrasă 
de jocul senzualității obișnui
te. Personajul e pe alocuri bi
zar, plin de tirade, de un lirism 
patetic anacronic ceea ce pre
supune un maraton actoricesc 
destul de greu de susținut. 
Alexandrina Albulescu n-a 
putut să depășească insufi
ciențele textului, în stare de 
a handicapa orice interpret. 
Cu o notă de autenticitate în 
Gheorghe Buzura — Iancu 
Goanță. Nu poate fi trecut cu 
vederea modul în care s-au 
achitat de rolurile lor nici 
Marina Basta — îndeosebi a- 
ceasta, — Lucian Albanezu și 
Ileana Sandu.

M. UNGHEANU

CIN
HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE

rulează la Patria (orele 9,15, 
11,30, 13,45, 16,30), Bucu
rești (orele 9,15, 11,30,
13,45, 16,30, 18,45, 21) în 
completare VÎRSTA, Mo
dern (orele 9, 11,15) 13,30, 
16, 18,30) 21) In completare 
PLITETE ) Grivița (orele 
9,45; 12) 14,15; 16,30;
18.45; 21).

adevArata față a fas
cismului

rulează la Republica (orele 
9,30: 12,15; 15,15; 18; 20,45).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Central (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45).

INSPECTORUL în completa
re SCOARȚE POPULARE

rulează la Capitol (orele 
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30), Feroviar (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

IN GENUNCHI MA ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21). ■

HAI, FRANȚA
rulează la Aurora (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21) în completare SECRE
TUL TRECUTULUI ; Fla
mura (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

NU PUNGE PETER
rulează la Victoria (orele 
10; 12,30; 15,15) 18) 20,30), 
Volga (orele 9,45) 12) 14,15; 
16,30; 18,45; 21) în com
pletare ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează Ia Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 21) 
la ora 18,30 rulează RĂS
COALA.

EMATOGRAFE
CEA MAI FRUMOASA în 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21
— program pentru copii, 
ora 10); Popular (orele

Cadru din filmul iugoslav 
„Inspectorul"

10,30; 16; 18,30; 20,45; în 
completare ZILELE SIGHI- 
ȘOAREI.

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIATI CĂ ?... DOUĂZECI DE 
ANI i>E PICTURĂ ROMA
NEASCA. ACOLO UNDE 
CARPAȚII INTÎLNESC DU

NĂREA (Cinemascop) ROMÂ
NIA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM, C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri Noi 
(orele 10—21) în continuare.

O CLASĂ NEOBIȘNUITA !n 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsior (orele 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

ATENTATUL (cinemascop)
rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15).

FINALA BUCLUCAȘA în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30 în continuare, 15,45; 
18,15; 20,45), Flacăra (orele 
15,30; 20,30) la ora 18 ru
lează LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT.

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUȚINA GIMNA
STICĂ

rulează la Buzești (orele 
13; 15,30; 18,15; 21) gră
dină ora 20,30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
în completare OAMENI LA 
ÎNĂLȚIMI

rulează la Crîngasi (orele 
15,45; 18; 20,15).

RĂSCOALA (cinemascop)
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15).

DUPĂ MINE CANALII (cine
mascop) în completare CU A 
CUL ȘI AȚA

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; 
Lira (orele 15,30; 18: 20,30).
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Adunarea Mondială

Marți s-a deschis la Palatul 
Națiunilor cea de-a 19-a Adu
nare Mondială a Sănătății. 
Participă aproximativ 400 de 
delegați din 126 de țări mem
bre (din care trei membre a- 
sociate) ale Organizației Mon
diale a Sănătății, reprezen
tanți ai instituțiilor speciali
zate ale O.N.U. și observatori 
ai organizațiilor neguverna
mentale care întrețin relații 
oficiale cu O.M.S. Delegația 
română este condusă de Ioan 
Sandu, adjunct al ministrului 
sănătății și 
ciale.

Ședința 
deschisă de 
de-a 18-a Adunări 
dr. V. V. Olguin, care a făcut 
o expunere asupra situației 
sanitare mondiale.

Șeful delegației romîne, 
Ion Sandu, a protestat împo
triva prezenței în adunare a 
ciankaișistului. „Delegația ro- 
mînă, a spus el, declară că sin-

prevederilor so-

inaugurală a fost 
președintele celei 

Mondiale,

gurul guvern care are dreptul 
de a reprezenta China pe plan 
internațional, inclusiv la Or
ganizația Mondială a Sănătă
ții, singurul care își poate a- 
suma obligații în numele po
porului chinez, este guvernul 
Republicii Populare Chineze. 
Reprezentantul român a subli
niat că Republica Socialistă 
România se pronunță cu fer
mitate împotriva prezenței 
ilegale și inadmisibile a cian- 
kaișistului în adunare și în fa
voarea restabilirii 
legitime ale R. P.

în același sens 
nunțat delegații 
Cambodgiei, Cehoslovaciei, 
Mongoliei, Cubei, Franței, Un
gariei, Congo-Brazzaville, U- 
niunii Sovietice, Poloniei, Iu
goslaviei și Algeriei. Ciankai- 
șistul a fost sprijinit de dele
gații Statelor Unite, Japoniei 
și Coreei de sud.

Lucrările celei de-a 19-a A- 
dunări Mondiale a Sănătății 
vor dura trei săptămîni.

drepturilor 
Chineze.
s-au pro- 

Albaniei,

&

Sosirea delegației 
guvernamentale

române la Moscova

Ce* mai discutată revistă americană 
se numește „Ramparts“ (Bastionul). 
In ultimele săptămîni, fu cercurile 

politice și intelectuale din Statele Unite 
s-a vorbit în mod deosebit despre numă
rul pe luna aprilie al acestei reviste.

Interesul a tost au. a citat 
de publicarea unul articol, 
extrem de detaliat, privind 
colaborarea dintre o uni
versitate americană de pres
tigiu cu serviciul american 
de spionai (C.I.A,), Această 
colaborare a avut loc In 
Vietnamul de sud unde un 
Însemnat număr de profe
sori și alte cadre didactice 
din universitățile americane 
au activat, intre anii 1955 
și 1959, in calitate de a- 
genți al C.I.A. pentru men
ținerea la putere a regimu
lui dictatorului Ngo Dinh 
Diem.

Faptul că agenții spiona
jului american acționează 
In diferite țări sub nume 
sau profesii false, nu mai 
constituie de mult un se
cret. Existau și pină acum 
suficiente mărturii privind 
legăturile existente intre 
unele instituie americane

de Invățămlnt superior și 
Agenția Centrală de Inves
tigații care „colaborau" 
pentru efectuarea unor 
„studii" in străinătate. A- 
ceste legături erau conside
rate in Statele Unite ca 
„normale" atit timp cit ele 
nu erau scoase la lumină. 
Prestigiul „Institutului de 
tehnologie din Massachu.-

setts" are de suferit șl as
tăzi după ce s-a dezvăluit 
că, în urmă cu 15 ani, a 
primit fonduri din partea 
C.I.A. și a trimis agenți ai 
spionajului american In di
ferite țări cărora le-a dat 
titulatura de... profesori, 
conferențiari, lectori ai a- 
cestui institut. La Washing
ton se pretinde că Institutul

de stat din Michigan și ser
viciul de spionaj american.

S-a aflat astfel că Uni
versitatea din Michigan a 
primit suficiente fonduri 
pentru a crea un „centru 
de studii" care a avut sar
cina să se ocupe de proble
mele politice și economice 
ale altor țări. Și în alte 
universități americane, ca

ciale de spionaj, contra
spionaj, acțiuni teroriste și 
alte lucruri asemănătoare. 
Sarcina lor era de a asi
gura supraviețuirea regi
mului lui Ngo Dinh Diem, 
de a descoperi comploturile 
împotriva fostului dictator 
sud-vietnamez și de a În
tinde curse adversarilor a- 
cestuia. Ei au primit chiar

Universități ale... spionajului

de tehnologie din Massa
chusetts, cu sediul la Boston, 
a rupt toate legăturile sale 
cu C.I.A. Cît de Întinse 
erau aceste legături nu se 
știe nici pînă astăzi. De 
aceea, cu atît mai senzațio
nale, au apărut dezvăluirile 
făcute de revista „Ram- 
parls" privind relațiile exis
tente între Universitatea

Harvard sau Princeton, e- 
xistă centre de studii ase
mănătoare. Dar la Univer
sitatea Michigan „activita
tea academică" a avut un 
conținut cu totul diferit. Nu 
numai că profesorii și spe
cialiștii centrului nu frec
ventaseră in viața lor vreo 
universitate, dar „studen
ții" urmau aici cursuri spe

ordinul de a redacta, Îm
preună cu adevărații proie- 
sori trimiși de Universita
tea Michigan la Saigon, o 
nouă „constituție" a Viet
namului de sud ! Dar după 
o „colaborare" de cinci ani 
proiectul a căzut. D-na Nhu, 
soția dictatorului, omul de 
legătură al acestuia c.u 
serviciile americane de

spionaj, devenise „prea În
căpățînată" și chiar în con
ducerea Universității Mi
chigan Începuseră să se 
facă auzite glasuri care ce
reau să se rupă legăturile 
cu C.I.A.

Deși nu o afirmă direct, 
revista „Ramparts" lasă să 
se înțeleagă că și în alte 
țări acționează în prezent 
„profesori-membri ai C.I.A." 
trimiși de diferite universi
tăți americane pentru a lu
cra la diverse „proiecte".

Nu se știe care persoane 
au dat revistei „Ramparts" 
amănuntele atit de precise 
privind activitățile serviciu
lui american de spionaj la 
Universitatea din Michigan. 
Dar faptul că revista „Ram
parts", condusă de un grup 
de tineri care se opun po
liticii S.U.A. în Vietnam, a 
căpătat în scurtă vreme o 
popularitate atit de mare, 
constituie o dovadă a sen
timentelor unei părți impor
tante a tineretului și inte
lectualității nord-americane 
față de un război de agre
siune.

I. RETEGAN

-

Din marile coloane ale păcii
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MOSCOVA 3. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : în legătură cu ina
ugurarea Expoziției economice 
a României, care va avea loc 
la 4 mai la Moscova, a sosit 
o delegație guvernamentală 
română condusă de Mihai Ma- 
rinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Marți, 
delegația a fost primită de 
N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S. 
A avut loc o convorbire prie
tenească în cursul căreia au 
fost abordate probleme de in
teres reciproc. La întrevedere 
a luat parte Teodor Marines- 
cu. ambasadorul României în 
U.R.S.S.

