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CUM SÎNT VALORIFICATE LICENȚELE
X/A e malul drept al viito- f g I rului golf ce se va for- 

v g Jrta la confluența pîrîu- 
g~^ lui Cerna cu Dunărea în 

urma înălțării barajului 
de la „Porțile de Fier", a început 
construcția 
Orșova. în 
care se fac, 
IONESCU, 
sistematizare al D.S.A.P.C. Banat, 
ne-a relatat :

— Noul oraș Orșova va fi am
plasat pe malul unei mari întin
deri de apă cu o suprafață de 
400 ha, intr-un frumos amfitea
tru natural. Partea sistematizată 
va avea, pentru început, o arie 
de 130 ha, iar numărul celor care 
vor locui în 1970 aici va fi de

viitorului nou oraș 
legătură cu lucrările 

tovarășa NATALIA 
șefa atelierului de

NOUA

peste 10 000. Peste cîțiva ani 
Orșova va fi o frumoasă locali
tate, prevăzută cu dotări edilitar- 
urbanistice moderne, unde nu 
vor lipsi drumuri și șosele asfal
tate, instalații de alimentare cu 
apă, canalizare, iluminat flu
orescent, parcuri și zone de 
agrement, cu acces la viitorul 
lac de acumulare. In prima pe
rioadă, care se va încheia o dată 
cu terminarea barajului, se vor 
înălța blocuri confortabile cu- 
prinzînd 2 000 de apartamente; 
circa 1 400 de locuințe individua
le, magazine și complexe comer
ciale, școli', cinematografe etc. 
Recent, au început lucrările la 
primul bloc.

Despre stadiul lucrărilor de 
proiectare, înfățișarea arhitec
tonică a viitorului oraș, tovarășa 
arh. ADELINA IOJICĂ, proiec
tau* principal la D.S.A.P.C. Ba
nat, ne-a spus printre altele:

— In aceste zile, elaborăm 
documentația necesară pen
tru lucrările ce se vor executa 
în etapa I, 1966—1967. Am pre
dat cea mai mare parte a proiec
telor pentru cele 640 apartamente 
în blocuri cu 4 etaje din panouri 
mari, complexe comerciale, 
restaurante, clădiri administra
tive etc. Tot în aceste zile lu
crăm la sistematizarea viitorului 
oraș — drumuri, alei, ziduri de 
sprijin. O atenție deosebită se va 
acorda mutării și păstrării cu gri
jă în noua Orșovă a valorilor is
torice ale vechiului oraș și port 
dunărean.

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii'

Poarta liceului s-a închis 
în urmă. Diploma de ma
turitate e completată, sem
nată și ștampilată. în fața 
tînărului absolvent — im
periul tuturor posibilități
lor. Dar drumurile sînt 
multe, iar alegerea nu e 
ușor de făcut.

încotro să mă îndrept? 
se întreabă tînărul. Cei 
care sînt datori să-l ajute 
să-și găsească un răspuns 
încearcă — și adesea, reu
șesc — să-l sprijine. E vor
ba însă nu de un tînăr 
sau altul, ci de orientarea 
profesională a unor largi 
mase de tineri. în aceste 
condiții, se naște întreba
rea dacă există totdeauna, 
la forurile răspunzătoare 
— familie, școală, organi
zație de tineret — dorin
ța de a se înlocui efuziu
nile — mai mult sau mai 
puțin poetice — despre 
frumusețea anilor tineri, cu 
o preocupare serioasă și 
constantă în ce privește 
studierea pe baze științi
fice și rezolvarea acestei 
importante probleme so
ciale.

Nevoia 
de informare

Omul potrivit la locul 
potrivit — iată dezidera
tul cel mai normal. Este 
de așteptat ca tînărul care
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IN INDUSTRIA
CONSTRUCTOARE DE

De-a lungul anilor, constructorii 
de mașini din țara noastră au do
vedit că sînt capabili să proiecteze 
și să asimileze utilaje și instalații 
de calitate, cu caracteristici și per
formanțe superioare, destinate 
feritelor ramuri ale economiei 
ționale. Echipamentele livrate 
rezultate bune și sînt apreciate 
la noi, cît și în țările unde au 
exportate. Extinderea și diversifica
rea nomenclatorului de produse al 
acestei ramuri vor continua în cinci
nal în ritm susținut. Activitatea de 
cercetare științifică, așa cum s-a 
subliniat la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., va fi intensificată, se va des
fășura și mai larg munca de con
cepție în vederea realizării unor noi 
tipuri de mașini și utilaje. Totodată, 
din alte țări vor fi procurate, ca și 
pînă acum, pe bază de contracte sau 
convenții de colaborare, licențe de 
producție pentru 
ționate produse 
mondial.

Achiziționarea 
tru cele mai reușite produse 
tente pe piața internațională 
parte din schimbul de valori și rea
lizări ale 
științifice 
caută să 
constituie un mijloc de accelerare 
a progresului tehnic. Tocmai de 
aceea ea este practicată de tot mai 
numeroase țări, inclusiv cele puter
nic industrializate și dezvoltate din 
punct de vedere economic.

La noi în țară, pe baza licențe
lor achiziționate de stat, au fost 
realizate locomotiva Diesel electri
că de 2 100 C.P., diferite mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate, motoa
re Diesel, transformatoare de mare 
putere, motoare electrice cu carac
teristici speciale, transmisii hidrau
lice, instalații de morărit și altele. 
Eficiența asimilării de mașini, uti
laje și instalații pe bază de licențe 
a fost dovedită în practică. S-a 
redus cu mult timpul necesar pentru 
studii, proiectări și experimentări, 
astfel că au fost economisite impor
tante fonduri bănești și s-au asigu
rat mai repede anumite cerințe ale 
economiei naționale.

Totodată, țara noastră furnizează 
altor țări realizările sale tehnice. 
De pildă, nu de mult, România a 
vîndut unei societăți braziliene do
cumentația tehnică de execuție a 
unor unități de pompaj pentru in
dustria petrolieră și dreptul de re
producere a acestora.

Fructificarea deplină a avantaje
lor pe care le oferă achiziționarea 
de licențe implică valorificarea lor 
rapidă și în spirit creator de către 
întreprinderile cărora le sînt puse 
la dispoziție. Dînd dovadă de ma-

di- 
na- 
dau 
atît 
fost

cele mai perfec- 
existente pe plan

de licențe pen- 
exis- 
face

amplei revoluții tehnico- 
contemporane, de care 

beneficieze toate țările.

Florin MUGUR

a devenit student sau elev 
de școală tehnică să fi do
rit — din copilărie sau din 
adolescență — să ajungă 
acolo unde se află. Există, 
obiectiv, vreo piedică în 
calea realizării acestui de
ziderat ? Hotărît că nu.

Grupa 5 din anul I al 
Facultății de instalații (In
stitutul de construcții 
București) are seminar. Sînt 
de față 13 sfudenți care 
— în pauză — răspund în 
scris la o întrebare simplă. 
Aflăm că, înainte de a de
veni sfudenți la această 
facultate, unii tovarăși s-au 
prezentat la examenul de 
admitere la alte institute. 
Magdalena M. a dat exa
men, fără să reușească, la 
Facultatea de chimie. Radu 
Gh., Petre M. și L. P., la 
Facultatea de energetică. 
Angela D., la o facultate 
cu profil tehnic (nu preci
zează care). Alți doi stu- 
denți, Petre D. și Petru C. 
au devenit sfudenți ai Fa
cultății de instalații după 
ce au dat examenul de 
admitere de două ori. Din 
13 sfudenți,
intrat în facultate 
primul examen, 
piardă un an. Mai 
de jumătate.

Desigur, tinerețea 
vîrstă schimbătoare,
gur, pasiunile se nasc nu 
numai la 15 ani, ci și la 
20. Și lotuși — cinci sfu-

numai 6 au 
de la 

fără să 
puțin

e o 
Desi-
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turitate tehnică, unele colective de 
întreprinderi au considerat licențele, 
pe bună dreptate, drept punct de 
plecare pentru realizarea de pro
duse tot mai perfecționate, reușind 
să creeze bunuri în stare să țină 
pasul cu progresul tehnicii mondia
le, să fie competitive. Aceasta e 
principala condiție a valorificării 
superioare a oricărei licențe, știut 
fiind că în clipa cînd cineva o vin
de, dispune cu siguranță de docu
mentația unui produs similar per
fecționat. Se ține seama, în toate 
cazurile, de aceste cerințe ? Ce anu
me piedici mai stau în calea valo
rificării cu maximum de 
a unor licențe procurate 
nătale î

Studierea aprofundată
mentației locomotivei Diesel elec
trice a permis specialiștilor uzi
nei „Electroputere"-Craiova să îm
bunătățească, cu acordul firmei li- 
cențiatoare „Sulzer-Brown Bovery" 
(Elveția), sistemul de bobinare a ge
neratorului principal al locomoti
vei. S-a obținut o îmbunătățire a 
izolării acestui agregat principal, o 
creștere a siguranței în exploatare 
și a duratei de funcționare. Licența 
pentru tuburi fluorescente și lămpi 
cu mercur „Philips" (Olanda) a sti
mulat și ea gîndirea proprie a spe
cialiștilor de la întreprinderea „E- 
lectrofar"-București, care și-au în
sușit-o, de asemenea, 
creator.

rezultase 
din străi-

a docu-

Nu puține sînt însă cazurile cînd 
bogata experiență tehnică pe care, 
în fond, o înglobează licențele, este 
preluată în mod mecanic, conside- 
rîndu-se că existența lor ar face 
inutile eforturile creatoare pentru 
ridicarea performanțelor produselor. 
O serie de licențe sînt necorespun
zător valorificate, iar efectele eco
nomice pe care le oferă sînt une
ori diminuate tocmai pentru că exis
tă părerea greșită că licențele i-ar 
scuti pe specialiștii din uzine de 
efectuarea cercetărilor și a experi
mentărilor proprii. Licențele nu pot 
însă rezolva, prin ele însele, pro
blemele 
unor noi 
dacă sînt 
narea lor 
în vedere că orice produs nou, fie 
el cît de modern, în cîțiva ani se 
uzează moral și trebuie înlocuit, re
zultă că a renunța la creația pro
prie înseamnă a te resemna să cum
peri în permanență inteligență, cel 
mai scump bun existent astăzi pe 
piața internațională. Tocmai de a- 
ceea partidul nostru subliniază că 
cercetarea proprie este necesară 
chiar și în domeniile în care, pe 
considerente bine fundamentate din 
punct de vedere tehnico-economic,

fng. Adrian PRODAN

asimilării în fabricație a 
produse, ci doar ajută, 
bine folosite, la solhțio- 

mai grabnică. Dacă avem

denți din treisprezece au 
vrut să facă altceva I

„Cum am ajuns să fiu 
student la „Instalații" ? 
scrie Petru C. în anul 
1964, după ce am luat ma
turitatea, am consultat pro
grama institutelor de învă- 
țămînf superior și am fost 
atras de această facultate.

Așadar, la 17 ani, după 
ce termină liceul, un tînăr 
este nevoit să-și aleagă 
profesia (o profesie pen
tru toată viața I), consul- 
tînd o programă de învă- 
țămînt. F ca și cum cine
va și-ar căuta viitoarea so
ție în cartea de telefon.

— Ce sprijin ai primit 
în anii liceului, în ce pri
vește alegerea profesiei ?

Petru e un băiat înalt,

ANCHETA SOCIALĂ

Răspunde inteli-blond. I 
genf.

— S-o iau organizat, 
„pe puncte”. A fost în pri
mul rînd preocuparea u- 
nor tovarăși profesori de 
a-mi stîrni pasiunea pen
tru materia respectivă. Așa 
am început să îndrăgesc 
matematica. în al doilea 
rînd, ar fi trebuit să-mi fie 
de mare ajutor orele edu-

din Si- 
majori- 

tafea vizitatorilor sînt 
țărani, lucrători la pă
dure. Ei își pun fapi- 
nele și joagărele gră
madă, stau ore întregi 
în muzeu, privesc, so
licită sau dau ei înșiși 
explicații : este o ma
nifestare de apreciere 
a creației legate de 
sufletul lor.

Băfînd 
patriei, am 
meroase 
grăitoare și 
nante dovezi ale inte
resului pe care îl stîr- 
nește arfa noastră 
populară, ale dragos
tei față de tezaurul de 
frumuseți create de 
geniul artistic al po
porului român. Obiec
te în care tradiția fol
clorică își găsește ex
presia ei autentică — 
obiecte de o mare 
versitafe — cunosc

drumurile 
întîlnit nu- 

asemenea 
emoțio-

duselor artizanale — 
care își atribuie izvoa
re folclorice dar care, 
de multe ori n-au ni
mic comun cu auten
tica artă populară — 
răspîndeșfe adesea 
prostul gust, ajungînd 
să înrîurească în sens 
negativ nu numai gus
tul consumatorilor de 
la orașe și sate, ci 
chiar pe acela al crea
torului popular.

Exemple întîlnim, 
din păcate, numeroase,

frași de faima arfei 
noastre populare sînt 
de multe ori neplăcut 
surprinși de ceea ce li 
se oferă în magazinele 
de artizanat, la de
bite sau în alte unități 
ale comerțului ?

La noi se fac 
moașe împletituri 
nuiele, care nu 
însă în comerț, ci 
în tîrguri. De ce

de Eugen BARBU

tru
de 

apar 
doar 

nu

di- 
o 

răspîndire largă și se 
bucură de înaltă pre
țuire nu numai în jară 
dar și deparfe, dincolo 
de hotarele ei. M-am 
referit la necesitatea 
punerii mai depline în 
valoare a acestei minu
nate tradiții, înfr-un 
articol apărut nu de 
mult*). în rîndurile de 
față îmi propun să re
vin asupra unei șingu- 
re laturi a problemei 
și anume influența pe 
care arta populară o 
are — datorită tocmai 
răspîndirii ei — asu
pra formării gustului 
public, a educării es
tetice a maselor. Este 
un aspect deloc negli
jabil al valorificării fol
clorului, cu atît
important și mai actual 
cu cîf circulația

mai

pro-

*) „Folclorul — biju
terie cu mii de fațete" 
în „Scînteia" din 30 a- 
prilie a. c.(Continuare în pag. a IlI-a)

Terenurile situate în panta sînt puse în valoare prin amenajarea 
lor în terase și plantarea cu viță de vie. La G.A.S. Hichiș, regiu

nea Brașov, lucrările de terasare se execută mecanizat.

cafive în care s-a dezbă
tut tema alegerii profesiei.