în aceeași zi, în pavilionul 
din parcul Sokolniki din Mos
cova, unde se află expoziția, 
a avut loc o conferință de pre
să la care aU participat ziariști 
sovietici și corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
Moscova. Ing. Remus Brad, 
directorul expoziției, a făcut

o prezentare a succeselor ob
ținute în ultimii ani de eco
nomia națională a țării noas
tre și a vorbit despre extin
derea relațiilor comerciale 
ale României.

în continuare, participan- 
ții au vizionat cîteva filme 
documentare și au vizitat 
standurile expoziției. Condu
cerea expoziției a oferit apoi 
un cocteil.

In mai multe
au avut loc recent puternice ma
nifestații pentru pace, Împo
triva înarmării atomice. Din 
numeroasele coloane ale păcii, 
fotografia noastră Înfățișează 
pe aceea care a defilat zileie 
trecute pe străzile Bruxelles

ului

orașe occidentale

Columbia

w-W

ACORD ROMANO-TIM
PRIVINO TRANSPORTURILE

AERIENE CIVILE

La 2 mai 1966 a fost semnat 
la Ankara, Acordul între Re
publica Socialistă România 
și Republica Turcia, privind 
transporturile aeriene civile 
între cele două țări.

Din partea Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Acordul a fost semnat de Ion 
Drînceanu, ambasadorul Ro
mâniei la Ankara, iar din 
partea Guvernului Republicii 
Turcia de Secretarul General 
adjunct al Ministerului Afa
cerilor Externe, Aii Binkaya.

încheierea Acordului va 
încuraja transporturile aerie
ne civile între cele două țări 
și va contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Turcia.

Pe ,
scurt

ii

« LA INVITAȚIA lui Gheorghi 
președintele Comitetului 

al 
la 

din 
în 

mi- 
din 
De-

Pavlov, 
pentru chimie și metalurgie 
R. P. Bulgaria, mărfi a sosit 
Russe o delegație economicii 
Republica Socialistă România, 
frunte cu Constantin Scarlat, 
nistru! industriei chimice 
Republica Socialistă România, 
legația va iace o vizită în R. P- 
Bulgaria și va lua cunoștință de 
unele aspecte ale activității des
fășurate in industria chimică bul
gară.

9 LA AMBASADA Repu
blicii Socialiste România din 
Conakry a fost organizată o 
gală cu filmele românești

Ciocniri
între armată

si studenti

„Times“ la ceasul
modernizării

AI 56.621-lea număr al 
ziarului „Times“ a în
vins ieri o inerție de a- 
proape două veacuri : 
de pe prima pagină au 
dispărut obișnuitele
nunțuri publicitare pen
tru a face loc știrilor 
lei.

a-

zi-

o 
în

„Originalitatea nu este 
virtute dacă se transformă 
excentricitate“, se explică zia
rul. Cel mai în vîrstă cotidian 
britanic — apărut la 1 ianua
rie 1785 — acceptă astfel cu 
mare greutate și după înde
lungi ezitări, exigențele pre
sei moderne.

„Times“ era într-adevăr, ca 
aspect, unul dintre cele mai 
curioase ziare din lume. Căci 
el respingea logica obișnuită 
căreia i se supun ziariștii din 
toate țările și care cere ca 
atenția cititorilor să fie cuce
rită de la primul contact, deci 
chiar din prima pagină a zia
rului. Singurul criteriu accep
tat era tradiție și aceasta im
punea ca primele șapte coloane 
ale ziarului să anunțe naște
rile, căsătoriile, decesele. Ex
trem de rarele abateri de la 
această regulă au constituit 
senzații mai mari chiar decît 
evenimentele care le-au pro-

vocat. Printre știrile care au 
învins sporadic tradiția se ci
tează moartea lui Ludovic al 
XVI-lea, anunțată pe prima 
pagină a numărului din 23 
ianuarie 1793, cea a amiralu
lui Nelson, la 7 noiembrie 
1 805 și apoi, după 160 de ani, 
decesul lui Winston Churchill.

Marți, titlurile de pe prima 
pagină făceau cunoscute ulti
mele evenimente 
Principalul titlu 
„Londra urmează să fie noul 
sediu al N.A.T.O.“. Este și 
aceasta o știre interesantă...

Ca și alte schimbări care se 
operează în Anglia, noua în
fățișare a „Times“-ului are în 
esență rațiuni economice. Ti
rajul ziarului s-a micșorat în 
ultima vreme considerabil, 
ajungînd la 256 000 exemplare, 
ceea ce este de natură să de
termine o scădere a tarifelor 
de publicitate. Acestea nemul
țumesc de pe acum : 
tea firmelor. „Unii, 
sește ziarul, și-au 
părerea că printre 
pentru care „Times1 
dernizează se numără 
rința de a cîștiga mai 
cititori. Fără îndoială“.

în orașul Armenia, capita
la departamentului columbian 
Quindio, a avut loc o ciocnire 
violentă între armată și stu
denții aflați în grevă de cîte- 
va zile. Potrivit declarațiilor 
unui purtător de cuvînt al 
Comandamentului forțelor ar
mate columbiene, în timpul 
ciocnirii, care s-a produs în 
timp ce studenții se îndreptau 
spre universitatea locală, un 
student a fost ucis.

Uniunea națională a 
ților din Columbia a 
continuarea acțiunilor 
te în cele 18 centre universi
tare, unde studenții au decla
rat grevă săptămîna trecută, 
protestînd față de condițiile 
nesatisfăcătoare de studiu.

studen- 
ordonat 
grevis-

La Varșovia a fost dat pu
blicității nota de răspuns a gu
vernului R. P. Polone la no!a 
guvernului R. F. Germane ’din 
24 martie 1966.

Pentru a face să progreseze 
destinderea Încordării, dezar
marea și securitatea europea
na — se menționează in răs
punsul guvernului R. P. Polone 
— este necesar ca R F.G. să-și 
schimbe radical politica pe 
care a promovat-o acum și, in 
primul rind, politica iată de 
țările socialiste șl in problema 
securității europene în ansam
blu. „Renunțarea la pretențiile 
teritoriale fată de Polonia, re
cunoașterea frontierei de pe 
Oder-Neisse, recunoașterea ca 
nul și neavenit a tratatului de 
la München, recunoașterea exi
stentei R.D.G. ca stat german 
egal în drepturi și partener la 
unificarea Germaniei", renunfa-

rea ia Înarmare și, Îndeosebi, 
renunțareg la arma nucleară, 
abordarea constructivă a unor 
solufii realizabile treptat, fie 
chiar parțiale, în problema 
destinderii Încordării in Eu
ropa — iată căi spre întărirea 
securității europene se spune 
în nota guvernului polonez.

Bonnul
si contactele
intergermane

politice, 
anunța :

majorita- 
mărturi- 
exprimat 
motivele 

se mo
și do- 
mulți

P.N.

Greva studenților italieni
în centrele universitare din 

Italia continuă greva studen
ților, care protestează împo
triva acțiunilor agresive ale 
elementelor neofasciste la 
Universitatea din Roma. La 
grevă participă nu. numai stu
denții ci și asistenți și profe
sori universitari. Studenții din 
Roma au ocupat sediile facul
tăților de drept, științe politi
ce, litere, matematică, ingine
rie, arhitectură, statistică, eco
nomie și comerț.

în urma insistențelor gre
viștilor, prof. Ugo Papi, recto
rul Universității din Roma, 
și-a prezentat demisia, însă 
organele de conducere au res-

pins-o. Urmează ca hotărîrea 
finală în această problemă să 
fie luată de ministrul învăță- 
mîntului, Luigi Gui. După 
cum se știe, cu cîteva zile în 
urmă, cu prilejul alegerilor 
pentru desemnarea consiliilor 
studențești, au avut loc inci
dente în urma cărora elemen
tele neofasciste l-au ucis pe 
studentul socialist Paolo 
Rossi.

Luni seara, un număr de 
50 de profesori au adresat 
președintelui republicii o scri
soare în care se cere dizolva
rea grupurilor neofasciste și 
neonaziste din universități.

Propunerea inițiată recent 
de Partidul Socialist Unit din 
Germania cu privire la orga
nizarea unui schimb de pă
reri între reprezentanții săi și 
ai Partidului Social-Democrat 
din Germania occidentală 
continuă să preocupe cercuri
le politice vest-germane. După 
întrevederile pe care 
avut la 21 aprilie cu șefii 
grupurilor parlamentare re
prezentate în Bundestag 
(creștin-democrat, liber-demo- 
crat și social-democrat), la 2 
mai, cancelarul Erhard a con
ferit cu conducerea grupului 
parlamentar creștin-democrat. 
iar la 9 mai va avea noi 
consultări cu șefii celor trei 
grupuri parlamentare.

le-a

„Fata de pe Someș“ „Con
struim" și „Mamaia 1964“.

Au participat miniștri, 
membri ai corpului diploma
tic, ziariști guineezi și străini.

Filmele prezentate au 
apreciate de invitați.

fost

sub 
Fasi

• LA PARIS s-a deschis 
președinția lui Mohamed El 
(Maroc) cea de-a 72-a sesiune a Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O. 
Directorul general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, președintele Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
Mohamed El Fasi, reprezentantul 
Republicii 
Athanase 
membri ai Consiliului Executiv au 
evocat bogata activitate destășu- 
rată de acad. Norair Sisakian, pre
ședinte al celei de-a 13-a Adunări 
generale a U.N.E.S.C.O., și Ale- 
xandr Petrov, membru al Consiliu
lui executiv 
bit decedați

Tito, care se află într-o vizită 
oficială în Republica Arabă 
Unită.

Agenția Taniug precizează 
că în cadrul convorbirilor 
s-a făcut un schimb larg de 
păreri cu privire la cele mai 
importante probleme interna
ționale și activitatea 
neangajate în lumina 
mentelor recente.

tuie o încununare a luptei de 
13 ani împotriva legii McCar
ran pe care am considerat-o 
de la bun început neconstitu
țională“.

prin această lege S.U.A. vor 
avea posibilitatea să sporească 
comerțul cu țările Europei 
răsăritene.

Sociallsle România, 
Joja, precum ți al|i

al U.N.E.S.C.O., am- 
recent.