— De ce „ar fi trebuit 
să-mi fie” ?

— în trei sau patru ore 
educative, poate fi rezol
vată o chestiune atît de 
vastă ? Vedeți dumnea
voastră, se afirmă de obi
cei despre mai toate pro
blemele că sînt „comple-

xe”. Pentru mine, proble
ma nu era însă deloc 
complexă. Eu aveam ne
voie de amănunte, de 
multe amănunte, despre 
fiecare profesie posibilă. 
Un tînăr care vrea 
să se facă, să zicem, 
fizician sau actor de film 
se poate informa despre 
viitoarea lui profesie (in
complet, de altfel), din 
cărți de literatură ori din

biografii romanjafe. Să 
presupunem că te intere
sează, însă, radiofonia sau 
strungăria de precizie, in
stalațiile electrice sau hi
droenergetica. Ce faci ? Te 
orientezi cum poți, „după 
ureche”. De unde să afli 
lucruri mai precise ? De la 
cunoscuți ? în familie ? De 
la vecini ? Aveam nevoie 
de cărți — eventual edi
tate special în acest scop 
— pentru a mă informa. 
Repet : nu numai despre 
frumusețea profesiilor vo
iam să aflu (sînt dinainte 
convins că toate sau a- 
proape toate sînt frumoa
se), ci și despre specificul 
lor.

— Deci : informații pre
cise I

— Bineînțeles. Cred că 
informarea ar face să sca
dă numărul celor care 
termină mediocru studiile 
despre care au descope
rit pe parcurs că nu-l 
atrag.

Se oprește puțin.
— Recapitulez. M-au a-

jutaf profesorul de mate
matică și, totuși, înfr-o a- 
numită măsură, cele cîte- 
va ore educative pomeni
te. A mai fost, în al trei
lea rînd, activitatea în 
cercuri. Să nu uit : a avut 
loc, cînd eram în clasa a 
Xl-a, o întîlnire a elevilor 
cu un conferențiar univer
sitar care ne-a îndemnat 
să ne facem oameni de 
știință.

— Atît ?
— Atît. Dar întîmplă- 

tor povestea se termină 
cu bine. La prima sesiune 
am obținut rezultate care 
mă mulțumesc.

Sînt necesare 

„vîrfurile“ ?
„Cum se explică, după 

părerea dumneavoastră, 
faptul că o bună parte 
dintre tinerii care termină 
liceul șovăie în alegerea 
profesiei ?’.

(Continuare în pag. a Il-a)

s-ar ocupa cooperati
vele de artizanat de 
producția unor astfel

Vida GEZA

Iată, de pildă, acele 
intens comercializate 
bucăți de lemn lăcuit, 
unele cu căsuțe în re
lief. Ele sînt ieftine, 
dar n-au nici o valoa
re artistică. De ce a- 
runcă pe piață coope
rația noastră meșteșu
gărească astfel de lu
cruri de duzină — în loc 
să respecte și să cul
tive adevărata tradiție 
a artei populare ro
mânești ? Cui sînt des
tinate contrafacerile, o- 
biectele urîfe, pseudo- 
folclorice ? Celor care, 
mutîndu-se într-o casă 
nouă, caută o piesă 
decorativă, menită să 
le înfrumusețeze inte
riorul ? Sau poate tu
riștilor străini, care a-

de împletituri ? Avem 
o bogată tradiție în 
domeniul ceramicii, ca 
și al ciopliturii 
lemn. Sau credeți 
publicul, atît cel 
fohton cîf și străin, 
cumpăra, să 
straița maramureșeană 
atît de frumoasă ? Sau 
n-ar cumpăra 
furculițe de 
spărgătoare de 
de alune (adică 
te mici, meșterite 
migală și care pot avea 
și uz casnic) l Dar în 
loc de asemenea 
biecte, noi facem far
furioare din lemn I Cel 
puțin să nu le mai pic
tăm în genul obiecte
lor din ceramică.

în 
că 

au- 
n-ar 

spunem,

căușe, 
lemn, 
nuci, 

obiec- 
cu

o-

(Continuare în 
pag. a V-a)

De cînd e lumea, oamenii s-au 
grupat în comuniuni de interese, 
luptîndu-se între ele și dînd naștere 
la ceea ce s-a numit viața politică. 
Bătrîna istorie a clasei muncitoare 
cunoaște venerabile figuri de pro
feți și luptători pentru binele social, 
care au înfruntat pușcării și opre
siuni în scopul dobîndiriî fericirii 
lucrătorilor de pretutindeni, în sco
pul cuceririi puterii de către clasa 
muncitoare. Cărțile devenite astăzi 
clasice ale revoluționarilor con
țin pagini de o înaltă frumusețe. 
Nicăieri nu o să poți citi acolo lu
cruri aberante, nicăieri nu există 
promisiuni pentru fericiri în viața 
de apoi; nu e recunoscut Iadul și 
nici Raiul, traiul spiritual între du
huri. Se spune negru pe alb că pro
letariatul va lupta și va învinge în 
numele tuturor celor exploatați, va 
lupta și va învinge pentru ca să 
instaureze pe acest pămînt ferici
rea TUTUROR. Nu este vorba deci 
de un prospect limitat, în stare să 
zgîndăre un interes local sau res- 
trîns. Nu e vorba de realizat o feri
cire egoistă. Aceste vechi manifes
te, alcătuite de minți agere la lumi
na unei luminări sau în pîrjolul do
molit al unor vechi și bătrîne forje, 
vorbesc despre condiții de trai o- 
menești, despre condiții de a munci 
cum trebuie, ele nu promit demago
gic ceva celor ce nu vor să facă 
nimic. Primul drept care a fost re
vendicat este dreptul înalt de a pu
tea munci după capacitatea fiecă
ruia. Nu sînt evocate castelele din 
Spania și nu îndeamnă nimeni pe 
nimeni să înșele pe altcineva. Pă- 
mînturile sînt puse la dispoziția tu
turor, ogorul nu este oferit în 
administratorilor venali ca să 
lucrat în condiții cămătărești 
către robi. El este proprietate 
mună, rodul lui e împărțit cu scru- 
pulozitate tuturor. Legea dreaptă a 
efortului răsplătit după cît s-a obți
nut este respectată cu strictețe.

In filozofia clasei muncitoare lo
cul de cinste îl are nu cuvîntul al 
meu, ci al nostru. Trebuie să amin
tim că temnițele pline de singe și 
suferință adăposteau idealiști ce 
nu se gîndeau deloc la ei. Clasa 
muncitoare a luptat în anii de opri
mare pentru dobîndirea unui nivel 
de trai acceptabil, dacă nu foarte 
bun, și acest deziderat este o preo
cupare continuă acolo unde ea a 
dobîndit puterea. Cea mai fermă 
dovadă că aceste dorinți au de
venit legi ni se pare faptul că încă 
de la intrarea pe pămîntul mo
șierilor și darea lui în stăpînirea 
țăranilor, încă de la naționalizări, 
grija față de traiul omului care 
muncește s-a manifestat continuu.

Să nu uităm anii imediat urmă
tori războiului, cînd aceeași clasă

(Continuare în pag. a V-a)
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Vizita făcută de tovarășul Ion Glieorghe Maurer
președintelui Confederației Elvețiene

dr. Hans Schaffner
GENEVA 10. — Corespondentul Ager- 

pres, H. Liman, transmite: La 10 mai, 
președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care se află în Elveția într-o 
scurtă călătorie, a făcut o vizită președin
telui Confederației Elvețiene, dr. Hans 
Schaffner. Cu acest prilej, președintele a 
oferit în cinstea oaspetelui român un de
jun.

Au participat Willy Spuhler, consilier

federal, șeful Departamentului politic el
vețian ; Pierre Micheli, ambasador, secre
tar general al Departamentului politic el
vețian ; H. Stoppem ambasador, secretar 
general al Departamentului economiei na
ționale.

A luat parte, de asemenea, Vasile Du
mitrescu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Berna.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Vizita delegației de partid

și guvernamentale romane in R. D. Vietnam

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL
FAM VAN DONG

HANOI 10 (Agerpres). — Trimisul 
cial Al. Cîmpeanu transmite : La 10 
primul ministru al R. D. Vietnam, 
Van Dong, a oferit un dineu în cinstea 
delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiului Per- 
mament al C.C. al P.C.R. Din partea ro
mână au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu-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., adjunct al ministrului forțelor ar
mate, 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 ministru
lui afacerilor externe, și Ion Moangă, 
ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Hanoi.

Din partea vietnameză au fost prezenți 
președintele Ho Și Min, Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministru al afacerilor externe, ge
neral Vo Nguyen Giap, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședinte al

spe- 
mai, 
Fam

Consiliului de Miniștri, ministrul Apărării 
naționale, Le Duc Tho, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
muncesc din 
membru al Biroului Politic al C.C. 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Hoang Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării Naționale, 
Phan Ke Toai, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nguyen Xien, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adunării na
ționale, Nguyen Van Tran, secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, Phan Anh, ministru al comerțului 
exterior, Nguyen Van Huyen, ministrul 
educației naționale, Hoang Van Tien, ad
junct al ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Lam, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Hanoi, Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, și Hoang Tu, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam la Bucu
rești.

După dineu, în cinstea oaspeților a fost 
prezentat un program artistic.

ce 
Vietnam, Le Thanh Nghi, 

al 
i»

r
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PAGINA 2 SCINTEIA

ÎN PREAJMA CONGRESULUI SINDICATELOR

Întrecerea - creație CONTINUA
S-a încheiat recent o etapă importantă a întrecerii socialiste pe 

anul 1966. Majoritatea întreprinderilor au raportat îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea aniversării partidului. In întreaga 
această activitate, sindicatele, ca organizatoare ale întrecerii, au 
avut un însemnat rol mobilizator. Referitor la acțiunile întreprinse 
în ultima vreme în această direcție, la experiența acumulată și la 
rezultatele dobîndite, ne-am adresat cu cîteva întrebări tovarășu
lui Emillan Dragnea, președintele 
lor „23 August".

Consiliului raional al sindicate-

— Care este, după părerea 
dumneavoastră, fenomenul 
cel mai semnificativ pe tărîmul 
organizării ți desfășurării în
trecerii ?

— Realizările își găsesc expri
marea, de obicei, în limbajul exact 
și precis al datelor și cifrelor. N-aș 
vrea ca răspunsul meu să semene 
cu un comunicat statistic, dar so- 
cot, totuși, că anumite cifre me
rită să fie cunoscute pentru am
ploarea lor încărcată de semnifi
cații. Toate întreprinderile din 
raionul nostru — și se cunoaște 
ponderea pe care o are industria 
din cuprinsul său în potențialul 
economic al Capitalei — și-au în
deplinit pe primele patru luni ale 
anului planul la producția-marfă. 
Este important de subliniat că 
pînă la 8 mai s-a dat peste plan 
— după calcule preliminare — pro
ducție de aproape 28 milioane, și 
economii de aproape 10 milioane.

Deoarece întrebarea se referă la 
fenomenul cel mai semnificativ al 
întrecerii, aș vrea să subliniez că, 
după părerea mea, el constă mai 
ales în efortul depus pentru un ni
vel calitativ superior al producției. 
Cifrele sînt cifre, valoarea lor sin
tetică e neîndoielnică, dar ele nu

St POATE,

PE JUMĂTATE
In unele sectoare de deservire 

— și nu dintre cele mai puțin so
licitate — s-a înrădăcinat obi
ceiul ca serviciile să fie efectuate 
doar pe jumătate. Curios este 
ți faptul că cei ce practică a- 
cest sistem de lucru se consideră 
absolviți de orice responsabili
tate, intrucît — chipurile — își 
fac datoria în modul cel mai con
știincios cu putință. Nu demult, 
unul dintre vecinii mei s-a dus 
la magazinul de geamuri din str. 
Popa Tatu nr. 87 să înlocuiască 
un ochi de geam spart. Numai- 
decît vînzătorul " ~
mul, l-a tăiat și l-a așezat în 
ramă. Mai trebuia doar să-l chi- 
tuiască. Pentru aceasta însă i s-a 
indicat adresa unei cooperative

pot in nici un caz exprima întreg 
spiritul creator, înnoitor, care ca
racterizează în momentul de față 
întrecerea socialistă și care se con
cretizează în lupta pentru însușirea 
și introducerea în fabricație a unor 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, în îmbună
tățirea continuă a produselor exis
tente. Comitetul raional de partid, 
organizațiile de partid din între
prinderi au îndrumat în special în 
această direcție sindicatele din 
raion. Prin efortul colectivelor de 
muncitori și tehnicieni au fost asi
milate produse noi, cu indici înalți, 
la Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate-București, la uzinele „23 
August", la „Electroaparataj", 
„Progresul", etc.

în pofida unor greutăți obiective 
de apreciere a rezultatelor întrece
rii pe plan calitativ — mai ales 
acolo unde se lucrează pe echipe și 
brigăzi — s-a reușit, datorită acti
vității unui colectiv de specialiști 
organizat de consiliul nostru raio
nal, să se introducă în unele între
prinderi din raion, unde este posi
bil. criterii precise de ordin cali
tativ — la fiecare loc de muncă, 
agregat, produs — pentru stabi
lirea rezultatelor întrecerii, a evi- 
dențiaților.

Ne propunem să extindem pe 
viitor, pe baza unui studiu minu
țios, acest sistem de criterii în cît 
mai multe întreprinderi, ceea ce 
va reprezenta un impuls spre a 
transforma pretutindeni întrecerea 
socialistă într-o emulație a gîndi- 
rii, a perfecționării, a dezvoltării 
spiritului inovator.

Și pentru că am amintit de evi
dențieri, subliniez că în primul tri
mestru 8 697 muncitori, 664 brigăzi 
și 85 secții din raion s-au menținut 
lună de lună pe treapta cea mai 
de sus a graficului întrecerii.

— O cerinfă pusă în fața 
sindicatelor este perfecționa
rea continuă a organizării 
întrecerii. Ce acțiuni s-au în
treprins în această privință ?