MAI au început 
oficiale

țărilor 
eveni-

• LA 3 
convorbirile 
președintele R.A.U., 
Abdel Nasser, și președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip “roz

între 
Gamal

9 AUTORITĂȚILE 
cane au anulat ordinul emis 
în baza legii antidemocratice 
MacCarran, care cerea organi
zației „Veteranii brigăzii Lin- 
coln" să se înregistreze la 
Ministerul Justiției ca organi
zație 
brigăzii 
cetățeni 
luptat în rândurile 
republicane spaniole. Secreta
rul
M.
că anularea ordinului

subversivă.
Lincoln" 
americani

ameri-

„V eter anii 
grupează 
care au 

• armatei

executiv al organizației, 
Fishman, a declarat 

„consti-

• PREȘEDINTELE John- 
son a rostit marți o cuvîntare 
la Casa Albă în fața unor 
membri ai Congresului și a 
altor personalități politice din 
S.U.A., în cursul căreia s-a 
ocupat de unele probleme 
internaționale.

Abordînd problema rela
țiilor dintre Statele Unite și 
țările Europei răsăritene, 
.Tohnson a anunțat că a dat 
instrucțiuni secretarului de 
stat Dean Rusk de a înainta 
Congresului un proiect de 
lege care va autoriza pe pre
ședinte să înlăture
țiile vamale speciale în co
merțul dintre S.U.A. și aces
te țări. Președintele S.U.A. 
și-a exprimat părerea că

9 GUVERNUL sovietic 
adoptat hotărîrea ca următo
rul recensământ al populației 
U.R.S.S. să fie efectuat în 
luna ianuarie 1969. Pînă în 
prezent, în Uniunea Sovietică 
au fost efectuate patru, recen
săminte ale populației — în 
1920, 1926, 1939 ți în 1959.

restric-

9 POPORUL bulgar sărbătorește 
cea cle-a 90-a aniversare a răs
coalei din aprilie 1876 Împotriva 
jugului turcesc. In Întreaga 
au loa mitinguri ?i festivită/i 
sacrale acestei aniversări. In 
șut Panagiariște, 
mai important» i 
lei-din 1876, a 
miting ia care 
Todar Jivkov,
C C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

unul din 
centre ale răscoa- 
avut' loc marii un 
a luat cuvîntul 
prim-secretar al

ste un fapt incontestabil acum : Piața comună 
nu va fi realizată în întregime la 1 iulie 1967, 
cum își propuseseră membrii ei. Această dată a 
fost luată ca ipoteză de lucru de către „cei șase“ 
în decursul deselor, complicatelor și sofisticate
lor lor tratative pentru definitivarea integrării 
industriale și agricole. Ea este acum abandona
tă. Miniștrii agriculturii s-au reunit săptămîna 
trecută la Bruxelles pentru a continua dezba

terea asupra structurii. Pieței comune agricole care nu va 
putea fi pusă însă pe picioare — dacă aceasta se va întîmpla 
în general vreodată — decît spre sfîrșitul anului 1968. A atras 
atenția cu deosebire declarația unui purtător de cuvînt al 
guvernului francez care menționa faptul că problemele ce 
rămîn de soluționat „nu interesează în același grad pe toți 
cei șase parteneri“. Ce este altceva această formulă decît 
un mod voalat de a spune că divergența de bază, care a pro
vocat de-altfel grava criză de anul trecut a Pieței comune, 
rămîne ? Această divergență constă — sintetic vorbind — în 
faptul că R.F.G. este interesată în realizarea uniunii vamale 
industriale, în timp ce Franța, dezavantajată în domeniul 
industrial, dorește o Piață comună agricolă în care să gă
sească anumite compensații.

Avansul este imperceptibil, tratativele cam insipide, îneît 
comentatorii și publicul — oricîtă pasiune ar dori să arate 
— încep să dea 
blemele Pieței 
comune. Toc
mai într-un 
moment de 
tare apatie 
început să 
vorbească
insistență des
pre un dialog 
peste Canalul 
Mînecii în ve
derea unei e- 
ventuale ade
rări a Marii 
Britanii la Pia
ța comună. O 
profesiune 
credință 
ropeană“ 
în discursul tronului cu care regina Eljsabeta a deschis noua 
sesiune parlamentară britanică. Doi miniștri britanici au fost 
desemnați să se ocupe de problemele europene, ceea ce, în 
opinia unuia dintre ei, George Thomson, ar demonstra că 
„relațiile Marii Britanii cu Europa sînt considerate ca pro
blema cea mai importantă care se pune politicii externe 
britanice în anii ce vor urma“.

Observatorii se întreabă cu insistență care sînt motivele 
reale ale dorinței subite a guvernului britanic de a se în
toarce — cum se spune — cu fața spre Europa. O explicație 
rezidă, fără îndoială, în curentul de opinie care s-ar fi creat, 
după părerea unora, în rîndui cercurilor politice britanice 
spre o apropiere de Europa occidentală. în orice caz acesta 
a fost un subiect mult frecventat în timpul recentei cam
panii electorale și guvernul laburist ține să se adapteze 
acestui curent. Dar principala explicație ar putea fi găsită 
în rațiuni de politică externă. In contextul demersurilor 
franceze în N.A.T.O., se atribuie Angliei intenția de a încerca 
să obțină un gen de hegemonie vest-europeană. Această 
tendință se manifestă și în inițiativele pe care guvernul 
britanic le pregătește în diferite probleme atlantice pentru 
importanta reuniune a Consiliului Ministerial al N.A.T.O. 
prevăzută pentru iunie.

O altă întrebare se referă la motivele care au determinat 
Franța să manifeste mai multă solicitudine față de even
tualitatea alăturării Angliei Comunității Economice Euro
pene. La Londra se exprimă unele îndoieli asupra sinceri
tății poziției franceze considerîndu-se că solicitudinea amin
tită constituie mai curînd un element tactic. Franța dorește 
oare cu adevărat intrarea Angliei în Piața comună sau caută 
pur și simplu să diminueze resentimentele provocate în rîn
dui anumitor cercuri britanice de hotărîrea de a părăsi or
ganismele integrate ale N.A.T.O. ?

Oricum, chiar dacă dialogul a fost, după cum se pare, 
stabilit de pe acum, tratative adevărate nu vor putea începe 
decît mult mai tîrziu.

de 
„eu- 
mai

i

precisă decît Înainte a fost cuprinsă

ION MANEA

Potrivit relatărilor 
corespondentul diploma
tic al ziarului „Times“, 
noul cartier general al 
N.A.T.O. va fi instalat 
la Londra. în cercurile 
politice londoneze, ara
tă corespondentul, se 
relevă că hotărîrea de-

finitivă va fi luată la 
6 iunie la Bruxelles cu 
cu prilejul sesiunii Con
siliului ministerial al 
N.A.T.O.

R. S. CEHOSLOVACĂ. Aspect de la secția de utilaj electric 
a Uzinelor Skoda din Plzen

Problema noului sediu al 
N.A.T.O. va fi abordată la 3 
mai la Bruxelles de G. Thom
son, ministrul britanic însăr
cinat cu problemele europene, 
cu prilejul întrevederilor pe 
care le va avea cu ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, 
P. Harmel. După cum se știe, 
pînă în prezent numai Belgia 
și Anglia au anunțat că sînt 
dispuse să accepte pe terito
riul lor transferarea cartieru
lui general al N.A.T.O. de la 
Paris.

Această problemă va fi dis
cutată, de asemenea, la Lon
dra, cu ocazia vizitei pe care 
ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Amintore Fanfani, 
o va face în capitala Marii 
Britanii la 6 mai.

★

Secretarul de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe 
vest-german, Carstens, l-a 
primit pe ambasadorul Fran
ței la Bonn, François Sey- 
doux, căruia i-a înmânat răs
punsul guvernului vest-ger- 
man la memorandumul fran
cez din 22 martie privind pro
blema N.A.T.O.

Deși textul urmează să fie 
publicat 
genția
apreciază că 
german insistă 
tații elaborării 
tut referitor
trupelor franceze 
Germană.

oficial, miercuri a- 
FRANCE PRESSE 

guvernul vest- 
asupra necesi- 
unui nou sta- 
la staționarea 

în R. F.
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Vizita delegației Marii Adunări

Naționale a Turciei

Primirea la președintele Consiliului
de Stat, CUivu Stoica

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit marți delegația Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
condusă de Ferruh Bozbeyli, 
președintele Medjlisului, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Ștefan★ ★

Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale^ Constanța 
Crăciun 
vicepreședinți 
de Stat, ~ ‘ 
secretar, 
membru 
Stat.

A fost 
Arif Mardin, 
Turciei la București.

★

și Ilie Murgulescu, 
al Consiliului 

Grigore Geamănu, 
și Gheorghe Stoica, 
al Consiliului de

prezent Semsettin 
ambasadorul

Marți dimineața, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei, condusă de Ferruh 
Bozbeyli, președintele Med- 
jilisului, s-a întîlnit la Pala
tul Marii Adunări Naționale 
cu acad. Ștefan S. Nicolau, 
Mia Groza și Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinți ai M.A.N., 
precum și cu președinții unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Semsettin Arif 
Mardin, a oferit o recepție.

Au participat Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Constan
ta Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, acad. 
Șt. S. Nicolau, Mia Groza, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, membri 
ai Consiliului de Stat, deputați 
în Marea Adunare Națională, 
reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oa-

meni de artă și cultură, gene
rali, ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpre®)

In regiunea hi si
s-a terminat 

tnsâmîntatul porumbului
IAȘI — de la coresponden

tul nostru.
Mecanizatorii, muncitorii din 

unitățile celor două trusturi 
G.A.S. și din S.M.T. precum 
și membrii cooperativelor 
agricole de producție din re
giunea Iași au raportat asea
ră încheierea însămînțării po
rumbului.Această cultură, ocu
pă peste 200 000 ha din su
prafața arabilă a regiunii. 
Cele mai bune rezultate în 
efectuarea acestei lucrări au 
fost obținute de unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
din raioanele Huși, Hîrlău, 
Bârlad. In continuare, lucră
torii de pe ogoarele regiunii 
Iași execută lucrări de între
ținere a culturilor.

•IWIW

despre eficacitateDin nou
Minutul 91

In laboratorul d« fizfed on olevìi «lașei a X-a 8 de la Ltoeul „V. Aleosandri" din Galati
Foto t N. STELORIAN

Tinerii noștri hand bai iști învingători

in turneu! de !a Sarajevo
Turneul internațional de 

handbal de la Sarajevo a fost 
cîștigat de echipa de tineret a 
orașului București. In ultimele 
jocuri, tinerii handbaliști bucu- 
reșteni au învins cu 19—16 
echipa orașului Visoko și au

terminat la egalitate : 12—12 
cu selecționata orașului Sara
jevo. Handbaliștii echipei o- 
rașului București, cucerind de 
trei ori alternativ victoria în 
acest turneu, au intrat defini
tiv în posesia trofeului.

PE SCURT « PE SCURT
<

In clasament conduce Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) cu 6 puncte 
(1) din 8 partide, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) 
cu 6 puncte (1) din 9 partide 
și Bednarski (Polonia) 6 punc
te. Astăzi are loc runda a 10-a.

• Campionul României Ion 
Țiriac a debutat cu o victo
rie în cadrul turneului inter
național de tenis de la Roma. 
El a învins cu 6-0, 6-1, 6-3 pe 
italianul Bartoni.

o Astăzi la Cluj, în primul 
meci al finalei „Cupei cam
pionilor europeni“ la tenis de 
masă (masculin), C.S.M. Cluj, 
deținătoarea trofeului, întâl
nește formația Lokomotiv 
Brno (R. S. Cehoslovacă). Re
turul va avea loc la 11 mai 
la Brno.

« Marți în runda a 9-a a 
turneului internațional de șah 
care se desfășoară în Capita
lă, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Partoș-Pav- 
lov remiză ; Soos-Kolarov re
miză ; Kavalek-Neamțu 1—0; 
Czerniak-Ciocîltea întreruptă; 
Minici-Matulovici remiză; 
Korcinoi-Gheorghiu întrerup
tă într-o poziție complicată ; 
Ghițescu-Bednarski 1—0.

• Ciclistul francez Jacques 
Anquetil a întrerupt seria de 
victorii ale rutierilor italieni în 
marile curse internaționale de 
primăvară. Anquetil a cîștigat 
detașat întrecerea Liège—Bas- 
togne—Liège, desfășurată în 
Belgia, realizînd pe distanța de 
253 km timpul de 6h 59’45''.

• Astăzi are loc la Londra 
întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Angliei și 
Iugoslaviei. Acest meci prile
juiește o nouă verificare a po
tențialului de joc al formației 
engleze care se pregătește pen
tru turneul final al campiona
tului mondial.

(Agerpres)

Mingea va fi trasă imparabil și cu aceasta echipa de volei Rapid, junioare, iși va netezi 
drumul spre victorie Foto : N. STELORIAN

• CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI

Premierele șantierului

De șase etape, con
sumate din returul 
campionatului, atacan- 
tii echipelor de catego
ria A la totbal se 
străduiesc să depă
șească o medie a eli- 
cacltătii care se 
tine la un nivel 
mullumitor. Cifra cea 
mai ridicată s-a 
distrat la 
campionatului 
s-au înscris 18 goluri. 
De atunci, medii mai 
scăzute : 13 goluri In 
etapa a doua, 17 go
luri în etapa a treia și 
tot atîtea in etapa a 
4. Si din nou mai pu
ține, 15 în etapa a 
cincea și 11 in cea de 

e adevă- 
număr

men- 
ne-

înre- 
reluarea 

cimi

alaltăieri 
rat că lntr-un 
redus de jocuri — par
tida dintre Steaua și 
Siderurgistul fiind a- 
mînată. Aprecierea a- 
cestor medii trebuie 
evaluată și cu reține
rea că a fost realizată 
prin cîteva scoruri de 
proporții, mai . curind 
de ordinul accidentelor 
de cit un merit al în
vingătoarelor (vezi a- 
cel 6—0 de Ia Galați, 
al Siderurgistului).

Se discută enorm la 
noi, și pe bună drep
tate, despre această i- 
neficacitate, exprimată, 
cum se vede mai sus 
și de cifre. Rubrica 
noastră ,, MINUTUL 
91" pe care o inaugu
răm astăzi vrea să a- 
tragă, la Început, a- 
tenfia asupra unui sin
gur aspect și anume a- 
cela al lipsei de preci
zie în finalizare, de
monstrată elocvent de 
cei mai buni atacan/i 
cind apar și sub trico
ul reprezentativei. Si 
anume că marea ma
joritate a jucătorilor 
noștri nu știu, nu vor, 
nu cred în loviturile 
PLASATE. EI nu știu 
de cit una și bună : 
LOVITURI PUTERNI
CE, cu ochii În
chiși, INDIFERENT 
DE SITUAȚIE. Or, este 
așa de bine știut că 
loviturile plasate, de 
mai mică intensitate, 
sint mult mai sigure — 
In special în vecinăta
tea por fii — decît șu
turile puternice care 
prezintă marele han
dicap al impreciziei, 
mal ales executate de

la cifiva metri 
poartă. Întrebați orice 
portar și vă va răs
punde 
care îi prind pe picior 
greșit, executate 
efect, constituie 
mai mare teamă 
tru ei. Jucători 
ai fotbalului de Ia noi 
și de aiurea (Sindelar, 
Guaita, Ferrari, Barat- 
ki, Beke, Didi, Ozon) 
au rămas în amintirea 
celor ce i-au văzut 
pentru arta de a iace 
mat portarul prin lo
vituri de mare preci
zie șl rafinament, în 
special din interiorul 
careului mare, ca să 
nu mal vorbim de lo
viturile din pozițiile 
vecine micului careu. 
Deci, nu lovituri oar
be, urmărind exclusiv 
forfa, ci șuturi PLASA
TE DE PRECIZIE, lattt 
ce trebuie să nu uite 
atacanlii noștri, acest 
gen de lovituri foarte 
eficace, prețuite din 
totdeauna de specta
tori, adevărate coșma
ruri pentru portari.

că loviturile

cu 
cea 

pen- 
mari

EFTIMIE 
TONESCU

...Și constatări nedorite
Pe lingă lipsa de efi

cacitate, vădită în ma
joritatea partidelor, pe 
lingă nivelul spectacu
lar scăzut sau necores
punzător al unora din
tre locuri, etapa a 
XlX-a, a prilejuit și 
unele constatări nedo
rite. Este neplăcut să 
vorbim, in contextul 
unui sport atlt de în
drăgit, despre loviri 
brutale, intenționate, 
despre aruncări cu 
sticle pe teren, intr-un 
cuvlnt despre flagrante 
manifestări nesportive.

Dar să nominalizăm. 
In partida de la Plo
iești, la Înscrierea ce
lui de al treilea gol, 
jucătorii Farului acuză 
ofseid, și se Îndreaptă 
spre arbitru să-l ceară 
socoteală. Gesturile la 
care s-au dedat — îm- 
brlnceli penibile, inso
lite de insulte — sînt 
pedepsite de regula
mentul de joc. Dar de 
aci pînă Ia a arunca 
cu sticle pe teren ; 
luindu-ti drept tintă

jucătorii oaspeți, așa 
cum au procedat unii 
dintre spectatori, e o 
distantă care nu se în
scrie pe coordonata 
comportării civilizate 
și responsabile a publi
cului. Iată de ce In- 
Umplerile nedorite de 
pe stadionul „Petrolul“ 
din Ploiești trebuie să 
formeze obiectul unei 
analize temeinice pe 
care s-o facă, lntr-un 
spirit obiectiv, realist, 
organele de resort lo
cale precum și Fede
rația de specialitate și 
ale căror măsuri să 
aibă darul de a curma 
definitiv asemenea ma
nifestări.

Intr-o notă similară 
pol fi trecute și ieșiri
le nesportive, ale ju
cătorilor brașoveni 
care, in momentul 
cind s-au văzut con
duși cu 2—0 de către 
rapidiști, s-au dedat la 
durități, la obstrucții 
și loviri intenționale. 
Năftănăilă, un jucător

preferat in repetate 
rlnduri In diferite se
lecționate ale tării, in- 
tr-un timp record și-a 
afișat întregul arsenal 
de „cunoștințe" și mij
loace nepermise de 
care dispune : l-a lo
vit pe Dan, i-a dat pal
me lui Greavu și l-a 
faultat grosolan pe 
Motroc.

Aici, credem, e lo
cul să punem o Între
bare arbitrilor. De ce 
nu intervin cu hotărî- 
re, de ce nu sancțio
nează prompt, drastic 
orice manifestări in- 
disciplinare afișate de 
acei „zeloși" jucători 
certat! cu etica spor
tivă ?

întrebările noastre 
așteaptă răspunsul de 
Ia cei vizafi și In pri
mul rlnd de Ia clubu
rile respective și Fe
derația de fotbal, răs
punsuri pe care, de 
fapt, le așteaptă și ci
titorii.

C. VASILE

„SIMPLE COINCIDENȚE^

I
ncercarea Teatru
lui Național craio- 
vean de a-și alcă
tui un repertoriu 
echilibrat este me
ritorie. Sînt de 
semnalat cele pa
tru piese Shake- 
speare intrate în 

___ permanent ca și 
prezența pieselor românești 
clasice (Camil Petrescu, Gh. 
Ciprian). Din dramaturgia ori
ginală contemporană a fost 
aleasă piesa lui Paul Everac 
„Simple coincidențe".
rea a avut în vedere mai ales 
tematica piesei, axată pe sub
linierea unor delicate mo
mente sufletești ce se produc 
într-o familie oarecare. Auto
rul nu dezvoltă un conflict, ci 
semnalează conflicte iminente. 
Atenția spectatorului e între
ținută tocmai prin posibilita
tea unei declanșări de forțe 
contrarii care nu mai vine 
pentru că nu era nici în aten
ția nici în intenția autorului. 
Piesa are un caracter didactic

repertoriul

Alege-

neascuns, nici accentuat osten
tativ. Efortul autorului e de 
a sugera norme etice elastice, 
înțelepte etc.

Ca în toate piesele lui Eve
rac, schimbările de decor și 
replicile lungi sînt numeroase 
și problemele pe care le au 
de rezolvat regizorii și inter- 
preții destule. Lucrul cel mai
interesant din spectacolul cra- 

Jovean, prin noutatea față de 
montările anterioare, este evi-

LA TEATRUL NAȚIONAL DIN CRAIOVA

tarea unui decor care să res
pecte întocmai indicațiile au
torului. In locul camerelor, al 
holurilor, al dormitoarelor, 
care se încrucișează în paran
tezele introductive de tablouri, 
scenograful (Vasile Bluz) și re
gizorii (Valentina Balogh și 
Miron Niculescu) au imaginat 
un cadru cu totul liber de ase
menea constrângeri. Câteva po
diumuri de diverse dimensiuni

altfel, în întreaga desfășurare 
a spectacolului.