— Mă voi limita doar la cîteva 
dintre ele, dintre care unele sînt 
în curs de desfășurare. Aș vrea să 
menționez, în primul rînd, ajuto
rul pe care l-a dat consiliul raio
nal sindical •— prin colectivele de 
activiști obștești trimise în între
prinderi — la organizarea unei 
evidențe mai exacte și unei publi
cități mai operative, mai eficace a 
rezultatelor întrecerii. Ne propu
nem ca, pe temeiul experienței a- 
cumulate, să organizăm și o con

sfătuire cu reprezentanți ai con
ducerilor de întreprinderi și ai
sindicatelor în cadrul căreia să
popularizăm larg metodele de sti
mulare a întrecerii pe calea evi
denței și publicității folosite în în
treprinderi ca „Republica", „Pro
gresul", „F.R.B." etc și să criticăm, 
totodată, slaba preocupare vădită 
în această privință la „Metalur
gica", „Mătasea populară", etc. Ar 
mai fi de amintit, printre acțiunile 
care au avut loc, schimbul de ex
periență cu lectorii cursurilor de 
ridicarea calificării 
derile constructoare 
consfătuire care s-a 
larg ecou și ne-a ajutat mult 
îmbunătățirea muncii pe acest tă- 
rîm), iar printre cele pe care le 
vom organiza — o consfătuire cu 
inovatorii, în cadrul căreia să dez
batem aprofundat principalele 
probleme ale mișcării de inovații 
din raion, îndeosebi căile pentru 
a-i da un nou impuls, a o face mai 
capabilă să țină pasul cu sarcinile 
noi ale producției.

/ w

CLIENTUL
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F. BRUNEA-FOX

din întreprin
de mașini (o 
bucurat de un 
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sau in stațiuni balneare iți potBucurețtenii care pleacă în drumeție 
procura diferite articole de sport și turism și de la magazinul deschis 
recent în Calea Griviței nr. 212, care, după cum se vede In fotografie, 

este bine aprovizionat
Foto : R. Coitin

Sentimentalismul
este anacronic ?

Cred că nu mă înșel, 
fiecare generație, cel pu
țin de la romantici încoa
ce, a căutat să se delimi
teze de precedentele in- 
vocînd argumentul unei 
mai mari sincerități față 
de autenticul uman. De 
aici — repetate campa
nii de demistificare a u- 
nor gesturi considerate ca 
false și neautentice, frec
vente dezlănțuiri ale fu
riei juvenile împotriva a- 
titudinilor convenționale.

Intenția e foarte lăuda
bilă, numai că : „nu e de 
ajuns să vrei să fii sin
cer : trebuie să și poți; și 
cum să fii, cînd nu cu
noști încă nimic din via
ță ?’

Mi-am amintit de aces
te cuvinte ale lui Romain 
Rolland, gîndindu-mă la 
unul din acele tipuri care 
își aplică cu ostentație o 
vizibilă etichetă : „fabri
cat secolul 20 — antisen- 
timental".

Te izbești de el pretu
tindeni, tocmai pentru că, 
fie el unul între o sută 
tot reușește să te indig
neze, să te indispună sau

chiar, dacă ești mai slab 
de înger, să te deruteze.

De ce ?
Pentru că ni se pare 

că, Ia urma urmelor, se
mănăm foarte tare cu se
riosul „fiu al secolului". 
Și noi am depășit de mult

și Julietta" de cînd con
struim blocuri cu două
sprezece etaje, că nu pu
tem recrea drama „doam
nei cu camelii".

Dar, în ciuda asemă
nărilor, noi rămînem — 
și pentru noi și pentru

în-

““1

TINERETUL
■■ ....

„sentimentalismul", bătrî- 
nul sentimentalism care 
storcea lacrimi bunicilor 
și străbunicilor noștri, 
care citeau „Pamela", sau 
care erau fascinați de 
privirile languroase ale 
lui Niels Asther. Oftatu
rile poeților Văcărești sau 
ale lui Conachi, care leși
nau la cea mai mică e- 
moție erotică, ne aduc și 
nouă pe buze un ușor 
zîmbet. Credem și noi că 
nu mal putem repeta sce
na balconului din „Romeo

a croit gea-

situate în apropiere. Intrebind 
de ce nu se execută și această 
operație la aceeași unitate, i s-a 
răspuns că magazinul respectiv 
este „specializat numai pentru 
croirea și tăierea geamurilor. 
Restul îl privește numai pe ce
tățean". E lesne de înțeles că, în 
felul acesta, oamenii sînt nevoiți 
să piardă timp prețios, să bată 
drumurile de la un magazin la 
altul.

Intr-una din zile am intrat la 
atelierul de reparat încălțăminte 
din B-dul Dinicu Golescu — 5—7
cu o pereche de pantofi, care tre
buiau pingeliți și cusuți. „Pinge
lele, le punem noi — ni s-a atras 
atenția. Pentru cusături trebuie 
să mergeți în strada Vranue. 
Acolo este o unitate care are 
mașină de cusut. Noi nu~ avem'. 
Mergi să cumperi o lampă de ra
dio la un magazin specializat, de 
exemplu la „Electrotehnica" de 
pe B-dul Magheru. Ți se vinde 
lampa, dar pentru verificarea ei 
ești trimis la o cooperativă pe 
altă stradă, motivîndu-se că în 
magazin nu se găsește aparatul 
necesar unor astfel de verificări. 
Drumul acesta de la magazin la 
cooperativă este făcut zilnic de 
zeci de cumpărători.

Obișnuința de a lucra~ „pe 
felii" s-a încetățenit, din păcate. 
și în alte domenii de activitate. 

) Mi s-a relatat cazul locatarei Fi- 
lofteia Neamtu din str. Conștan-lofteia Neamțu din str. Constan- 
tinescu nr. 43, raionul 30 Decem
brie. După numeroase sesizări, 
I.R.C.R. din raionul 30 Decembrie 
a executat lucrările interioare ale 
instalației electrice din locuința 
sa și... s-a oprit aici, pentru că de 
cele „exterioare" se ocupă l.D.E.B. 
Au trecut aproape doi ani și lu
crarea încă nu e gata.

Cetățeanul care apelează la ase
menea servicii se întreabă : ce 
alimentează această anomalie, 
n-ar fi cazul ca forurile de re
sort să ia măsuri pentru a pune 
de acord organizarea deservirii 
cu interesele oamenilor ?

Gh. BOGDAN
București

La G.A.S. Mogoșoala, brigada Sirăuleștî a început recoltatul cireșelor timpurii
Foto : M. Cioc

ceilalți — ființe cu senti
mente.

Sîntem sentimentali în 
măsura în care trecem cu 
maximă sinceritate prin 
toată gama de stări afec
tive prin care au trecut 
toți oamenii. Avem cura
jul să suferim pentru ca 
să avem prilejul de a 
ne bucura. Sentimentalis
mul nostru nu înseamnă 
sentimentalizate — pre
meditată paradă sau 
zgomotoasă

Desigur, 
zăm diferit 
educație și 
și în acest 
țele n-au nici o importan
ță. Muncitorul care face 
un mare efort lucrînd la 
cea mai înaltă tensiune, 
inginerul care termină un 
proiect cu mult înainte 
de termen, medicul care 
își împarte timpul între 
sala de operație, orele de 
curs și elaborarea de 
studii științifice, stimulați 
deopotrivă de dragostea 
pentru oameni și pentru 
profesia lor, oricît ar ii 
de puțin exuberanți și de 
necomunicativi — rămîn 
niște mari sentimentali.

De altfel cred că nici 
nu exista oameni lipsiți 
de elementarele atitudini 
lirice în fața vieții, ci nu
mai unii care nu au sufi
cient curaj să-și recu
noască, să-și cultive și 
să-și manifeste sentimen
tele și care presupun că 
dobîndesc un plus de 
personalitate... negîndu-le.

Și așa, vrînd-nevrînd, 
dispare orice dorință de

paradă
efuzie lirică, 

ne exteriori- 
în funcție de 
temperament 
sens aparen-

adevărată sinceritate, 
cepe fanfaronada, „poza" 
îndelung studiată a im
perturbabilei indiferențe. 
Bănuind că lumea îi ju
decă în primul rînd după 
măruntele gesturi exte
rioare, antisentimentalul 
devine cu regularitate 
matematică rece, groso
lan, nepoliticos față de 
toată lumea. E dur și dis
tant, mai ales față de 
sexul opus, pentru că în 
aceste relații ar putea fi 
bănuit de maximă slăbi
ciune.

Și asta e tot ce reușeș
te. Dar cu cît chin 1

Cei mai mulți dintre 
„nesentimentali’ se dau 
în spectacol la vîrsta la 
care adolescentul nu are 
încredere în el, nu are 
personalitate, la vîrsta 
care toți vor să fie origi
nali — într-un fel sau 
altul.

Firește că maturizarea 
aduce cu ea renunțarea 
la atitudinile forțate. Dar 
e tot atîf 
neori din 
norare a 
Individul 
Steril 
dînd efectiv ceea ce e 
natural cu ceea ce e tru
cat, purtătorul „pozei" a- 
junge să înțeleagă gra
vitatea confuziei foarte 
tîrziu. Autocenzurarea, 
respingerea permanentă a 
stărilor afective și impli
cit diminuarea elanurilor 
proprii vîrstei poate duce, 
în timp chiar la dispari
ția sentimentului. Așa se 
naște cinismul. In aceas
ta mi se și pare că ar 
consta pericolul „puerilei 
și inofensivei’ poze a an- 
tisentimentalului.

Epoca noastră, epocă 
de împlinire a năzuințe
lor, de apropiere și de 
descoperire de către om 
a propriei naturi, nu poa
te decît să îndemne la 
cultivarea celor mai pro
funde și autentice senti
mente omenești. Acestea 
dau oamenilor o mare 
forță morală și o nebă
nuită durabilitate relații
lor dintre ei. Și atunci, e 
sentimentalismul anacro
nic ?

Natalia STANCU

de firesc ca u- 
acest țoc de ig- 
eternului uman, 
să iasă vidat, 

sufletește. Confun- 
efectlv

— Două halbe, to
varășe ospătar.

— Un moment, să 
schimbe butoiul.

— Se putea altfel ? 
reflectează cu amără
ciune prietenul, arun- 
cînd o privire spre 
masa vecină, pe care 
numai cu o secundă 
înainte ospătarul așe
zase patru „sonde" 
pline pentru fot atîția 
consumatori. Dacă ne 
instalam noi la masa 
aia, că era goală cînd 
am venit, acuma...

„...beam noi și aș
teptau ei", i-am com
pletat glumeț fraza.

— Rîzi. Cînd vă 
spun eu că-s ghinio
nist, nu mă credeți. 
Voi ziceți că-s mizan
trop. De ce tocmai la 
mine a trebuit să se 
schimbe butoiul ? De 
ce nu la ăilalți ?

— Ce te uiți numai 
acolo ? Uită-te și la 
clienții de la mesele 
alea din fund. Așteap
tă și ei.

— Eu le-am adus 
ghinion. Și ție. Pe care 
eu te-am invitat. Nu 
rîde, că nu-i pentru 
prima oară cînd mi se 
întîmplă lucruri de as
tea ! E de-ajuns să-mi 
fac apariția înfr-un 
magazin, pentru ca 
imediat să se înfîmple 
o anomalie. Nu mai 
departe decît săptămî- 
na trecută... Văd în vi
trina unui aprozar niș
te hrean pe cinste. 
Cum am și ghinionul 
să fiu pofticios, numai- 
decîf mi se ivesc în 
minte prin cea mai 
simplă dintre asocia
țiile imagistice, deli- 
cioșii crenvurșfi. Meze- 
lăria e chiar alături. 
Fac doi pași și mă simt 
năpădit de o dulce 
excitare cînd mă uit în 
vitrina „Alimentarei* 
unde trona un cogea
mite morman de cren- 
vurști. Cum spun, în 
prăvălie marfă bere
chet. O vedeam de a- 
fară, peste capetele 
clienților, prin intersfi- 
țiile „coadei*, ve
deam vînzătoarele a- 
ferate tăind, cînfărind 
și ambalînd, vedeam 
mușteriii înfinzînd bra
țele indicator spre co
mestibilele pe care 
le-au ales, băgînd pa
chetele în plasă sau 
în servietă, plecînd cu 
tîrguielile.

— Ei și ? Ai intrat și 
fu. ai stat la coadă, ai 
cumpărat crenvurșfii, 
pe urmă hreanul de la 
aprozar... Ce îi tot dai 
cu ghinionul ?

— Dacă mă între- 
rupi... Ei bine, a fost 
suficient să pășesc 
pragul, pentru ca ta
bloul acesta animat, 
mobil, agitat, să încre
menească, exact ca în 
filmele în care opera
torul oprește brusc o 
scenă activă, lăsînd 
personajele înțepenite 
în poziții absurde.

— Cum așa ?
— Iaca așa. Tocmai 

cînd deverul era în 
foi. girantul magazi
nului a suspendat vîn- 
zarea. Sosise camionul 
cu marfă nouă. Perso
nalul era mobilizat s-o 
recepționeze. în con
secință, vînzătoarele 
au depus armele pe 
tejghea, casierița și-a 
ferecat aparatul de 
bonuri, și clienții au

rămas cu mîna îndrep
tată spre calupul de 
tobă, sau spre parizer, 
sau spre alte specia
lități, pe care cu o se
cundă înainte le alese
seră. Am părăsit coa
da și am aruncat o pri
vire în interiorul ca
mionului. Plin doldora 
de marfă. Cel puțin o 
jumătate de oră cereau 
descărcatul, cîntăriful, 
socotitul, plus papera- 
seria contabilă. Te în
treb : de ce n-a sosit 
camionul cu o jumă
tate de oră înainte de 
venirea mea l De ce 
nu cu o jumătate de 
oră după ce mi-aș
fi făcut cumpără
tura ? La țanc cu
mine a sosit. Și vrei 
să spui că nu sînt ghi
nionist ? Că de ghinio
nul meu nu suferă și 
alții ?