O astfel de concepție sce
nografică credem că nu e 
nepotrivită. Ea eliberează sce
na de balast butaforic și con- 
strînge spectatorul să-și con
centreze toată, atenția asupra 
evoluției actorilor. Soluția 
este modernă și dă actorilor 
șansa evidențierii calităților. 
(Piesa, de altfel, favorizează

Iul unui tînăr care aderă, spre 
deosebire de părinții săi, la 
un alt fel de a vedea viața. 
Sorin Vlăsceanu ar fi deci 
tipul reprezentativ pentru acei 
tineri de loc neserioși, dar in
teresați mai mult de tehnică 
decît de lecțiile de latină, fu
gind de complicații sentimen
tale etc. Dan Tufaru a reușit 
dezinvoltura în gest și vorbă 
trebuitoare rolului, deși uneori 
„înghite" prin debit rapid pa-

CARNET TEATRAL
și înălțimi comunicînd prin 
cîteva trepte constituie cadrul 
permanent al reprezentației. 
Cîteva mobile de interior, ori 
o foarte sumară recuzită, ab
solut necesară, intervin mar- 
cînd trecerile de la un loc la 
altul. Sugestia de cadru oră
șenesc e completată de un 
fundal panoramic: luminile 
orașului noaptea, care fac o 
excelentă impresie și pentru 
care maistrului de lumini 
(Vadem Sevinski) i se cuvin 
relevate meritele, vizibile de

pe actorul solist, autorul obli
gând pe interpret, prin felul 
cum și-a compus și condus 
personajele, la adevărate reci
taluri). Să urmărim evoluția 
actorilor. Distribuția piesei 
angajează un număr aprecia
bil de actori cu o contribuție 
însă inegală, deși niciodată în 
afara unei corectitudini care 
denotă seriozitate profesio
nală.

Dan Tufaru, fostul interpret 
pe scena institutului de teatru 
al „năzdrăvanului de la soare 
apune", are de interpretat ro-

saje ce s-ar cere mai bine 
nuanțate (cu atît mai mult cu 
cît accentele sînt indicate în
tre paranteze de autor) lucru 
de altfel ușor remediabil. (Ta
lentul tânărului actor e pândit 
însă de unilateralizare —: ori- 
cît de vagă va fi această ame
nințare ea trebuie semnalată 
— din pricina unui frumos și 
candid chip de copil precoce 
sau inteligent, sau pur și 
simplu șmecher, care îl face 
să arboreze în rolurile sale o 
ținută ștrengărească în acord 
cu chipul său dar nu întot

deauna și cu rolul jucat). rA- 
ceasta nu-l împiedică pe Dan 
Tufaru de a fi unul din cei 
mai convingători interpreți ai 
spectacolului, într-un rol pi
vot. O bună compoziție a avut 
și Mânu Nedeianu în Moș Flo- 
ribă Predoiu la fel și Ion Pa- 
velescu în rolul unui ratat 
profesor bătrîn. Cu un joc 
mai monoton decît putea fi 
prevăzut după rolul din „Act 
venețian" a fost Constantin 
Sassu în Vlăsceanu — tatăl.

Al doilea rol-pivot al spec
tacolului e cel al Danielei Bu- 
zura, tânăra ciudată, neatrasă 
de jocul senzualității obișnui
te. Personajul e pe alocuri bi
zar, plin de tirade, de un lirism 
patetic anacronic ceea ce pre
supune un maraton actoricesc 
destul de greu de susținut. 
Alexandrina Albulescu n-a 
putut să depășească insufi
ciențele textului, în stare de 
a handicapa orice interpret. 
Cu o notă de autenticitate în 
Gheorghe Buzura — Iancu 
Goanță. Nu poate fi trecut cu 
vederea modul în care s-au 
achitat de rolurile lor nici 
Marina Basta — îndeosebi a- 
ceasta, — Lucian Albanezu și 
Ileana Sandu.

M. UNGHEANU

mentelor pînă la S mai 
(1500 000 lei la producția glo
bală și economii la prețul de 
cost de 336 000 lei) — intrarea 
lucrărilor într-o nouă etapă : 
pregătirile pentru probele me
canice și tehnologice.

Șantierul trăiește cu toată 
ființa sa „febra“ zilelor de în
trecere. Sub o cupolă metali
că, înaltă de 20 m, echipa con
dusă de Puiu Alexandru defi
nitivează lucrările de montaj 
la gazometrul de 10 000 mc. 
Montarea închizătoarelor hi
draulice la telescoape a con
stituit un adevărat examen 
pentru constructori. Ele tre
buiau centrate cu maximum 
de precizie. Ușor de spus, dar 
cum să realizezi aceasta, cind 
ai de manipulat piese de mare 
tonaj 1 Puiu Alexandru, acest 
tînăr de 27 de ani, care și-a 
făcut ucenicia pe mai multe 
șantiere, a găsit soluția cea 
mai practică. A confecționat

împreună cu echipa sa niște 
dispozitive speciale de centra
re. Și iată că lucrarea, care 
părea să intre în impas din 
lipsa unei macarale de 10 
tone, a fost executată la ter
men și la un nivel calitativ ri
dicat. Inițiativa șefului de e- 
chipă și a tovarășilor săi, 
a făcut ca săgeata de pe gra
ficul întrecerii, oprită la un 
moment dat, să se ridice în 
punctul cel mai înalt.

Un examen a dat și echipa 
condusă de Gheorghe Oltea
na. Un adevărat examen de 
maturitate. Nici unul din cei 
șase tineri din echipă nu are 
mai mult de 19 ani. Maturita
tea le-o certifică însă faptele. 
Ei au montat zeci de metri de 
țevi tehnologice la fabrica de 
amoniac. Comisia de recepție a 
acordat la 98 la sută din volu
mul de sudură calificativul de 
„foarte bine". Un calificativ 
pe care cea mai tînără echipă

de pe șantier îl merită pe de
plin. Il merită pentru abne
gația cu care a muncit, pentru 
inițiativele pe care le-a avut.

Cei cu care stăm de vorbă 
— maiștri și ingineri — expli
că succesul într-un singur fe’ 
Ritmul bun de lucru de aici 
are la bază specializarea echi
pelor pe lucrări. Echipele lui 
Ștefan Milstein și Gh. Oltea- 
nu s-au ocupat exclusiv de 
traseele de înaltă presiune. E- 
chipa lui Aurel Enache a lu
crat numai la sudura oțeluri
lor aliate. Nicolae și Ștefan 
Ursu, cu echipele lor, au exe
cutat lucrările de montare a 
compresoarelor.

In primele rînduri ale în
trecerii am întîlnit mulți ti
neri constructori. Ei au în
scris în cartea de onoare a în
trecerii fapte care le fac cin
ste : scurtarea termenelor de 
execuție a obiectivelor, execu
tarea lucrărilor la un înalt ni
vel tehnic, pregătirea minu
țioasă a instalațiilor pentru 
probele tehnologice. Aceleași 
fapte pentru care, recent, or
ganizația U.T.C. de pe șantie
rul Combinatului chimic Tr. 
Măgurele a primit Diploma de 
Onoare a C.C. a U.T.C.

Pe Argeș în sos...
aer, pas și zbor de pasăre. 
Văzută de departe zidirea are 
grația femeilor acestui pămînt 
care poartă pe umeri, în mers 
elegant, ulcioarele pline. U- 
nică prin frumusețea ei, Curtea 
de Argeș este perfecțiunea 
însăși ; simțindu-i-o, poporul 
a creat, pe măsura zidirii, le
genda lui Manole, capodoperă 
a folclorului nostru, alături de 
Miorița.

Iată Horezu — mînăstirea 
în care înflorește stilul brîn- 
covenesc — coloanele înfășu
rate în vrejuri subțiri, chena
rele cu flori și frunze de a- 
cant. Pridvorul și freștile 
sparg canonul picturii bizan
tine, adăugîndu-l cu amănunte 
de un pronunțat caracter 
popular.

Și, mai departe, Cozia — 
valoros monument de arhitec
tură feudală, zidul crescând 
din stîncă, la picioarele Oltu
lui vijelios. Ziduri severe, din 

piatră de râu și cărămidă, fe
restre înalte, subțiind pînă la 
șoaptă lumina înăuntru și 
pridvorul țărănesc, deschis 
primitor ; scene de dansuri 
populare, în medalioanele din 
pridvor și portretele ctitorilor
— Mircea cel Bătrîn și fiul 
său, în costume somptuoase 
de cavaleri medievali. In se
veritatea zidurilor, în suplețea 
turlelor, în armonia ornamen
telor și în culoarea frescelor, 
în sculptura pietrei și lemnu
lui, meșterii acestui pămînt
— Manole legendarul, Vucașin 
pietrarul sau Istrate lemna
rul, au realizat, la noi, mode
lul artei acelor vremuri ; din
colo de stiluri străine adopta
te, dincolo de influențele topi
te în aliaj ales, ei au adus 
căldura și omenia caselor de 
Vîlcea, culoarea și linia înnobi
lată de olari în ceramica de 
Horezu, chenarele vii, înflo
rind țesăturile muscelene, au 
adus via, neperisabila frumu
sețe — lege veche a acestor 
pământuri. Intre istorie și le
gende, între ctitorii și casele 
țărănești, între pământul stră
vechi și baladă, timpul a 
realizat sinteza unui peisaj 
spiritual, peisajul Argeșului, 
regiunea dintre crestele mân
dre ale Făgărașului și Oltul 
impetuos.

Aici, pe pământurile arge- 
șene, la Mînăstirea Govora, a 
văzut lumina Pravila Mică — 
prima tipăritură românească 
iar la Schitu Golești, oamenii 
iluminați au înființat prima 
școală românească ; sînt vii, 
pe aceste drumuri, urmele lui 
Tudor din Vladimiri și ale pa
șoptiștilor. Secole se leagă de 
secole, în aceeași arhitectură
— stil românesc, în aceeași 
durată a trudei, a creației și 
mândriei unui popor.

Defielul Oltului — Drumul 
Domnului de Rouă. In peisa
jul de o frumusețe sălbatică,

trecînd printre munții care 
au împietrit chipuri și închi
puiri, Oltul — Alutus — Alu- 
ta, iși poartă, în cîntec și 
vuiet, legendele. Sus, acoio 
un.de stîncile se răsucesc laco
nic, acolo unde nu se mai 
aude apa, ci numai țipătul 
durut al pietrei, sus, acolo, 
e zborul de pasăre liberă al 
albăstruiul. Drumul Domnului 
de Rouă... Legenda unei iubiri 
creată pe măsura frumuseții 
naturii. Numai un asemenea 
poet mare — poporul care a 
realizat asemenea opere, putea 
să-l dea pe Eminescu.

Drumul Oltului. Pe aici a 
trecut împăratul Traian, cu
ceritorul, spre Sarmisegetuza; 
de aici, din locul numit și a- 
cum Masa lui Traian, va fi 
privit marșul cohortelor sale 
— coifuri și scuturi, în ritmul 
scăpător al luminii. Pe aici au 
trecut plutașii, înfruntând 
vârtejurile apei, purtînd pă
durile munților, încheiate în 
plute prelungi. Pe aici trecea 
drumul negustorilor, între 
Transilvania și Țara Româ
nească — se auzeau obadele 
carelor grele și scîrțîitul roți
lor pornite la drum lung.

Drumuri... Drumuri intre le
gende și istorie, drumuri le- 
gînd pământuri, oameni și 
timp.

Dar eu îmi înalț privirea 
spre alt drum pe care oamenii 
zilelor noastre l-au croit, întîi. 
Iată, stîlpii de înaltă tensiune 
ca niște trăsături de unire le- 
gînd „țările" țării, într-un alt 
peisaj spiritual contemporan: 
In peisajul Argeșului, între 
Pitești și Slatina, între Rîmni- 
cu Vîlcea și Curtea de Argeș, 
între Govora și Hidrocentrala 
de pe Argeș, pretutindeni tre
ce drumul nou al luminii.

Slatina — un loc unde nu 
se întîmpla nimic, un tîrg 
înglodat în orizontala lui pră
fuită — și-acum, iată, se

înalță Combinatul de alumi
niu, ctitorie a zilelor noastre, 
în noul stil arhitectonic al in
dustriei românești; aici era 
un cîmp mărginit de dealuri 
sărace de cînd lumea; dealu
rile se învecinau cu Oltul, în 
același timp egal, fără întâm
plări — și iată, a răsărit una 
din cetățile chimiei, Govora ; 
la Rîmnicu Vîlcea, tulburând 
tropotul cailor și al birjelor pe 
caldarîm și promenada în ritm 
de menuet de mai ieri, s-a 
ridicat, impunând ritmul im
petuos al veacului nostru, 
Combinatul de industrializare 
a lemnului, unul dintre cele 
mai moderne din țară. Cîmpu- 
lungul, vechea așezare arge- 
șeană, e cunoscută acum și 
pentru uzina sa mecanică, 
unitate de frunte în industria 
constructoare de mașini. 
Piteștiul, orașul negustorilor 
și parcului Trivale, orașul 
dormitând în indiferența unei 
istorii, cunoaște ritmul impe
tuos al șantierului hidrocen
tralei din vecinătate; cunoaș
te ritmul industrializării so
cialiste, prin combinatul de 
prelucrare a lemnului, prin 
fabrica de textile sau aceea 
de tananți, prin construcțiile 
care modernizează cartiere 
întregi — iată, încă atîtea 
trăsături de unire, în drumul 
înaltei tensiuni, drumul în
noirii și modernizării unor 
așezări străvechi. Vechii ar
hitecturi argeșene îi sînt 
adăugate linii noi, esențiale : 
alături de dantelăria de piatră 
a Curții de Argeș, monument 
arhitectonic al secolului XVI, 
stă palatul uzinei subterane 
de pe Argeș, monument arhi
tectonic al secolului nostru ; 
pridvorului sever, străjuit de 
coloane subțiri, al Coziei, i se 
alătură coloanele infinite ale 
Slatinei moderne.

Se realizează, astfel, și aici, 
acest peisaj modern — sinte
ză migălită, perfectă, a unor 
secole întregi, acest peisaj — 
creația omului contemporan 
care construiește, pe măsura 
celor doi maeștri ai locului — 
natura și tradiția.

La semănat, întreaga 
zi — lumină !

lizaseră peste 300 hectare. 
Țăranii cooperatori din Glo
duri beneficiau, pe lîngă ate
lajele proprii și de cîfeva zeci 
de atelaje sosite din Berești- 
Bistrița, Faraoani. Și totuși, 
zile de-a rîndul viteza de lu
cru a fost mai mică decît cea 
realizată la Obîrșia. Analizînd 
cauzele, consiliul de conduce
re a luat cîteva măsuri care 
vor contribui, fără îndoială, 
la creșterea vitezei zilnice la 
semănat.

Privite prin prisma consta
tărilor prilejuite de raidul 
nostru, cele 1 900 hectare în- 
sămînțate în cursul zilei de 
27 aprilie nu reflectă posibili
tățile existente în raion. 
Timpul înaintat face și mai 
imperioasă folosirea tuturor 
mijloacelor de care dispun 
cooperatorii din raionul Ba
cău pentru încheierea cît 
mai grabnică a semănatului 
porumbului.

CINEMATOGRAFE
HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE

rulează Ia Patria (orele 9,151 
11,30, 13,45, 16,30), Bucu
rești (orele 9,15, 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21) îu 
completare V1RSTA, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21) In completare 
PLITETE , Grivita (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la Republica (orele 
9,30: 12,15; 15,15; 18; 20,45).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Central (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45).

INSPECTORUL în completa
re SCOARȚE POPULARE 

rulează la Capitol (orele 
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30), Feroviar (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21). •

HAI, FRANȚA
rulează la Aurora (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21) în completare SECRE
TUL TRECUTULUI , Fla
mura (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16, 18,15; 20,30).

NU PLÎNGE PETER
rulează Ia Victoria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) în com
pletare ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 21) 
la ora 18,30 rulează RĂS
COALA.

CEA MAI FRUMOASA în 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21
— program pentru copii, 
ora 10); Popular (orele

Cadru din filmul iugoslav 
„Inspectorul"

10,30; 16; 18,30; 20,45; în 
completare ZILELE SIGHI- 
SOAREI.

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIATI CA ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURĂ ROMÂ
NEASCĂ. ACOLO UNDE 
CARPATII INTÎI.NESC DU

NĂREA (Cinemascop) ROMÂ
NIA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM, C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri Noi 
(orele 10—21) în continuare.

O CLASĂ NEOBIȘNUITA In 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsior (orele 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Ciulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

ATENTATUL (cinemascop)
rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15).

FINALA BUCLUCAȘĂ în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30 în continuare, 15,45; 
18,15; 20,45), Flacăra (orele 
15,30; 20,30) la ora 18 ru
lează LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT.

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUȚINA GIMNA
STICĂ

rulează la Buzești (orele 
13; 15,30; 18,15; 21) gră
dină ora 20,30).

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI 
în completare OAMENI LA 
ÎNĂLȚIMI

rulează ta Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,151.

RĂSCOALA (cinemascop)
rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15).

DUPĂ MINE CANALII (cine
mascop) în completare CU A 
CUL ȘI AȚA

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; (5; 17.45; 20,30; 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).
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Cea mai discutată revistă americană 
se numește „Ramparts“ (Bastionul). 
In ultimele săptămini, în cercurile 

politice și intelectuale din Statele Unite 
s-a vorbit in mod deosebit despre numă
rul pe luna aprilie al acestei reviste.

[
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HOTARE

Interesul a lost suscitat 
da publicarea unui articol, 
extrem de detaliat, privind 
colaborarea dintre o Uni
versität« americană de pres
tigiu ca serviciul american 
de spionaj (C.l.A.). Această 
colaborare a avut loc In 
Vietnamul de sud unde un 
Însemnat număr de profe
sori și alte cadre didactice 
din universitățile americane 
au activat, intre anii 1955 
și 1959, în calitate de a- 
genfi ai C.l.A. pentru men
ținerea la putere a regimu
lui dictatorului Ngo Dinh 
Diem.

Faptul că agenfii spiona
jului american acționează 
In diferite tari sub nume 
sau profesii false, nu mai 
constituie de mult un se
cret. Existau și pînă acum 
suficiente mărturii privind 
legăturile existente intre 
unele institute americane

de lnvălămlnt superior și 
Agenția Centrală de Inves
tigații care „colaborau" 
pentru efectuarea unor 
„studii" in străinătate. A- 
ceste legături erau conside
rate în Statele Unite ca 
„normale" atît timp cit ele 
nu erau scoase Ia lumină. 
Prestigiul „Institutului de 
tehnologie din Massachu-

letts" are de suferit șt as
tăzi după ce s-a dezvăluit 
că, in urmă cu 15 ani, a 
primit fonduri din partea 
C.l.A. șl a trimis agenti al 
spionajului american In di
ferite țări cărora Ie-a dat 
titulatura de... profesori, 
conferențiari, lectori ai a- 
cestui institut. La Washing
ton se pretinde că Institutul

de stat din Michigan si ser
viciul de spionaj american.

S-a aflat astfel că Uni
versitatea din Michigan a 
primit suficiente tondurl 
pentru a crea un „centru 
de studii' care a avut sar
cina să se ocupe de proble
mele politice și economice 
ale altor tari. Și în alte 
universități americane, ca

ciale de spionaj, contra
spionaj, acțiuni teroriste și 
alte lucruri asemănătoare. 
Sarcina lor era de a asi
gura supraviețuirea regi
mului lui. Ngo Dinh Diem, 
de a descoperi comploturile 
Împotriva fostului dictator 
sud-vietnamez șl de a În
tinde curse adversarilor a- 
cestuia. Ei au primit chiar

Universități ale... spionajului

de tehnologie din Massa
chusetts, cu sediul la Boston, 
a rupt toate legaturile sale 
cu C.l.A. Cit de Întinse 
erau aceste legături nu se 
știe nici pînă astăzi. De 
aceea, cu atît mai senzațio
nale, au apărut dezvăluirile 
făcute de revista „Rain- 
parts" privind relațiile exis
tente între Universitatea

Harvard sau Princeton, e- 
xistă centre de studii ase
mănătoare. Dar la Univer
sitatea Michigan „activita
tea academică" a avut un 
conținut cu totul diferit. Nu 
numai că profesorii și spe
cialiștii centrului nu frec
ventaseră în viața lor vreo 
universitate, dar „studen
ții" urinau aici cursuri spe-

ordinul de a redacta, îm
preună cu adevărații profe
sori trimiși de Universita
tea Michigan la Saigon, o 
noua „constituție" a 'Viet
namului de sud / Dar după 
o „colaborare" de cinci ani 
proiectul a căzut. D-na Nhu, 
soția dictatorului, omul de 
legătură al acestuia cu 
serviciile americane de

spionaj, devenise „prea în
căpățînată" și chiar în con
ducerea Universității Mi
chigan Începuseră să se 
facă auzite glasuri care ce
reau să se rupă legăturile 
cu C.l.A.

Deși nu o afirmă direct, 
revista „Ramparts" lasă să 
se înțeleagă că și în alte 
țări acționează în prezent 
„profesorî-membri ai C.l.A." 
trimiși de diferite universi
tăți americane pentru a lu
cra la diverse „proiecte".