— Fii serios, că ești

om în toată firea. E- 
xistă o explicație cum 
nu se poate mai ele
mentară și care trebuie 
căutată în felul rutinier 
cum unele întreprin
deri își organizează a- 
provizionarea. Dacă 
girantul „Alimentarei” 
ar delega un funcționar 
la fabrică sau la de
pozit, care să efectue
ze acolo formalitățile 
acestea, și nu la ma
gazinul de desfacere. 
Sau dacă aproviziona
rea s-ar opera în orele 
de acalmie ale progra
mului de lutru, dis-de- 
dimineață, și nu în 
dîrdora marii afluen
te, n-ai avea nici un 
motiv să te consideri... 
ghinionist.

— E și asta o expli
cație, dar eu rămîn la 
convingerea mea. Da
că n-ar fi și alte înfîm- 
plări... Tovarășe ospă
tar, ce se aude cu hal
bele alea ?

— Un moment, să 
vie presiunea.

— Mai zi ceva I 
Să-ți mai spun o dră
covenie. în preajma 
lui 1 Mai, mă îmbie 
nevasta să cumpăr un 
aparat de radio, ca să 
auzim și noi rhai acă
tării emisiunea serbă
rii — de I ca pensio
narii tabietlii care se 
deplasează mai greu 
— că gioarsa noastră 
veche de două dece
nii s-a hodorogit de 
tot. Aferim I Dau fuga 
la C.E.C., scot 2 000 de 
lei și mă duc glonț la 
magazinul respectiv. 
Cînd să intru, tocmai 
ieșea un cetățean cu 
cutia în brațe. îl întreb 
ce marcă a preferat și 
dacă mai sînt. îmi răs
punde asigurător și 
simt așa ca o bucurie 
anticipată a audiției 
pe care o voi gusta în 
dimineața festivă, din 
fotoliu și sorbind o ca- 
feluță cu caimac. Mai 
erau cîțiva clienți înă
untru, de care funcțio
narul se ocupă atent, 
dînd lămuriri tehnice,

cu competență și afa
bilitate. Venindu-mi 
rîndul și comunicîn- 
du-i ce doream, func
ționarul a căzut subit 
înfr-un fel de „transă”:

— Un moment, vă 
rog — și a dispărut 
îndărătul unei uși pe 
care scria „contabili
tate".

Pe mine, cum ți-am 
spus, așteptarea fruc
tuoasă nu mă indispu
ne. Și apoi un moment, 
comercial prețăluit, e 
un moment, nu un se
mestru, nu o eternita
te. Ceilalți clienți (de 
unde era să adulmece 
în persoana mea un 
aducător de ghinion ?) 
au apreciat la fel di
mensiunile unui mo
ment, continuînd să 
examineze cu senină
tate diversele aparate 
rînduite în rafturi. Te 
întreb? Cînd netam- 
nesam „un moment* 
devine cinci momente, 
zece momente, treizeci 
de momente, nu ți se 
pare că e ceva necurat 
la mijloc ? Să lași o ju
mătate de oră maga
zinul de izbeliște, să 
neglijezi hodoronc- 
fronc un dever de mii 
de lei, găsești că e un 
lucru normal înfr-o în
treprindere comercia
lă ? Pierzîndu-și /răb
darea, cumpărătorii '„in 
spe” au plecat. Am 
rămas singur. In cele 
din urmă, intrigai, ba 
și speriat să nu i se 
fi întîmplat ceva am 
deschis ușa biroului. 
Și ce să vezi ? Func
ționarul stătea adlncif 
în niște hîrfii și a tre
buit să-l interpelez de 
cîteva ori ca să ridice 
capul.

— Ce faci, fovarășe?
— Un moment, vă 

rog.
— A trecut o jumă

tate de oră de cînd 
aștept.

— Mi-am adus a- 
minfe, cînd v-am vă
zut, că am de rezolvat 
niște hîrfii urgente. Un 
moment...

— Au plecat clien
ții. Nici eu nu mai stau. 
Să mă bată dumnezeu 
dacă înțeleg sistemul 
dumifale negustoresc! 
N-ai interes să vinzi 
marfa ? Chiar d .8 
ți-ai efectuat planul de 
vînzare pe luna asta, 
înseamnă că trebuie 
să tragi obloanele ? 
Salutare. Te tntreb pe 
fine, care-mi ești prie
ten de aproape o ju
mătate de veac, de ce 
tocmai cînd a dat cu 
ochii de mine, func
ționarul și-a adus a- 
minte că are de făcut 
o treabă mai presantă 
decît aceea de a mă 
face posesorul unui a- 
parat de radio, decît 
de a încheia o tran
zacție care să-i aducă 
la tejghea încă 2 000 
de lei ?
- Și?
— Nici un și. Am 

dus banii îndărăt la 
C.E.C. Și-am fost ne
voit să mă invit la ve
cin, ca să audiez emi
siunea de 1 Mai. To
varășe ospătar, ce-i cu 
halbele alea ?

— Gafa. Am venit 
cu ele.

— Uită-te și tu ce 
guler au I Se putea 
altfel ? Alea de la ma
sa vecină sînt numai 
bere pînă-n vîrf I Mai 
zi ceva !

■»\

:r ■** ]

(Urmare din pau. I)

Am pus această chestiune în discu
ția unor profesori de la Liceul „Emil 
Racoviță" din București. Discuția (par
ticipant ■ Viorel Alecu, Elena Mun- 
teanu, lancu Săceanu, lulius Miiller, 
Carmen lonescu, Ionel Cohn, Sonia 
Popescu, N'colae Nicolae) a fost deo
sebit de animată.

Menirea liceului — au susținut unii 
tovarăși profesori — este aceea de a 
da elevilor cunoștințe serioase de 
cultură generală. Profesorul trebuie 
să-i sprijine, în eforturile lor de a se 
perfecționa, pe cei mai înzestrați din
tre elevi, dar fără să se preocupe în 
mod deosebit de ei, înfrucîf această 
preocupare ar duce la neglijarea co
lectivului. E nevoie de colective de 
elevi bine pregătite — și nu de „vîr- 
furi*.

— Și de ce să nu fie nevoie de 
„vîrfuri* ?

Răspunsul la această întrebare a 
ajutat la conturarea unui al doilea 
punct de vedere, conform căruia cei 
numiți cu oarecare dispreț „vîrfuri* 
sînt de tapf elevii cei mai buni, vii
toare cadre de bază în domeniile în

care vor acfiva după terminarea stu
diilor. Profesorul — s-a spus — tre
buie să se preocupe nu.numai de in
struirea unor clase cu un nivel de 
cunoștințe mulțumitor, ci și de desco
perirea și sprijinirea cu toate mijloa
cele a elevilor înzestrați. Marile satis
facții ale profesorului vin tocmai din 
pregătirea viitorilor specialiști în do
meniul în care îl reprezintă el însuși, 
în cazuri mai deosebite, ică un elev 
are cunoștințe excepționale la o ma
terie și note mediocre la celelalte, nu 
trebuie obligat — așa cum se întîm- 
plă adesea — „să-și mai lase de o par
te pasiunile”. E bine să fie ajutat cu 
tact pedagogic să-și înlăture golurile 
de cunoștințe, fără să slăbească nici 
o clipă din atenție preocuparea prin
cipală.

S-a discutat despre faptul că ade
sea sînt bine văzuți acei profesori 
care, ocupîndu-se cu stăruință în spe
cial de elevii slabi, obțin la sfîrsitul 
anului un număr mic de corigenți și 
repetenfi. Eforturile lor sînt, neîndo
ielnic, lăudabile. De ce, însă, să nu 
fie socotit un criteriu de apreciere 
valabil al muncii profesorului și. reu
șita sa în ce privește descoperirea, 
formarea și dezvoltarea tinerilor deo-

sebit de dotați în specialitatea res
pectivă, a viitorilor creatori, inventa
tori, savanți ?

Îndrumare de trei ori

pe an

deosebită importanță în orien- 
elevilor au — sau ar trebui să 
— cercurile pe specialități.

licee bucu- 
Bolintineanu", 
nr. 30 : func-

O 
tarea 
aibă

lată situația din trei 
reștene — „Dimitrie 
„Spiru Haref" și Liceul 
ționează peste tot cercuri de litera
tură, chimie, fizică și matematică, iar 
— la cîte una sau două dintre Șco
lile pomenite — cercuri de franceză, 
biologie, electrotehnică și foto. Par- 
ficipanți : în medie 25 de elevi. Cîte 
ședințe se țin ? Așa cum se obișnu
iește, trei pe an. Se pare că numai 
cercul foto de la Liceul nr. 30 ține 
ședințe săptămînale.

Cît de mare poate fi ajutorul pe 
care-l primesc elevii pasionați — să 
presupunem — de fizică, în cadrul a 
trei întîlmri pe an ? Și nu trebuie 
uitat că de cele mai multe ori aceste

înfîlniri, au un caracter, prin forța 
lucrurilor, festiv.

Pot fi auzite adesea, în școli, gla
suri care-și exprimă mulțumirea cu 
privire la mobilizarea făcută pentru 
ședințele cercurilor. Nu cumva e 
vorba, în asemenea cazuri, de pri
cepere organizatorică aplicată acolo 
unde nu-și are locul ? Ce nevoie e 
de mobilizare, acolo unde adolescen
ții ar trebui să vină cu tot atîta in
teres ca la o competiție sportivă, mi
nați de dragostea pentru știință și nu 
de dorința de a respecta regulile de 
disciplină ? Mobilizare la o întîlnire 
de dragoste ?

N-ar fi mai utile — sugerează unii 
tovarăși 
rilor de 
modelul 
grupe 
care să se înfîlnească, atît cît vor ei 
de des, și să discute în contradic
toriu, să-și comunice noutăți, să ex
perimenteze ? Nu conduși de profe
sori, ci ÎNDRUMAȚI cu pricepere. în 
așa fel încît participanții să aibă sen
zația că se întîlnesc 
creat de ei, condus de ei, a 
activitate 
Șiși.

profesori — în locul cercu- 
elevi cu comunicări după 
Academiei, să se formeze 
restrînse de elevi pasionați

este

la cercul lor, 
cărui 

perfecționată de ei în-

Cit mai
asistat

puțin „risc“

la discuțiile 
profesională

Am
la orientarea 
profesori, sfudenți și elevi. S-a pus 
accentul în aceste discuții pe unul

cu privire 
ale unor

dintre aspectele cele mai importante 
ale chestiunii, acela al pregătirii pen
tru facultăți. A reieșit limpede nece
sitatea ca problema orientării profe
sionale să stea în atenția ministere
lor care — pe baza unui studiu pro
fund și a cunoașterii planurilor de 
perspectivă în fiecare domeniu al 
economiei — să chibzuiască asupra 
unor măsuri concrete și eficiente. 
Desigur, un rol pozitiv în rezolvarea 
problemei îl vor avea viitoarele licee 
tehnice. Oricum însă, obiceiul de a 
„rătăci" de la un institut de învăță- 
mînf la altul, încercările deprimante, 
continuate ani la rînd, ale unor ti
neri, de a deveni studenți la facul
tăți pentru care nu dovedesc nici un 
fel de aptitudini, situațiile celor care, 
după ani de învățătură, descoperă că 
nu simt nici o atracție pentru studiul 
pe care și l-au ales — toate acestea 
se datoresc și faptului că, în orien
tarea lor, tinerii respectivi nu au pri
mit un ajutor eficient și la timp.

Evident, tinerețea e vîrsta la care 
caracterele și pasiunile abia se con
stituie : o anumită nesiguranță îi este 
proprie. O cîtime de risc va exista 
întotdeauna. Dar trebuie luate toate 
măsurile ca acest risc să aibă o sferă 
de manifestare cît mai restrînsă. Pen
tru că, înfr-un caz sau altul, el poate 
însemna o viață ratată.

O deosebită atenție ar trebui acor
dată informării tineretului școlar. Mi
nisterele au fol interesul să se pre
ocupe de crearea unor viitori spe
cialiști în domeniul respectiv al eco
nomiei, atrăgîndu-i încă din băncile

școlii. Editurile se preocupă prea pu
țin de editarea unor lucrări închinate 
diferitelor profesii. în organizarea ce
lorlalte ministere și sub îndrumarea 
Ministerului învățămîntului, nu s-ar 
putea face propagandă în școli pen
tru o profesie sau alta ? De altfel, 
și facultățile — mai ales acelea spre 
care nu se îndreaptă destui absol
venți bine pregătiți — (și nu numai 
ele) — ar putea sjj facă lucruri ase
mănătoare. S-ar evita astfel situația 
în care, la unele facultăți, în a doua 
sesiune de examene, sînt primiți can
didați cu media 5 ; de cele mai mul
te ori, acești candidați nu reușesc 
să-și termine studiile.

în ultima clasă, orele educative sînt 
dedicate unor teme diverse. N-ar pu
tea fi „orientarea profesională” tema 
unică a tuturor orelor educative din 
această clasă ? Propunerea nu poate 
ti pusă în aplicare fără editarea unor 
materiale ajutătoare în sprijinul diri- 
ginților.

S-a sugerat, în cadrul discuțiilor, 
ca Ministerul Învățămîntului să se 
preocupe de găsirea unor posibili
tăți de a premia pe acei profesori de 
liceu care reușesc să formeze an 
după an absolvenți ce se prezintă 
bine pregătiți la intrarea în facultate.

„Și acum — încotro ?” întreabă 
tînărul. El cere sprijin : vrea să gă
sească drumul spre profesia de care 
va rămîne legat pînă în ultima zi a 
vieții, pe care o va îmbrățișa cu 
satisfacție și cu pasiune, animat me
reu de năzuința spre perfecțiune. A- 
cesf sprijin nu-i poafe fi refuzat.
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SE FRUCTIFICA AVANTAJELE
ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE 
A PRODUCȚIEI? Ing. loan BORDAȘ 

secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.C.R.

Acum cîtva timp, Comitetul re
gional de partid Brașov a analizat, 
într-o ședință plenară cu activul 
din industrie, modul în care organe
le și organizațiile de partid, condu
cerile întreprinderilor din regiune 
se ocupă de organizarea științifică 
a producției și a muncii. O primă 
concluzie care s-a desprins cu a- 
cest prilej : prin măsuri tehnice și 
organizatorice eficace, stabilite în 
urma consultării largi a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, 
la uzinele „Tractorul" și „Rul
mentul" din Brașov, în sec
țiile fabricii „Firul roșu“-Tălma- 
ciu și Complexului de faianță și 
sticlă-Sighișoara, precum și în alte 
întreprinderi, procesul de produc
ție se desfășoară în fluxuri rațio
nale, pe linii tehnologice de fabri
cație, folosindu-se metode mo
derne de optimizare și planificare 
operativă a producției. Rezultatele 
se concretizează în creșterea con
tinuă a producției și productivită
ții muncii, în îmbunătățirea cali
tății produselor, în obținerea unui 
volum sporit de economii și bene
ficii.