Nu se știe care persoane 
au dat revistei „Ramparts" 
amănuntele atît de precise 
privind activitățile serviciu
lui american de spionaj la 
Universitatea din Michigan. 
Dar faptul că revista „Ram
parts", condusă de un grup 
de tineri care se opun po
liticii S.U.A. în Vietnam, a 
căpătat în scurtă vreme o 
popularitate atît de mare, 
constituie o dovadă a sen
timentelor unei părți impor
tante a tineretului și Inte
lectualității nord-americane 
față de un război de agre
siune. . .

I. RETEGAN

-

Adunarea Mondială
fit O U / U /

a Sanatati!
Z>

Marți s-a deschis la Palatul 
Națiunilor cea de-a 19-a Adu
nare Mondială a Sănătății. 
Participă aproximativ 400 de 
delegați din 126 de țări mem
bre (din care trei membre a- 
sociate) ale Organizației Mon
diale a Sănătății, reprezen
tanți ai instituțiilor speciali
zate ale O.N.U. și observatori 
ai organizațiilor neguverna
mentale care întrețin relații 
oficiale cu O.M.S. Delegația 
română este condusă de Ioan 
Sandu, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor so
ciale.

Ședința inaugurală a fost 
deschisă de președintele celei 
de-a 18-a Adunări Mondiale, 
dr. V. V. Olguin, care a făcut 
o expunere asupra situației 
sanitare mondiale.

Șeful delegației romîne, 
Ion Sandu, a protestat împo
triva prezenței în adunare a 
ciankaișistului. „Delegația ro- 
mînă, a spus el, declară că sin

Sosirea delegației 
guvernamentale 

române la Moscova
MOSCOVA 3. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : în legătură cu ina
ugurarea Expoziției economice 
a României, care va avea loc 
la 4 mai la Moscova, a sosit 
o delegație guvernamentală 
română condusă de Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Marți, 
delegația a fost primită de 
N. S. Patolicev, ministrul co-
merțului exterior al U.R.S.S. 
A avut loc o convorbire prie
tenească în cursul căreia au 
fost abordate probleme de in
teres reciproc. La întrevedere 
a luat parte Teodor Marines- 
cu. ambasadorul României în 
U.R.S.S.

în aceeași zi, în pavilionul 
din parcul Sokolniki din Mos
cova, unde se află expoziția, 
a avut loc o conferință de pre
să la care au participat ziariști 
sovietici și corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
Moscova. Ing. Remus Brad, 
directorul expoziției, a făcut

ACORD ROMANO-TIRC 
PRIVIND TRANSPORTURILE 

AERIENE CIVILE

La 2 mai 1966 a fost semnat 
la Ankara, Acordul între Re
publica Socialistă România 
și Republica Turcia, privind 
transporturile aeriene civile 
între cele două țări.

Din partea Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Acordul a fost semnat de Ion 
Drînceanu, ambasadorul Ro
mâniei la Ankara, iar din 
partea Guvernului Republicii 
Turcia de Secretarul General 
adjunct al Ministerului Afa
cerilor Externe, Aii Binkaya.

încheierea Acordului va 
încuraja transporturile aerie
ne civile între cele două țări 
și va contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Turcia.

e LA INVITAȚIA lui Gheorghi 
Pavlov, președintele Comitetului 
pentru chimie și metalurgie al 
R. P. Bulgaria, mărfi a sosit la 
Russe o delegație economică din 
Republica Socialistă România, in 
frunte cu Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice din 
Republica Socialistă România. De
legația va face o vizită in R. P. 
Bulgaria și va lua cunoștință de 
unele aspecte ale activității des
fășurate In industria chimică bul
gară.

• LA AMBASADA Repu
blicii Socialiste România din 
Conakry a fost organizată o 
gală cu filmele românești 

gurul guvern care are dreptul 
de a reprezenta China pe plan 
internațional, inclusiv la Or
ganizația Mondială a Sănătă
ții, singurul care își poate a- 
suma obligații în numele po
porului chinez, este guvernul 
Republicii Populare Chineze. 
Reprezentantul român a subli
niat că Republica Socialistă 
România se pronunță cu fer
mitate împotriva prezenței 
ilegale și inadmisibile a cian
kaișistului în adunare și în fa
voarea restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze.

în același sens s-au pro
nunțat delegații Albaniei, 
Cambodgiei, Cehoslovaciei, 
Mongoliei, Cubei, Franței, Un
gariei, Congo-Brazzaville, U- 
niunii Sovietice, Poloniei, Iu
goslaviei și Algeriei. Ciankai- 
șistul a fost sprijinit de dele
gații Statelor Unite, Japoniei 
și Coreei de sud.

Lucrările celei de-a 19-a A- 
dunări Mondiale a Sănătății 
vor dura trei săptămîni.

o prezentare a succeselor ob
ținute în ultimii ani de eco
nomia națională a țării noas
tre și a vorbit despre extin
derea relațiilor comerciale 
ale României.

în continuare, participan- 
ții au vizionat cîteva filme 
documentare și au vizitat 
standurile expoziției. Condu
cerea expoziției a oferit apoi 
un cocteil.

„Times“ la ceasul
modernizării

Al 56.621-lea număr al 
ziarului „Times“ a în
vins ieri o inerție de a- 
proape două veacuri : 
de pe prima pagină au 
dispărut obișnuitele a- 
nunțuri publicitare pen
tru a face loc știrilor zi
lei.

„Originalitatea nu este o 
virtute dacă se transformă în 
excentricitate“, se explică zia
rul. Cel mai în vîrstă cotidian 
britanic — apărut la 1 ianua
rie 1785 — acceptă astfel cu 
mare greutate și după înde
lungi ezitări, exigențele pre
sei moderne.

„Times“ era într-adevăr, ca 
aspect, unul dintre cele mai 
curioase ziare din lume. Căci 
el respingea logica obișnuită 
căreia i se supun ziariștii din 
toate țările și care cere ca 
atenția cititorilor să fie cuce
rită de la primul contact, deci 
chiar din prima pagină a zia
rului. Singurul criteriu accep
tat era tradiție și aceasta im
punea ca primele șapte coloane 
ale ziarului să anunțe naște
rile, căsătoriile, decesele. Ex
trem de rarele abateri de la 
această regulă au constituit 
senzații mai mari chiar decît 
evenimentele care le-au pro

„Fata de pe Someș“ „Con
struim" și „Mamaia 1964".

Au participat miniștri, 
membri ai corpului diploma
tic. ziariști guineezi și străini.

Filmele prezentate au fost 
apreciate de invitați.

• LA PARIS s-a deschis sub 
președinția lui Mohamed El Fasi 
(Maroc) cea de-a 72-a sesiune a Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O. 
Directorul general a! U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, președintele Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
Mohamed El Fasi, reprezentantul 
Republicii Socialiste România, 
Athanase Joja, precum și al/i 
membri ai Consiliului Executiv au 
evocat bogata activitate destășu- 
rală de acad. Norair Sisakian, pre
ședinte al celei de-a 13-a Adunări 
generale a U.N.E.S.C.O., șl Ale- 
xandr Petrov, membru al Consiliu
lui executiv al U.N.E.S.C.O., am
bii decedafi recent.

• LA 3 MAI au început 
convorbirile oficiale între 
președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, și președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip “roz

In mai multe orașe occidentale 
au avut loc recent puternice ma
nifestații pentru pace, împo
triva înarmării atomice. Din 
numeroasele coloane ale păcii, 
lotogralia noastră înfățișează 
pe aceea care a defilat zilele 
trecute pe străzile Bruxelles

ului 

vocat. Printre știrile care au 
învins sporadic tradiția se ci
tează moartea lui Ludovic al 
XVI-lea, anunțată pe prima 
pagină a numărului din 23 
ianuarie 1793, cea a amiralu
lui Nelson, la 7 noiembrie 
1 805 și apoi, după 160 de ani, 
decesul lui Winston Churchill.

Marți, titlurile de pe prima 
pagină făceau cunoscute ulti
mele evenimente politice. 
Principalul titlu anunța : 
„Londra urmează să fie noul 
sediu al N.A.T.O.“. Este și 
aceasta o știre interesantă...

Ca și alte schimbări care se 
operează în Anglia, noua în
fățișare a „Times“-ului are în 
esență rațiuni economice. Ti
rajul ziarului s-a micșorat în 
ultima vreme considerabil, 
ajungînd la 256 000 exemplare, 
ceea ce este de natură să de
termine o scădere a tarifelor 
de publicitate. Acestea nemul
țumesc de pe acum majorita
tea firmelor. „Unii, mărturi
sește ziarul, și-au exprimat 
părerea că printre motivele 
pentru care „Times“ se mo
dernizează se numără și do
rința de a cîștiga mai mulți 
cititori. Fără îndoială“.

P.N.

Tito, care se află într-o vizită 
oficială în Republica Arabă 
Unită.

Agenția Taniug precizează 
că în cadrul convorbirilor 
s-a făcut un schimb larg de 
păreri cu privire la cele mai 
importante probleme interna
ționale și activitatea țărilor 
neangajate în lumina eveni
mentelor recente.

• AUTORITĂȚILE ameri
cane au anulat ordinul emis 
în baza legii antidemocratice 
MacCarran, care cerea organi
zației „Veteranii brigăzii Lin- 
coln" să se înregistreze la 
Ministerul Justiției ca organi
zație subversivă. „Veteranii 
brigăzii Lincoln" grupează 
cetățeni americani care au 
luptat în rîndurile armatei 
republicane spaniole. Secreta
rul executiv al organizației, 
M. Fishman, a declarat 
că anularea ordinului „consti-

Columbia : Ciocniri
intre armată

Nota guvernului R. P. Polone
si studenti-> •>

în orașul Armenia, capita
la departamentului columbian 
Quindio, a avut loc o ciocnire 
violentă între armată și stu
denții aflați în grevă de cîte- 
va zile. Potrivit declarațiilor 
unui purtător de cuvînt al 
Comandamentului forțelor ar
mate columbiene, în timpul 
ciocnirii, care s-a produs în 
timp ce studenții se îndreptau 
spre universitatea locală, un 
student a fost ucis.

Uniunea națională a studen
ților din Columbia a ordonat 
continuarea acțiunilor grevis
te în cele 18 centre universi
tare, unde studenții au decla
rat grevă săptămîna trecută, 
protestînd față de condițiile 
nesatisfăcătoare de studiu.

Greva studenților italieni
în centrele universitare din 

Italia continuă greva studen
ților, care protestează împo
triva acțiunilor agresive ale 
elementelor neofasciste la 
Universitatea din Roma. La 
grevă participă nu numai stu
denții ci și asistenți și profe
sori universitari. Studenții din 
Roma au ocupat sediile facul
tăților de drept, științe politi
ce, litere, matematică, ingine
rie, arhitectură, statistică, eco
nomie și comerț.

în urma insistențelor gre
viștilor, prof. Ugo Papi, recto
rul Universității din Roma, 
și-a prezentat demisia, însă 
organele de conducere au res- 

tute o încununare a luptei de 
13 ani împotriva legii McCar- 
ran pe care am considerat-o 
de la bun început neconstitu
țională".

• PREȘEDINTELE John- 
son a rostit marți o cuvîntare 
la Casa Albă în fața unor 
membri ai Congresului și a 
altor personalități politice din 
S.U.A., în cursul căreia s-a 
ocupat de unele probleme 
internaționale.

Abordînd problema rela
țiilor dintre Statele Unite și 
țările Europei răsăritene, 
■Tohnson a anunțat că a dat 
instrucțiuni secretarului de 
stat Dean Rusk de a înainta 
Congresului un proiect de 
lege care va autoriza pe pre
ședinte să înlăture restric
țiile vamale speciale în co
merțul dintre S.U.A. șî aces
te țări. Președintele S.U.A. 
și-a exprimat părerea că

La Varșovia a fost dat pu
blicității nota de răspuns a gu
vernului R. P. Polone la nota 
guvernului R. F. Germane 'din 
24 martie 11)66.

Peni tu a face să progreseze 
deslinderea Încordării, dezar
marea si securitatea europea
na — se menționează in răs
punsul guvernului R. P. Polone 
— este necesar ca R F.G. să-și 
schimbe radical politica pe 
care a promovat-o acum și, in 
primul rind, politica iată de 
tarile socialiste și in problema 
securității europene in ansam
blu. „Renunțarea la pretențiile 
teritoriale tată de Polonia, re
cunoașterea frontierei de pe 
Oder-Neisse, recunoașterea ca 
nul și neavenit a tratatului de 
la München, recunoașterea exi
stentei R.D.G. ca stat german 
egal in drepturi și partener la 
unificarea Germaniei", renunța- 

pins-o. Urmează ca hotărîrea 
finală în această problemă să 
fie luată de ministrul învăță- 
mîntului, Luigi Gui. După 
cum se știe, cu cîteva zile în 
urmă, cu prilejul alegerilor 
pentru desemnarea consiliilor 
studențești, au avut loc inci
dente în urma cărora elemen
tele neofasciste l-au ucis pe 
studentul socialist Paolo 
Rossi.

Luni seara, un număr de 
50 de profesori au adresat 
președintelui republicii o scri
soare în care se cere dizolva
rea grupurilor neofasciste și 
neonaziste din universități.

prin această lege S.U.A. vor 
avea posibilitatea să sporească 
comerțul cu țările Europei 
răsăritene.

• GUVERNUL sovietic a
adoptat hotărîrea ca următo
rul recensământ al populației 
U.R.S.S. să fie efectuat în 
luna ianuarie 1969. Pînă în 
prezent, în Uniunea Sovietică 
au fost efectuate patru recen
săminte ale populației — în 
1920, 1926, 1939 ți în 1959.

• POPORUL bulgar sărbătorește 
cea cle-a 90-a aniversare a răs
coalei din aprilie 1876 Împotriva 
jugului turcesc. In Întreaga tară 
au loc mitinguri și festivități con
sacrate acestei aniversări. în ora
șul Panagiuriște, unul din cele 
mai importante centre ale răscoa
lei din 1878, a avut’ loc marII un 
miting la care a luat cuvîntul 
Todar Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. 

rea la Înarmare și, îndeosebi, 
renunjareg la arma nucleară, 
abordarea constructivă a unor 
soluții realizabile treptat, iie 
chiar parțiale, în problema 
destinderii încordării in Eu
ropa — iată căi spre întărirea 
securității europene se spune 
în nota guvernului polonez.

Bonnul 
si contactele 
intergermane
Propunerea inițiată recent 

de Partidul Socialist Unit din 
Germania cu privire la orga
nizarea unui schimb de pă
reri între reprezentanții săi și 
ai Partidului Social-Democrat 
din Germania occidentală 
continuă să preocupe cercuri
le politice vest-germane. După 
întrevederile pe care le-a 
avut la 21 aprilie cu șefii 
grupurilor parlamentare re
prezentate în Bundestag 
(creștin-democrat, liber-demo- 
crat și social-democrat), la 2 
mai, cancelarul Erhard a con
ferit cu conducerea grupului 
parlamentar creștin-democrat, 
iar la 9 mai va avea noi 
consultări cu șefii celor trei 
grupuri parlamentare.

R. S. CEHOSLOVACĂ. Aspect de la secția de utilaj electric 
a Uzinelor Skoda din Plzen

E ste un fapt incontestabil acum : Piața comună 
nu va fi realizată în întregime la 1 iulie 1967, 
cum își propuseseră membrii ei. Această dată a 
fost luată ca ipoteză de lucru de către „cei șase" 
în decursul deselor, complicatelor și sofisticate
lor lor tratative pentru definitivarea integrării 
industriale și agricole. Ea este acum abandona
tă. Miniștrii agriculturii s-au reunit săptămîna 
trecută la Bruxelles pentru a continua dezba

terea asupra structurii. Pieței comune agricole care nu va 
putea fi pusă însă pe picioare —■ dacă aceasta se va întîmpla 
în general vreodată — decît spre sfîrșitul anului 1968. A atras 
atenția cu deosebire declarația unui purtător de cuvînt al 
guvernului francez care menționa faptul că problemele ce 
rămîn de soluționat „nu interesează în același grad pe toți 
cei șase parteneri“. Ce este altceva această formulă decît 
un mod voalat de a spune că divergența de bază, care a pro
vocat de-altfel grava criză de anul trecut a Pieței comune, 
rămîne ? Această divergență constă — sintetic vorbind — în 
faptul că R.F.G. este interesată în realizarea uniunii vamale 
industriale, în timp ce Franța, dezavantajată în domeniul 
industrial, dorește o Piață comună agricolă în care să gă
sească anumite compensații.

Avansul este imperceptibil, tratativele cam insipide, îneît 
comentatorii și publicul — oricîtă pasiune ar dori să arate 
— încep să dea 
blemele Pieței 
comune. ~ 
mai 
moment de 
tare apatie 
început să 
vorbească 
insistență des
pre un dialog 
peste Canalul 
Mînecii în ve
derea unei e- 
ventuale ade
rări a Marii 
Britanii la Pia
ța comună. O 
profesiune 
credință 
ropeană“ 
în discursul tronului cu care regina Elisabeta a deschis noua 
sesiune parlamentară britanică. Doi miniștri britanici au fost 
desemnați să se ocupe de problemele europene, ceea ce, în 
opinia unuia dintre ei, George Thomson, ar demonstra că 
„relațiile Marii Britanii cu Europa sînt considerate ca pro
blema cea mai importantă care se pune politicii externe 
britanice în anii ce vor urma“.

Observatorii se întreabă cu insistență care sînt motivele 
reale ale dorinței subite a guvernului britanic de a se în
toarce — cum se spune — cu fața spre Europa. O explicație 
rezidă, fără îndoială, în curentul de opinie care s-ar fi creat, 
după părerea unora, în rîndul cercurilor politice britanice 
spre o apropiere de Europa occidentală. în orice caz acesta 
a fost un subiect mult frecventat în timpul recentei cam
panii electorale și guvernul laburist ține să se adapteze 
acestui curent. Dar principala explicație ar putea fi găsită 
în rațiuni de politică externă. In contextul demersurilor 
franceze în N.A.T.O., se atribuie Angliei intenția de a încerca 
să obțină un gen de hegemonie vest-europcană. Această 
tendință se manifestă și în inițiativele pe care guvernul 
britanic le pregătește în diferite probleme atlantice pentru 
importanta reuniune a Consiliului Ministerial al N.A.T.O. 
prevăzută pentru iunie.

O altă întrebare se referă la motivele care au determinat 
Franța să manifeste mai multă solicitudine față de even
tualitatea alăturării Angliei Comunității Economice Euro
pene. La Londra se exprimă unele îndoieli asupra sinceri
tății poziției franceze considerîndu-se că solicitudinea amin
tită constituie mai curînd un element tactic. Franța dorește 
oare cu adevărat intrarea Angliei în Piața comună sau caută 
pur și simplu să diminueze resentimentele provocate în rîn
dul anumitor cercuri britanice de hotărîrea de a părăsi or
ganismele integrate ale N.A.T.O. ?

Oricum, chiar dacă dialogul a fost, după cum se pare, 
stabilit de pe acum, tratative adevărate nu vor putea începe 
decît mult mai tîrziu.

Toc- 
într-un 

a- 
a 

se 
cu 

de 
„eu- 
mai

Potrivit relatărilor 
corespondentul diploma
tic al ziarului „Times“, 
noul cartier general al 
N.A.T.O. va fi instalat 
la Londra. în cercurile 
politice londoneze, ara
tă corespondentul, se 
relevă că hotărîrea de-

semne de oboseală cînd este vorba de pro-

Comentariul zilei

precisă decît înainte a fost cuprinsă

ION MANEA

finitivă va fi luată la 
6 iunie Ia Bruxelles cu 
cu prilejul sesiunii Con
siliului ministerial al 
N.A.T.O.

Problema noului sediu al 
N.A.T.O. va fi abordată la 3 
mai la Bruxelles de G. Thom
son, ministrul britanic însăr
cinat cu problemele europene, 
cu prilejul întrevederilor pe 
care le va avea cu ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, 
P. Harmel. După cum se știe, 
pînă în prezent numai Belgia 
și Anglia au anunțat că sînt 
dispuse să accepte pe terito
riul lor transferarea cartieru
lui general al N.A.T.O. de la 
Paris.

Această problemă va fi dis
cutată, de asemenea, la Lon
dra, cu ocazia vizitei pe care 
ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Amintore Fanfani, 
o va face în capitala Marii 
Britanii la 6 mai.

Secretarul de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe 
vest-german, Carstens, l-a 
primit pe ambasadorul Fran
ței la Bonn, François Sey- 
doux, căruia i-a înmînat răs
punsul guvernului vest-ger- 
man la memorandumul fran
cez din 22 martie privind pro
blema N.A.T.O.

oficial, miercuri a- 
FRANCE PRESSE 

guvernul vest- 
asupra necesi- 
unui nou sta
ta staționarea 

în R. F.

Deși textul urmează să fie 
publicat 
genția 
apreciază că
german insistă 
tații elaborării 
tut referitor 
trupelor franceze 
Germană.
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