Analiza a scos la iveală și faptul 
că în unele întreprinderi se men
țin încă serioase carențe în orga
nizarea producției și a mun
cii. în referatul prezentat la 
plenară, ca și în discuții, s-a re
comandat organizațiilor de partid 
și conducerilor tehnico-administra- 
tive de la uzina „Hidromeca-

nîca“-Brașov, fabrica „Electro- 
precizia“-Săcele, Uzina nr. 2 și 
uzina „Steagul roșu" din Brașov să 
îmbunătățească actuala organizare 
a fluxurilor tehnologice. în unele 
secții ale acestor uzine, datorită 
amplasării nu întotdeauna rațio
nale a mașinilor și utilajelor, 
circuitul pe care îl urmează dife
rite repere și subansamble în 
timpul fabricației este azi compli
cat, cu multe încrucișări și aglo
merări, cu locuri înguste.

O serie de neajunsuri s-au con
statat în domeniul planificării o- 
perative a producției. La „Electro- 
precizia", de exemplu, prin nepu- 
nerea de acord a sarcinilor de plan 
cu capacitățile de producție din 
fiecare secție, prevederile planului 
nu se realizează ritmic. Tot astfel, 
la Uzina nr. 2, comenzile sînt lan
sate simultan atît la turnătorie, cît 
și la uzinaj, fără să se aibă în ve
dere respectarea ciclului de fabri
cație a reperelor. în asemenea con
diții, nu există un decalaj normal 
între secții.

Organizațiile de partid și condu
cerile întreprinderilor au fost în
drumate să constituie colective de 
specialiști, care să studieze în 
secții și ateliere posibilitățile de 
îmbunătățire a programării pro
ducției, de perfecționare a fluxuri
lor tehnologice, de organizare mai 
bună a aprovizionării locurilor de 
muncă Măsurile care se iau în în
treprinderi pentru perfecționarea

„AUTOBUZUL** ■■'

in plina viteza
în

listă

parc" 35 
din nu- 
autobuze

întrecerea socia- 
ies la iveală ini

țiative, se confruntă 
păreri, puncte de ve
dere diferite; pînă la 
urmă experiența valo
roasă, perseverența, 
practica înaintată își 
spun cuvîntul și ceea 
ce la prima vedere a- 
pare ca imposibil sau 
jfneu de rezolvat devi
ne realizabil. Așa s-a 
întîmplat și la „Auto
buzul" din Capitală, 
unde în prima de
cadă a lunii aprilie au 
„intrat în 
la sută 
mărul de
planificat pe întreaga 
lună, 37 Ia sută din 
cel al troleibuzelor și 
peste 32 la sută din 
cel al autoutilitarelor. 
Pe două decade din 
aprilie, planul lunar al 
producției marfă vîn
dută și încasată a fost 
realizat în proporție 
de aproape 65 la sută.

— Este, intr-adevăr, 
un succes, ne-a spus 
directorul tehnic al 
uzinei, ing. GHEOR- 
GHE PIȚULESCU. 
Obținerea unei ase
menea ritmicități în
seamnă 
concepției 
dre din 
susțineau 
posibil să se încheie 
montajul și finisarea 
autovehiculelor decît 
în ultima parte a lunii. 
Să fiu sincer, această 
concepție gr, ■ ’t-ă se 
baza pe neajunsurile 
existente în organiza
rea procesului de fa
bricație. Cînd s-a pus

învingerea 
multor ca- 

uzină, care 
că nu este

Pregătiri

stavilă acestor ne
ajunsuri, produsele au 
fost livrate ritmic.

— Practic, cum se în
tocmește azi progra
marea operativă a pro
ducției !

— După primirea 
planului lunar de pro
ducție — ne-a 
ing. VASILE 
NAC, dispecer 
se repartizează

spus
COR- 

șef — 
sarci-

pe secții. Se are

vedere producerea 
avans a unor piese 
subansamble pen- 

15 zile 
luna următoare.

fn 
în 
și 
tru cel puțin 
din
Consecința favorabilă: 
se creează decalajul 
necesar între secții, 
punctul nodal al rit
micității producției. în 
prezent, secția forjă 
și-a creat un decalaj 
pentru o lună de zile. 
Sîntem pe cale de a 
spori decalajul și la 
secția mecanică. Ur
mărirea îndeplinirii 
programului operativ 
se face pe bază de 
grafice, de către o gru
pă de dispeceri, care 
are numai această 
misiune.

pentru recoltare
mașini și tractoare continuă 
recoltările de vară. Tn timp

în stațiunile de 
pregătirile pentru 
te mecanizatorii lucrează intens la întreține
rea culturilor prăsitoare, în atelierele stațiuni
lor se revizuiesc și se repară mașinile ce vor 
fi utilizate la strîngerea recoltei. Au fost pre
gătite pînă în prezent peste 30 la sută din 
combinele de cereale păioase, aproape 50 la 
sută din presele de balotat paie și mai mult 
de jumătate din combinele pentru siloz și to
cătoarele de nutreț. Tractoarele revizuite sînt 
puse in funcțiune în proporție de 98 la sută. 
Lucrările de pregătire pentru recoltările de 
vară sînt intr-un stadiu avansat în stațiunile 
de mașini și tractoare din regiunile Banat, Do- 
brogea și Argeș.

Zilele acestea încep instructajele pentru 
buna organizare și folosire a tractoarelor și 
mașinilor agricole în campania de vară.

(Agerpres)

pro-Concomitent cu _ 
gramarea operativă a 
producției, s-a vi
zat și reorganizarea 
fluxului tehnologic. în 
acest sens, s-au stabilit 
noi tacte la benzile de 
montaj și de finisaj, 
în așa fel ca nivelul 
producției finite și re
cepționate să nu va
rieze de la o zi la alta, 
de la o decadă la alta. 
Reorganizarea echipe
lor din secția auto
buze, potrivit specifi
cului lucrărilor — pre
gătitoare și de montaj 
final — aplicată cu 
cîteva luni în urmă, a 
permis creșterea sim
țitoare a productivită
ții muncii, evitarea 
unor încrucișări în 
circuitul pieselor.*

Merită a fi subli
niată și activitatea în
dreptată spre organi
zarea temeinică a a- 
provizionării tehnico- 
materiale. Este un ca
pitol al activității în
treprinderii care s-a 
bucurat de mare aten
ție. Cadrele din com
partimentul de apro
vizionare al uzinei 
au asigurat în mod 
ritmic locurile de 
muncă cu materiile 
prime și materialele 
de care au nevoie. 
Uzina și-a cimentat 
în ultimul timp le
găturile cu cele pes
te 35 de întreprin
deri cu care coo
perează în fabricarea 
autobuzelor. Tot mai 
multi dintre ei con
sideră o sarcină prin
cipală îndeplinirea ne
condiționată a obliga
țiilor 
I,a fel 
re este 
pornită 
anului trecut pentru 
reanalizarea construc
ției și tehnologiei de 
fabricație a reperelor 
și subansamblelor au
tovehiculelor.

Cum e și firesc, 
desfășurarea ritmică a 
producției a asigurat, 
colectivului uzinei 
condiții pentru îndepli
nirea exemplară a sar
cinilor de plan și a 
angajamentelor luate 
în întrecerea socialis
tă. Pe patru luni din 
acest an, planul pro
ducției globale a fost 
dopați* <u 4,8 milioa
ne lei 
beneficii
in valoare de 1 381 000 
lei.
„Autobuzul" se 
acum, în aceste 
în plină viteză.

contractuale, 
de pilduitoa- 

și acțiunea 
spre sfîrșitul

ți s-au obținut 
suplimentare

într-un cuvînt, 
află 
zile,

Nicolae PANTILIE

organizării producției vor trebui să 
urmărească, înainte de toate, asi
gurarea condițiilor favorabile uti
lizării integrale a capacității utila
jelor și instalațiilor. Făcînd o me
die pe ansamblul regiunii, con
statăm că întreprinderile lucrea
ză sub două schimburi pe zi. 
într-o serie de unități cu pon
dere mare în regiune, cum sînt 
uzinele „Tractorul", _ „Steagul 
roșu", 
derea de unelte 
„Flamura roșie", 
schimburi este și 
lînd între 1,30 și 
întreprinderilor vor 
corde, prin urmare, o atenție spo
rită pregătirii temeinice a proce
sului de producție, încărcării mai 
judicioase a mașinilor pe schim
buri și asigurării unei asistențe 
tehnice calificate în schimburile 
II și III.

Nemijlocit legată de utilizarea 
rațională a capacităților de pro
ducție, de desfășurarea normală a 
fluxului tehnologic este organiza
rea cit mai judicioasă a transpor
tului intern al materialelor, piese
lor. semifabricatelor intre operații 
și secții. într-o serie de întreprin
deri, datorită neglijării acestui as
pect, piesele fac multe drumuri 
inutile de la o mașină la alta, de 
la o secție la alta și de aici la ma
gazie. Nu poate fi socotită nor
mală, de exemplu, situația de la 
uzina „Rulmentul" unde, cu toate 
că producția este organizată pe 
secții cu flux continuu de fabrica
ție, transportul intern nu este pus 
la punct, în acest scop folosindu-se 
peste 300 de muncitori. Aici și în 
alte uzine sînt condiții de a se a- 
menaja noi linii de transfer, benzi 
rulante și alte mijloace mecanice 
pentru transportul intern al mate
rialelor.

Ceea ce merită a fi apreciat este 
faptul că în unitățile industriale 
din regiune s-au conturat încă de 
pe acum o serie de măsuri con
crete pentru perfecționarea orga
nizării producției și a muncii. La 
uzina „Automecanica“-Sibiu, de 
exemplu, s-au reamplasat, potrivit 
cerințelor unui flux tehnologic ra
țional, o bună parte din utilajele 
care produc piese de schimb. Aici 
s-a aplicat pentru prima dată în 
regiune, cu rezultate bune, meto
da drumului critic, care a per
mis reducerea manoperei cu 25—30 
Ia sută. Măsuri similare s-au apli
cat și la uzinele „Tractorul“-Bra- 
șov și „Independența“-Sibiu. Va 
trebui ca — cu sprijinul organelor 
de partid, sindicale — această ex
periență bună, rezultatele ei. să fie 
popularizate, treeîndu-se la aplica
rea ei pe scară mai largă.

Unii conducători de întreprinderi 
și-au manifestat însă intenția de a 
cere investiții suplimentare și oa
meni în plus pentru organizarea 
superioară a producției. Evident, 
aceasta ar fi o cale ușor de urmat, 
dar deloc economică. Considerăm 
că lucrările trebuie efectuate, mai 
ales, prin valorificarea rezervelor

fractorul",
.Hidromecanica", întreprin- 

și scule, fabrica 
coeficientul de 

mai redus, osci- 
1,47. Colectivele 

trebui să a-

pre-interne ale întreprinderilor, 
cum și prin credite bancare pe ter
men scurt.

Ar mai fi de făcut o observație. 
Este de dorit ca specialiștii din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei 
Ușoare să acorde mai mult sprijin 
și îndrumare tehnică eficace uni
tăților în aplicarea unor măsuri, in 
generalizarea experienței înaintate 
ciștigate într-o întreprindere sau 
alta.

Este de la sine înțeles că așeza
rea pe baze științifice a organizării 
producției și a muncii va contribui 
la realizarea ritmică, lună de lună, 
decadă cu decadă, a prevederilor 
planului în fiecare uzină sau fa
brică. Organele și organizațiile de 
partid, colectivele întreprinderilor 
din regiunea Brașov vor face totul 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor în acest domeniu trasate de 
conducerea partidului oamenilor 
muncii din industrie.

de înalta tensiunepentru liniiStilpi .
fabricați la întreprinderea de con
strucții metalice și prefabricate (Sec

ția Titan) din Capitalâ
Foto : Agerpres

upă părerea 
mea, în mo
mentul de fată, 
crearea și folo
sirea fondului

de ajutor financiar tem
porar nu mai au nici un 
sens. Acest fond este pus 
la dispoziția ministerelor, 
instituțiilor centrale sau 
a sfaturilor populare re
gionale, care îl folosesc în 
cazul cînd unitățile eco
nomice din subordine nu 
au disponibil în contul de 
decontare privind activi
tatea de bază, sau pentru 
acoperirea temporară a 
creșterilor de mijloace 
circulante, a dotației pla
nificate corespunzător de
pășirii planului de prc- 
ducție-marfă vîndută și 
încasată, pentru deschi
deri de acreditiv și ga
rantarea datoriilor res
tante către bănci.

Dîndu-se dispoziție ca 
acest fond să se constituie 
dintr-o cotă din normati
vul mijloacelor circulante 
ale întreprinderilor, în
seamnă că întreprinderile 
au posibilitatea să-și des
fășoare normal activita
tea cu un volum de mij
loace circulante mai re
dus. Dar aceasta contra
zice prevederile unei ins
trucțiuni a Ministerului 
Finanțelor și Băncii Na
ționale (1/1964), potrivit 
căreia normativul mijloa
celor circulante se stabi
lește în raport cu necesi
tățile reale ale producției, 
unitățile economice fiind 
obligate să păstreze ca 
ochii din cap integritatea 
mijloacelor circulante. Cît 
privește celelalte surse —

cota din beneficiul peste 
plan realizat din ’efort 
propriu și cota din elibe
rări de mijloace circu
lante din inițiativa între
prinderii — cu acte în re
gulă, forul tutelar imobi
lizează prețioase mijloace 
financiare, care ar putea 
fi utilizate în timpul anu
lui prin buget.

Să ne oprim, pe scurt, 
la utilizarea concretă a 
fondului financiar de a- 
jutor temporar, care, așa

u- 
fon- 
re-

cum s-a văzut, se for
mează pe principiul: se 
ia dintr-o parte și se cîr- 
pește în alta. La 
nele întreprinderi, 
dul cu pricina s-a
partizat pentru salarii, 
deși la data cînd s-a a- 
cordat ajutorul, salariile 
erau plătite. în plus, ter
menele de rambursare nu 
au fost respectate de că
tre nici o întreprindere, 
rambursarea făcîndu-se 
cu mari întîrzieri. în ma
joritatea cazurilor, resti
tuirea fondului nu s-a fă-

Cum sînt valorificate
(Urmare din pag. I)

se recurge la achiziționarea de li
cențe.

Pentru a se asigura o eficienta ma
ximă. hotărîrea de a se achiziționa 
o anumită 
la bază un 
aprofundat, 
necesitățile

Industriei 
colaborînd 
nevoie de 
seama de

licență trebuie să aibă 
studiu tehnico-economic 
care să lină seama de 
Si posibilitățile econo

miei noastre naționale.
De regulă, Ministerul 

Construcțiilor de Mașini, 
cu ministerele care au 
viitoarele produse, ține 
aceste coordonate. în unele cazuri
se scapă însă din vedere că în 
clipa în care încep tratativele 
privind procurarea unei licențe 
este necesar să fie abordată si 
problema creării condițiilor de 
utilizare a ei: reorganizarea pro
cesului de fabricație, dezvolta
rea corespunzătoare a capacități
lor de producție, formarea cadrelor, 
contractarea utilajelor necesare etc. 
în loc să se desfășoare în paralel, 
aceste lucrări încep adesea abia 
după sosirea licențelor. în plus, fa
bricația noilor produse nu începe 
uneori decît după realizarea integra
lă a investițiilor și a celorlalte ce
rințe ale producției, deși unele acti
vități (și parțial chiar producția) ar 
putea avansa mult între timp. Toc
mai așa se explică de ce aplica
rea licenței pentru echipament de 
frînă pneumatică pentru material ru
lant „Knorr" (R. F. Germană) a fost 
tărăgănată 5 ani, abia în prezent la 
uzinele „23 August” din Capitală 
realizîndu-se „seria zero". între timp 
frînele s-au procurat din import. Ar 
fi interesant de știut cum s-au îm
păcat Direcția generală tehnică și 
cea tutelară din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini cu a- 
ceastă tergiversare, și cu altele, si
milare, care, evident, au micșorat e- 
ticiența economică a licențelor 
respective.

„După părerea mea — ne-a spus

ing. Valentin Atanasiu, șef de servi
ciu în Direcția generală tehnică a 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini — fundamentarea asimi
lării pe bază de licențe nu poate fi 
limitată la alegerea celui mai per
fecționat tip de produs. Impor
tant este să se aibă în vedere. în
tr-un context mai larg, o serie în
treagă de factori tehnici și econo
mici, printre care: condițiile de 
execuție la furnizorul licenței și la 
uzina care o va aplica, posibilită
țile de dezvoltare a capacităților de 
producție existente și de aprovizio
nare cu materii prime, raportul din
tre cheltuielile de fabricație și cele 
de exploatare, durata de viață șl 
necesarul de piese de schimb, po
sibilitățile de export".

Există și alte situații. Licența 
pentru cuzineții de motoare Diesel 
„Laucherthal" (R. F. Germană), con
tractată în 1960, a stat nefolosită 
la Uzina constructoare de mașini 
din Reșița, care primise sarcina s-o 
aplice, pînă în 1964. Și în tot acest 
interval, cuzineții necesari s-au 
procurat din import. Uzina, invo
cînd lipsa unor utilaje și a perso
nalului tehnic specializat, a susți
nut ca fabricația acestui produs să 
fie transferată uzinei „23 August' 
care, la rîndul ei, n-a acceptat acest 
lucru. După patru ani, Institutul de 

«cercetări tehnologice în construcția 
de mașini a primit sarcina să se 
ocupe de aplicarea acestei licențe. 
Cu ajutorul unor întreprinderi din 
Capitală, un colectiv de aici a reu
șit, utilizînd instalații existente, să 
execute cu bune rezultate primele 
probe în fază pilot Acest caz ilus
trează cît se poate de limpede vicii 
care mai stăruie în domeniul valo
rificării li' antelor. Se pune însă și 
întrebarea : de ce Direcția generală 
utilaj chimic, energetic și minier 
și Direcția generală tehnică din 
M.I.C.M. au tolerat atîta timp- 
această situație ? La ce bun a mai 
fost cumpărată licența dacă, după

Ce dă stațiunea
experimentală

pentru creșterea
producției zootehnice

La stațiunea experimentală zooteh
nică Rușețu, regiunea Galafi, lucrările 
de cercetare vizează realizarea la 
nivel cil mai superior a sarcinilor pri
vind dezvoltarea creșterii animalelor. 
Stațiunea își concentrează eforturile 
spre crearea de rase de animale cît 
mai productive și perfecționarea ce
lor existente, adaptate la condițiile 
din zona de stepă, înmulțirea și răs
pândirea lor în producfie.

Prin cunoașterea potențialului bio
logic al animalelor, prin folosirea se
lecției, formarea șl consolidarea lini
ilor de înaltă valoare, încrucișarea în
tre rase diferite, asociate cu hrănirea 
rafională și adăpostirej corespunză
toare, am reușit să sporim an de an 
producția medie și productivitatea 
animalelor. La taurine, lucrările de 
cercetare se desfășoară pe rase roșii 
de lapte, rase prevăzute a se crește

cut din disponibilitățile 
existente în contul „A", 
așa cum prevăd instruc
țiunile, ci prin trecere la 
împrumuturi restante, ga
rantate de forul tutelar. 
Aceasta înseamnă că uni
tățile care au beneficiat 
de ajutoare nu au luat 
măsurile cuvenite pentru 
formarea disponibilităților 
necesare rambursării.

Se mai impune o pre
cizare. După părerea mea, 
utilizarea fondului finan-

iflCc

ciar de ajutor temporar 
de către forul tutelar în 
vederea garantării dato
riilor restante ale între
prinderilor este nefon
dată. Spun aceasta deoa
rece, pe de o parte, la 
multe direcții generale 
și ministere mărimea 
fondului de ajutor tem
porar nu poate acoperi 
valoarea împrumuturilor 
restante — și deci nu au 
cu ce să le garanteze — 
iar pe de altă parte, su
mele cuprinse în aceste 
fonduri nu sînt ale foru-

licențele
cum se vede, nimeni nu s-a mai 
interesat, ani în șir, de

Din discuțiile avute 
specialiști s-au desprins 
ficiențe în fructificarea 
Astfel, uneori asimilarea 
complexe nu se face, cum ar fi pre
ferabil, prin însușirea succesivă a 
subansamblelor lor componente și 
reducerea progresivă a importuri
lor, pe parcursul cîtorva ani. ci se 
consideră că asimilarea trebuie să 
se facă neapărat deodată pentru 
întreg produsul, importurile sis- 
tîndu-se în întregime în momen
tul achiziționării licențelor. în 
unele cazuri nu se asigură din im
port nici subansamblurile compo
nente nelicențiate. S-a achiziționat, 
de pildă, licența „Vapor" (Olanda) 
pentru agregatul de încălzire a apei 
și uleiului Ia locomotivele Diesel 
electrice. Licența nu include însă și 
electromotorul de 0.2 CP. Normal 
ar fi fost ca acesta să fie 
importat un timp (așa cum face și 
firma olandeză), pînă s-ar fi pus la 
punct fabricarea în tară a electro
motorului. Dar nu s-a recurs Ia a- 
ceastă soluție; în schimb, s-au pro
curat de peste hotare agregate în
tregi.

De cea mal mare Importantă s-a 
dovedit a fl corelarea, prin planul 
tehnic, a eforturilor uzinelor care 
colaborează la realizarea produse
lor pe bază de licențe. Asimilarea 
în bune condiții a mașinii de recti
ficat „Giustina" se datorește și fap
tului că, prin planul tehnic, efor
turile uzinei coordonatoare („Rul- 
mentul"-Brașov) au fost sincroni
zate cu cele ale uzinelor care aveau 
sarcina să asigure echipamentul e- 
Iectric. Această punere de acord nu 
se face însă peste tot. Realizarea 
agregatului „Vapor* de 
„Vulcan "-București a 
pentru că instalația de 
re n-a fost introdusă în 
nic al Grupului de uzine pentru a- 
parataj, echipament electric și in

soarta ei ? 
cu diferiți 
și alte de- 
licențelor. 

produselor

către uzina 
întîrziat și 
automatiza- 
planul teh-

lui tutelar. Ele au sarci
na numai să le adminis
treze. Cu alte cuvinte, 
folosirea fondului de a- 
jutor financiar este une
ori o platformă de abu
zuri în gospodărirea mij
loacelor circulante ale 
întreprinderilor.

Ce se poate întreprin
de ? După părerea mea. 
ar fi mai eficient să se 
renunțe Ia fondul finan
ciar de ajutor temporar. 
Prin aceasta, s-ar re
întregi mijloacele circu
lante ale întreprinderilor 
și s-ar încasa la buget 
sumele rezultate din sur
sele actuale de formarea 
acestui fond. Pentru aco- 

temporară a 
de mijloace 

ale întreprin- 
i și a dotației 

aferentă de-

perirea 1 
creșterilor 
circulante 
derilor, cit 
planificate 
pășirii planului de nro- 
ducție-marfă vindută și 
încasată, să se folosească 
creditul bancar. între
prinderile sancționate 
pentru indisciplină fi
nanciară, cărora Ii se a- 
cordă ajutor prin deschi
derea de acreditiv, ur
mează să efectueze plă
țile către furnizori nu
mai din acreditivele des
chise din fondurile dis
ponibile în contul „A“.

răspunderea 
de între-

Ar crește 
conducerilor 
prinderi pentru cheltui
rea baniloi' statului, s-ar 
întări controlul asupra 
activității lor economice 
financiare.

Virgil BÎRSĂNESCU
Filiala „V. I. Lenin 
a Băncii Naționale

stalații de automatizare din Bucu
rești și care, din acest motiv, n-a 
fabricat-o la timp.

Eficienta economică a achizițio
nării de licențe este uneori dimi
nuată de către beneficiari. Sînt ca
zuri cînd ei întîrzie să precizeze 
numărul utilajelor de care au ne
voie sau renunță la produsele pen
tru care, la propunerea lor, s-au 
procurat documentații tehnice. Li
cența pentru compresoare orizonta
le cu cilindri opuși ..Brotherhood" 
(Anglia) s-a achiziționat cu avizul 
Ministerului Industriei Chimice. 
Cînd să dea comenzi însă, acest mi
nister a început să ezite, ca apoi să 
renunțe la aceste produse. Poate că 
există motive întemeiate. Dar de ce 
nu au fost comunicate înainte de a 
se cheltui bani pentru achiziționa
rea licenței ? Alteori, invocînd, ce-i 
drept, slaba calitate a unor produse 
similare executate anterior achizi
ționării unei licențe, unii beneficiari 
manifestă o exagerată neîncre
dere fată de produsele realizate pe 
bază de documentație străină. Este 
cazul Ministerului Petrolului, scep
tic în privința motoarelor Diesel 
produse la uzina „23 August" din 
Capitală pe baza licenței ..May
bach* (R. F. Germană).

Ce concluzii se desprind ? Sînt 
necesare eforturi sporite și mai 
multă perseverentă în aplicarea 
fără - ■ ■ - —■
din 
mice pe care le oferă asimilarea 
de noi mașini și utilaje pe bază de 
licențe. Orice amînare a aplicării, 
orice abandonare a licențelor achi
ziționate înseamnă de fapt a atenta 
la eficienta eforturilor pe care sta
tul nostru le face pentru ridicarea 
potențialului Industrial al tării. Toc
mai de aceea se cuvine ca proble
ma valorificării licențelor să stea în 
mai mare măsură în atenția minis
terelor și a C.S.P., a întreprinderi
lor, a tuturor 
înlăture cu 
semnalate, să 
putință pentru 
mentațiiie tehnice achiziționate de 
peste hotare să se aplice în cel mal 
scurt timp în producție, cu maxi
mum de eficiență economică.

întîrziere și fructificarea 
plin a avantajelor econo-

cadrelor chemate să 
hotărîre deficiențele 

facă tot ce le stă în 
ca licențele și docu-

în zona de stepă. Prin selecția baza
tă pe cunoașterea potențialului biolo
gic, asociată cu alimentația rafională, 
s-au formal linii de producfie mare 
de lapte. Dacă în anul i960 produc
ția de lapte pe vacă furajată a fost 
de 2 353 litri, în anul 1965 s-au rea
lizat în medie 4 563 litri. Natalitatea 
aAsjuns la 96 la sută, ceea ce arată 
echilibrul între producfia ridicată de 
lapte și funcfia de reproducție.

La porcine, prin încrucișarea rase
lor Marele Alb și Landrace cu Stocii 
și prin selecfie s-a obfinut porcul de 
carne de Rușefu. Caracteristic acestui 
tip de porc este buna adaptabilitate 
la condifiile de climă din zona de 
stepă și păstrarea însușirilor econo
mice de la rasele Marele Alb și Lan
drace. Prolificitatea este de 10,6 pur
cei, iar greutatea de 90 kg se rea
lizează la vîrsta de 26 săptămîni. La 
un efectiv de aproape 3 000 porci în- 
grășafi, anul trecut s-a realizat un 
spor mediu zilnic de 562 grame, cu 
un consum de 4,97 unităfi nutritive 
pentru un spor de creștere în greu
tate.

în sectorul ovine, în sfafiune s-a 
format ce1 mai omogen lot de 
figaie ruginie, de la care anul tre
cut, s-au obfinut în medie 6,8 kg 
lină STAS. Continuăm să aplicăm 
selecfia riguroasă pentru realizarea ! 
unui tip de oaie cu lină semifină, 
asociat cu o producfie bună de carne 
și lapte.

în sectorul avicol, lucrările vizează 
perfecționarea raselor de păsări pen
tru ouă și carne, a sistemului de 
creștere și a incubafiei, în special la 
curci, care vor constitui specia profi
lată la stafiunea noastră. Prin încruci
șarea curcilor locale cu rasa Bronzată 
cu pieptul lat, s-a obfinut un metis 
rezistent și productiv, care la vîrsta 
adultă cîntărește 9 kg.

Producțiile superioare ale anima
lelor, cît și grija pentru obfinerea 
de furaje valoroase, de calitate bună 
ș> cît mai ieftine, determină rentabi
litatea în ansamblu a sectorului zoo
tehnic. în stafiunea noastră, producfia 
marfă se rea'izează în procent de 82 
la sută din sectorul zootehnic și, în 
fiecare an, bilanțul activităfii se în
cheie cu beneficii.

Ne preocupă obfinerea reproducă
torilor de valoare pentru unitățile de 
producfie învec'nale sau chiar mai 
distanfate. Pentru folosirea taurilor de 
mare 
rato' 
rialul 
către 
ciale 
cole 
Jugureanu, 
perioada 1962—1965, stafiunea a li
vrat unităfilor de producfie 193 tău- ' 
rași și 814 vaci și juninci. în aceste 
un'tăfi, calitatea taurinelor s-a îmbu
nătățit, iar asigurarea alimentației, la 
nivelul potențialului biologic, consti
tuie baza sporirii producfiei de lapte 
și carne.

în unii ani s-a asigurat aproape 
30 la sută din necesarul de prăsilă pe 
regiune numai cu tineret porcin de 
la stafiunea Rușefu. în condifiile coo
perativelor agricole, porcul românesc 
de carne s-a dovedit adaptabil, păs- 
trîndu-și însușirile. Cooperativele 
agricole Găiseanca și Rușefu din 
raionul Făurei, însurăfei din raionul 
Brăila și altele și-au formal ferme de 
porcine folosind animalele de prăsilă 
provenite de la Rușefu.

Lucrătile privind ameliorarea ovi
nelor au fost ex’inse și într-o serie 
de cooperative agricole din raioanele 
Făurei si Panciu și se desfășoară sub 
îndrumarea laboratorului de la sta- 
fiune. Mu’te cooperative, ca cele din 
lanca, Făurei, Găiseanca, Plopu, Ru
șefu, și-au formal turme de ovine cu 
un grad avansat de ameliorare. Ac
țiunea de ameliorare a ovinelor din 
cooperativele agricole se desfășoară 
cu succes pe o rază din ce în ce mai 
mare, prin însămînfarea artificială a 
oilor cu material biologic provenit 
de la berbecii de mare valoare din 
sfafiune. în anul 1964 s-au însămînfat 
peste 14 m'i ovine iar în anul 1965 
pes'e 17 mii. în zonele mai îndepăr
tate se difuzează berbeci și tineret 
femei. în ultimii ani s-au livrat peste 
2 860 ovine pentru prăsilă din care 
1 433 berbeci.

Pentru îmbunătățirea calității păsă
rilor s-au livrat cooperativelor agri
cole din împrejurimi peste 450 mii 
de ouă pen’ru incubal și 125 mii pui.

Pe l’ngă sprijinul material direct, 
prin reproducători livrați unităților de 
producfie, tn vederea ameliorării 
animalelor, cercetătorii se ocupă și 
de organizarea selecției, adăpostiril 
și hrăn'rii animalelor. Diferite îndru
mări se dau specialiștilor care lucrea
ză în cooperativele agricole prin 
cursurile pentru împrospătarea cuno- 
știnfetor, cît și brigadierilor din a- 
ceste unităfi, cu ocazia schimburilor 
de experiență. Legarea fot mai 
strînsă a cercetărilor din domeniul 
zootehniei cu cerinfele practice va 
contribui Ia progresul continuu al a- 
cestei importante ramuri de produc
ție a agriculturii.

valoare am organizai un labo- 
de însămînfăti artificiale. Mafe- 
biologic este difuzai organizat 
punctele de însămînfări arlifi- 

a vacilor din cooperativele agri- 
vecine : Rușețu, Lunca, Largu, 

Ulmu și Mohreanu. în

Ing. Constantin COVALIU 
directorul Stațiunii experimentala 
zootehnice Rușețu, regiunea 
Galați
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DIVERSITATEA MODALITĂȚILOR
Tn ultima vreme au fost angajale 

în presa noastră liferară dezbateri 
fructuoase în jurul unor probleme de 
real interes teoretic și metodologic. 
Discuțiile în jurul problemelor realis
mului, ale specificului national în artă 
și literatură, ca și aceea despre cri
tică sînt în acest sens elocvente. 
Discuția despre critică își propune să 
clarifice o variată gamă de probleme 
începînd cu cele legate de metodo
logie — mijloace, criterii, procedee
— ridiclndu-se pînă la semnifica
țiile generale ale problemei.

Misiunea criticii, însăși rațiunea ei 
de a fi, este — cum se șfie — de a 
formula judecăți de valoare în legă
tură cu o operă. Marea diversitate de 
stiluri în planul creației implică, însă, 
în chip firesc, variate mijloace de in
vestigație critică. Orice modalitate 
care contribuie la conturarea unor a- 
precieri de valoare reale e legitimă 
și necesară, iar ierarhizările sînt, sub 
acest raport, o operație secundară, 
pufin pedantă. De la o vreme, însă, 
unii pledează cu exclusivism pentru o 
critică așa-zis creatoare, negînd pur 
și simplu eficiența altor modalități. 
Punctul de vedere nu e deloc nou și 
într-un fel e justificat. S-a practicat 
la noi, uneori, mai ales în deceniul 
trecut, o critică cenușie, cu un limbaj 
uscat, fără expresie și culoare. Reac
ția este normală și sub acest raport 
pledoariile pentru o critică adec
vată, care să se prezinte într-o ți

nută stilistică aleasă, sînt deplin justi
ficate. Problema e însă dacă singura 
modalitate de a o depăși este prac
tica literaturizării, atribuindu-se criticii 
aceleași însușiri ca și creației literare, 
în dauna 'olului esențial al actului 
critic — aceia de a emite judecăți de 
valoare și nu de a-i reconstitui uni
versul cu procedee artistice.

Dar nu o dală critica de creație, co- 
chetînd cu manierele impresioniste, 
depășite de critica românească — 
prin Lovinescu — încă din 1910, sa 
reduce, cum s-a mai observat, la un 
fel de mică antologie de versuri ci
tabile, unite între ele prin cifeva pro
poziții, pulverizîndu-se astfel indivi
dualitatea poetică și iștoricitatea ope
rei. Cînd se oprește asupra unor lu
crări în proză, critica de creație se 
mulțumește să le repovestească „poe
tic", împănîndu-și povestirea 
unele considerații. Tn ambele 
analiza esfe văduvită de amploarea 
și complexitatea pe care le impune 
opera.

Să fie oare critica creatoare în- 
tr-adevăr specifică epocii actuale ? Să 
reprezinte ea un stadiu superior care 
anulează, prin depășire, toate modali
tățile anterioare ? E greu de crezut, 
în realitate, orice modalitate critică 
ce izbutește să releve valoarea și a- 
devărul frumosului artistic sau, cînd e 
cazul, să dovedească impostura, tre
buie cultivată și folosită. Condamna
bile sînt numai acele modalităji ba
zate pe absența percepției estetice.

De ce am acorda drept de cetate 
exclusiv unei singure modalități cînd 
o întreagă experiență a criticii noas
tre literare de la începuturi și pînă 
astăzi evidențiază necesitatea și efi
ciența unor modalități deosebite ? De 
ce să preferăm sărăcia unicității în lo
cul bogăției varietății ? în istoria criti
cii românești au fost și sînt cu suc
ces practicate o diversitate de moda
lități critice. Gherea, Ibrăileanu și Ra- 
lea, G. Călinescu și E. Lovinescu, Tu
dor Vianu și Pompiliu Consfantinescu, 
Perpessicius, Șerban Cioculescu și 
Vladimir Sireinu, personalitățile re
prezentative, ilustrează tot atîtea di
recții în critica literară, demonstrîn- 
du-i valorile dir> perspective și un
ghiuri de vedere deosebite, adese
ori contradictorii. Făcînd t‘ 
de această tradiție, care s-a __ 
și se continuă în anii noștri, prin cu- 
vîntul unor critici de mare prestigiu 
din generațiile mai vechi ca și al unor 
înzestrate condeie tinere ce s-au afir
mat acum, singulare voci invită la uni
formitate și uniformizare.

Această înțelegere lipsită de nuanță 
e sursa a numeroase erori cu circula
ție, din păcate, în publicistica noastră. 
Se pretinde, de pildă, cînd explicit, 
dar mai ales implicit, că astăzi ar fi 
depășită modalitatea genetică în cri
tică, locul acesteia fiind definitiv ocu
pat de o critică a expresiei, în < 
relevării ideilor, conținutului operei 
de artă. Uneori se încearcă să se a- 
crediteze opinia după care valorile 
sociale, istorice, efice, psihologice nu 
trebuie incluse în laboratorul criticii, 
ele nemaipufînd acționa în < 
de apreciere estetică. Chiar 
nescu, la care tac adeseori apei parti
zanii acestor puncte de vedere, le-a 
demonstrat absurditatea face
psihologia și patologia lui Hamlet, — 
spunea criticul în „Principii de este
tică" — a face sociologia lumii lui 
Dostoievski, ori a determina gîndirea 
eroilor lui nu este deloc o lucrare în 
afara esteticii, ci critică literară însăși. 
Căci orice fel de considerație este un 
fel de a aftr>. ' vitalitatea operei de 
artă și întîi de toate existența ei” (op. 
cil. p. 105). Socialul („sociologia 
lumii" înfr-o operă), eticul, istoricul 
în general nu sînt elemente din 
afara esteticului. Pentru că în opera
ția de apreciere problema nu e de a 
studia condițiile sociale ale unei 
opere, ci realitatea estetică în care e 
cuprinsă ș; lumea ei particulară. Uti
lizarea nefericită a unor principii nu 
poate semnifica niciodată lipsa lor de 
valoare intrinsecă. Mai ales că a- 
celeași principii eu dat rezultate re
marcabile în exercițiul curent al cri
ticii literare. Taine, Thibaudet, Bran
des, Brunefiere, le noi Lovinescu și 
G. Călinescu, ca să ne oprim doar la 
cîteva exemple. Cu principii care țin 
de ceea ce unii numesc disprețuitor 
critică sociologică, Ibrăileanu a rele
vat valoarea opere' sadoveniene, iar 
Ralea a semnalai — primul — măies
tria inefabilă a verbului arghezian, 
vesfindu-și contemporanii că f 
„Cuvintelor potrivite" „e cel 
mare poet al nostru de la Eminescu 
încoace”. Cu aceleași principii esteti
ce Gherea 
românească 
conlerindu-i 
cipînd-o —
— din faza 
lului.

O oarecare insuficiență a culturii fi
lozofice, fără de care exercitarea de. 
licatei îndeletniciri a criticii I 
devine totuși imposibilă, își spune ho-
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a fundat efectiv critica 
în înțelesul ei modern, 

valori analitice și eman- 
cum a precizat Lovinescu 
generalului și a cultura-

tărîfor cuvînful. Așa se explică de ce 
socialul (ca valoare în estetică) e 
confundat cu sociologicul sau (ceea 
ce e aproape ridicol) cu socio
logismul. Și aceasta nu numai în 
planul criticii curente, ci și în cel al 
istoriei literare. Este suficienta reciti
rea unor articole și studii despre u- 
nele personalități literare apărute cu 
prilejul aniversărilor, pentru a ne face 
o imagine clară asupra fenomenului 
la care ne referim. Cît privește pe 
G. Călinescu, în afară de fapful că nici 
el n-a folosit exclusiv această metoda, 
nu trebuie să uităm că autorul „Enig
mei Ofiliei" esfe el însuși un excep
țional creator, unul din cei mai mari 
prozatori ai noștri, inimitabil în genia
litatea sa.

Alteori se ac
ceptă „conciliant 
că asemenea ve 
lori ar putea 
admise cel mu 
în proză. Pe teri
toriul „delicat” al 
însă neavenite. i 
Dar poezia contemporană e 
excelență o poezie de idei 
o precumpănitoare substanță filo
zofică, exprimînd în anumite 
prejurări sociale și morale neliniștea 
omului modern, iar în condițiile ome
nirii eliberate, aspirațiile, împlini
rile și căutările lui. E în acesf caz 
posibilă aprecierea poeziei con
temporane, excluzînd din discu
ție un aspect atît de important 
ca valențele ei filozofice? Blaga și 
Arghezi, Quasimodo și Ungarefi, Ion 
Barbu și V. Voiculescu nu pot fi 
înțeleși fără o pregătire filozofică și 
fără a ține seama de concepția lor 
filozofică reflectată în poezie. A- 
ceasta nu se poate însă realiza prin 
șubrede și naive maniere impresio
niste. Estetica marxistă, structurată pe 
o concepție general filozofică despre 
lume și societate, oferă din plin mo
dalitatea înțelegerii acestei poezii și, 
de aceea, criteriile ei trebuie să fie 
așezate în prim planul judecății de 
valoare. Iar estetica noastră științifică

(mai trebuie oare să spunem ?) nu pre
supune folosirea exclusivă a criticii 
sociologice, ci, în egală măsură, toate 
modalitățile care realizează aprecie
rea profundă a fenomenului literar 
și artistic.

Dar ajunși aici, se impune să re
luăm o idee menfionată la începu
tul acestor însemnări. Se reduce oare 
discujia despre modalitate în critică 
la o simplă disputa terminologică, 
fără implicații generalizatoare, de or
din estetic ? Hofărîf nu. Unele din
tre punctele de vedere afirmate au 
vehiculat știute considerații estetice 
greu de admis din perspectivele este
ticii materialiste. Chiar apelul la o- 
piniile lui Picon, după care e, de fapt, 
negată obiectivitatea operei, aceasta 

depinzînd exclu
siv de capacita
tea criticii de a 
o justifica și in
venta, sînt pe 
deplin semnifica-

instaurează pe terito- 
și literaturii un su- 

total, nutrit din sub- 
esteti- 

personalitate

I poeziei ele ar fi 
Așa să fie oare ? 

prin 
cu

îm-

biectivism 
stanța principiilor autonomiei 
cului. E drept, fiecare 
critică descoperă noi valori, noi teme 
și o nouă atmosferă în aceeași operă, 
după cum fiecare epocă o va selecta 
sau nu în virtutea unor principii și 
coordonate diferite. Dar aceasta, păs- 
trîndu-se mereu în limitele obiective 
ale operei respective, nedepășind 
niciodată conul ei de umbre și lumini.

Se limitează misiunea criticii la ac
tul interpretativ și justificativ, cum în
cearcă unii să demonstreze? în egală 
măsură, critica trebuie să fie și expli
cativă. Judecata de valoare nu se 
poate realiza numai în Interpretare, ci 
deopotrivă în explicifare, relevînd 
genetic universul particular al operei, 
pluralitatea determinărilor ei inferioa
re. A renunța la explicifare înseamnă, 
de fapt, a anula judecata de valoare 
fără de care critica își pierde specifi
citatea, devenind o pagină literară, 
independentă adeseori de obiectul ei, 
creație autonomă, nu o dată subiecti-

vă și derutantă tocmai sub aprecie
rile pe care le furnizează. Este
tica și critica marxistă nu neagă, ci 
presupune efortul interpretativ și jus
tificativ, dar în același timp subli
niază necesitatea aspectului explica
tiv, a utilizării unor fine și adecvate 
instrumente de apreciere care să ofe
re judecăți obiective, mărlurii despre 
opera de artă analizată. $i să nu ui
tăm că adeseori înapoia considerații
lor despre desuetudinea criticii ex
plicative și genetice pîndesc primej
dioasele și prăfuitele teorii despre ca
racterul inanalizabil al artei, subiecti- 
vizînd-o 
cauzată (cum, 
dențiat 
pre condiția 
fașoară în 
dintre participanți • Al. Oprea, Eugen 
Simion, Matei Călinescu, Gh. Achiței, 
D. Micu, D. Costea) nu e posibilă ju
decata de valoare obiectivă. Iar a- 
ceasta e, la rîndul ei, un element, o 
categorie de esențială însemnătate a 
esteticii materialiste, marxiste și ne- 
marxiste, a criticii noastre literare. A- 
ceasta nu mai e însă o cuminte 
gasantă dispută 
metodologică.

Desigur, critica 
tare de formule 
un fenomen explicabil și necesar, fi
nind de strădania criticii de a des
coperi structuri inedite într-o operă, 
de a-i aprecia și releva valoarea, în
tr-un cuvînf de a investiga literatura 
cu instrumente cîf mai adecvate.

Pentru această nobilă misiune sînt 
valabile foaie procedeele care pot co
munica adevăruri și puncte de ve
dere în legătură cu o operă. Ele vor 
fi negreșit înmulfife. Dar niciodată 
nu trebuie extrase' din rezervoarele 
epuizate ale unor estetici perimate. în 
funcție de obiectul operei, critica al
ternează mijloacele și modalitățile, 
obținînd astfel judecăți și înțelegeri 
pertinente, care explică și înfățișea
ză frumosul ca un fenomen obiectiv, 
cu genetica sa intimă. Tocmai de a- 
ceea se impune utilizarea paralelă a 
mai multor modalități, și nu practi
carea uneia singure, fetișizată drept 
singura viabilă.

lotal. Fără explicifare 
de altfel, au 

în cadrul discuției 
criticii, ce se 

„Gazeta liferară”, și

terminologică

de acad. N. SĂLÂGEANU

aniversarilor pe 1966, re- 
șir de personalități proe- 
românești, savanți și oa- 
artă români, a căror crea-

Am avut satisfacția și mîndria 
de a constata că UNESCO, în ca
lendarul 
levă un 
minente 
meni de
ție reprezintă un valoros și recunos
cut aport la cultura și arta univer
sală. Se află printre aceștia și a- 
cademicianul Emanoil Teodorescu 
care, prin lucrările sale în dome
niul botanicii, și-a cucerit un bine
meritat prestigiu atît în țară, cît și 
în străinătate.

Emanoil Teodorescu, de la a că
rui naștere se împlinesc 100 
de ani (decedat în 1949), s-a dedi
cat muncii științifice timp de peste 
șase decenii, inițiind în țara noas
tră studiile de fiziologie a plante
lor și dîndu-le de la început o ori
entare materialistă

Principala lui metodă de lucru a 
fost cultivarea unor plante — alge, 
ciuperci, mușchi, ferigi, plante cu 
flori — în condiții neobișnuite 
Una din problemele care l-au pre
ocupat în tot cursul vieții a fost 
studiul acțiunii luminii asupra for
mei și structurii plantelor. La plan
tele crescute în întuneric, bună
oară, s-a observat că celulele 
frunzelor sînt mai puțin diferenția
te, iar spațiile intercelulare foarte 
mici, așa-numitul fenomen al etio- 
lării. de pe urma căreia frunzele 
se micșorează, iar tulpinele devin 
firave. Sînt remarcabile experien
țele prin care, cultivînd plantele 
în așa fel încît 6 parte a tulpinii 
cu frunze era expusă luminii, iar 
o paite menținută la întuneric, sa
vantul a descoperit că procesele 
care au loc în frunzele crescute la 
lumină împiedică, în parte, și etio- 
larea celor crescute în întuneric.

Acad. Teodorescu a studiat cu 
multă atenție lumea algelor, des
coperind în țara noastră două spe
cii alga Gonatiella, de culoare 
albastră, în formă de jgheab, și 
alga Danaliella. de culoare verde 
și formă ovală. In prezent se fac 
cercetări intense, pe plan mondial, 
în vederea cultivării în masă a al
gei Danaliella.

Acestea sînt doar cîteva aspecte

ale bogatelor cercetări întreprinse 
de marele botanist și biolog Ema- 
noil Teodorescu. Dată fiind însem
nătatea lor practică, aceste cerce
tări sînt 
diții noi 
de foștii 
modern 
biologie „Traian Săvulescu", la ca
tedra de fiziologie a plantelor a 
Facultății de biologie din Bucu
rești, în alte institute științifice de 
specialitate.

Emanoil Teodorescu s-a stins în 
al 83-lea an al vieții, după ce 
a crescut cu patriotism și dăru
ire de sine mai multe generații de 
specialiști, reputația lui științifică 
fiind consacrată prin alegerea sa 
ca membru activ al Academiei 
noastre și membru corespondent al 
Academiei de Științe din Franța.

Ales deputat din partea forțelor 
democrației populare în anul 1948, 
el a salutat, ca președinte de vira
tă, pe adevărații reprezentanți ai 
poporului nostru, întruniți în prima 
Mare Adunare Națională a tinerei 
noastre republici populare.

în mintea foștilor studenți și 
colaboratori ai lui Emanoil Teodo
rescu stăruie, ca o pildă și ca un 
îndemn, figura luminoasă a bătrî- 
nului profesor, stăpînit de o mare 
pasiune pentru știință, inspirat de 
un profund patriotism.

continuate astăzi, în con- 
și mult mai avantajoase, 
lui elevi, în laboratoarele 
utilate ale Institutului de

evi- 
des- 
des- 
unii

și a-
sau

cău-e mereu în 
și mijloace noi. E

Gh. STROIA 
Z. ORNEA

> n mare ma-
f g /g tematician, Fe-
V lix Klein, afir-
’- ma o dată că

pe traiectoria 
procesului de 

formare a unui profe
sor de matematică se 
înregistrează de obicei 
două momente de discon
tinuitate : în trecerea sa 
din cursul liceului în pe
rioada studiilor superioa
re și, al doilea, cînd își 
începe activitatea la ca
tedră, după absolvirea 
facultății. Dincolo de ca
racterul ei ușor malițios, 
această afirmație reflecta 
opinia, deseori acreditată 
în cursul timpului, potrivit 
căreia matematica, o dată 
constituită ca știință care 
operează cu noțiuni ajun
se la un înalt grad de 
abstractizare cu greu 
poate fi „readaptată" di
feritelor trepte de înțele
gere ale diferitelor vîrste. 
Și astăzi încă este prezen
tă ideea că un capitol sau 
altul, o demonstrație sau 
alta din știința numerelor 
nu poate fi pledată decît 
la un anumit nivel de pre
gătire a elevilor. Afirma
ția, evident, nu este deloc 
eronată, atîta vreme cît 
are în vedere posibilită
țile concrete de înțelege
re ale tinerilor, cărora, 
după cum bine se știe, nu 
le poți înfățișa secretele 
unei științe oricum și ori
cît. Ea încetează însă de 
a avea un suport real 
cînd pleacă de la premisa 
că o generație de tineri 
între 15—18 ani, bunăoară, 
posedă unul și același ni
vel de gîndire abstractă, 
indiferent de epoca în 
care trăiește.

Este evident că în pri-

E
■.....

ELE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cei mici: 
Cutia cu jucării • 111.30 Pentru școlari : Știți să socotiți ? 
Plus SI minus infimi • 20,00 — Din istoria filmelor de desene 
animate • 20,25 Fotbal : PARTIZAN BELGRAD — REAL 
MADRID. Finala Cupe; campionilor europeni Transmisie de 
la Bruxelles în pauză ; filmul de desene animate ; „Un bloc 
neobișnuit" o 22,15 — Preludiu estival — reportaj filmat rea
lizat de Studioul de televiziune • 22,25 — Parada vedetelor : 
Sylvie Vartan, Guy Mardel. I ranțoise Hardy, Claude 
Francois, Sheila, Daniel Gerar, Patricia Carii, Jean Ferrat, 
Dick Rivers. Christine l.ebail • 22,50 — Telejurnalul de 
uoapte • 23,00 — Buletin meteorologic.

• Filarmonica de stat „G Enescu" (la sala mică a Palatului 
— orele 20) : CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ.
• Teatrul
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
MENI ȘI ȘOARECI
BANI - 19,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA —
19.30, (sala din str. Al Sahia nr. 76 A) : SFlNTlIl MITICA 
BLAJINU - 15; 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) : AU FOST O- 
DATĂ... DOUA ORFELINE - 20
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul Mic) ; PE 40 M. 
LUNGIME DE UNDĂ — 19,30.
• Teatrul .,Barbu Delavrancea"
• Studioul Institutului de artă
.,1 L Caragiale" ; SPECTACOL
• Teatrul „Țăndărică'- (sala din Calea Victoriei) : KA'TIA 
Șl CROCODILUL - 16,30, (sala din str. Academiei) ; GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.

de Operă 
de stat

Național

Șl Balet ■ COPPELIA - 19,30. 
de operetă : PRINȚESA CIRCULUI —

„1. L. Caragiale" (sala Comedia) : OA- 
— 19,30. (sala Studio) ■ O FEMEIE CU

: VIFORUL — 20.
teatrală și cinematografică

BRECHT — 20

NAGY IMREBRĂDUȚ COVALIU „Săpători la Bicaz

1 pul
1

Peisaj industrial-Reșița
Din Expoziția retrospectivă de artă plastică

Capul de rățoi
Deși scrisă de Gh. Ciprian la vîrsfa 

maturității, „Capul de rățoi’ este o 
piesă juvenilă. Cei patru eroi — Ci
riviș, Macferlan, Pentagon, Bălălău — 
se voiau niște liceeni întîrziafi, care 
ar fi uitat călău trecui pragul bacalau
reatului. A depăși această treaptă în
semna pentru ei a intra în acel me
canism groaznic al vieții burgheze, 
unde pe mulji colegi de-ai lor — 
asemenea Bucălatului — „goana după 
hrană, onoruri și avere îi preschimbă 
în lupi rînjitori”. Ciriviș și prietenii 
săi doreau să-și păstreze puritatea 
adolescentei, dreptul la visare, posi
bilitatea de „a nu răsufla cu plămînii 
altora”. Conștienți de existența uno' 
grave contraste sociale, ei aspirau 
spre o schimbare, fără a ști bine nici 
ce trebuie schimbat, nici cum. Arma 
ce le stătea la îndemînă, singura pe 
care o vedeau, era umorul.

Așa a început mica revoltă fan
tezistă a „răjoilor”. Ei s-au decis să 
încalce regulile „băfrînei doamne 
Logica”, deoarece acestea păreau a 
fi pretutindeni legate de „eternul 
domn Interes". Farsele puse la cale 
pe seama simbolicului Domn cu bar
bă aveau — mai ales în 1940, cînd 
piesa a fost reprezentată pentru pri
ma oară — un vădit sens satiric la 
adresa arivismului, a polificianismu-

conformismului obtuz. Ame- 
de răzbunarea Domnului cu 
„răjoii” își găsesc un refugiu 
între crengile unui pom care-i

lui, a 
nințați 
barbă, 
poetic 
apropie de cer, dar ale cărui rădă
cini în pămînf (frumoasă imagine I) 
nu le aparțin. Proprietarul încearcă 
să-i gonească și în cele din urmă 
poliția taie pomul. Senzația de mo
ment pe care cei patru originali au 
provocat-o în opinia publică se stin-

Cronica dramatică

ge la fel de repede cum a început, 
ca „un foc de paie" — cum spune 
la un moment daf Pentagon, care 
mai observase lucid că „nimic deo
sebit nu se petrece în jurul nosfru’ 
și că „bătrînele cîrfițe au rămas pe 
poziție". In ciuda unui final voios, 
piesa poartă o notă amară, integrîn- 
du-se genului comediei triste, frec
vent în dramaturgia noasfră inter
belică.

întemeietorii asociajiei „Capul de 
răjoi", confrazicînd flagrant legile ne
scrise ale unei societăți antiumane.

vinta adevărurilor funda
mentale, gîndirea matema
tică s-a îmbogățit consi
derabil, fărt însă ca prin 
aceasta să-și rectifice 
prea mult componentele 
sale inițiale, că axiome, 
teoreme și demonstrații e 
laborate cu mii de ani în 
urmă ne sînt și astăzi in
dispensabile. Cînd e vor
ba însă de a le alcătui 
într-o disciplină școlară, 
e firesc să intervină spi
ritul de selecție prin care 
să se acorde prioritate

le în afara cărora o dis
ciplină, oricît de sistema
tic expusă, se transformă 
într-un domeniu arid și 
greu accesibil pentru e- 
levi.

In ce mă privește, con
sider că îmbunătățirea 
predării matematicii în 
liceu solicită mai întîi mo
dificări în alcătuirea pro
gramei școlare și, respec
tiv, a manualelor. E vor
ba, în primul rînd, de ne
cesitatea introducerii teo
riei mulțimilor și a opera-

un sis- 
gîndire, 
referin- 
acestei

DE SELECȚIE 
ÎN MATEMATICA

DE LICEU

căutau o cale spre omenie, încercau 
să risipească îmbîcseala de nerespi
rat a atmosferei timpului lor. Nu tre
buie, desigur, să exagerăm profun
zimea acestui protest, limitat în fond 
la o frondă glumeață și fără conse
cințe. O evocăm azi cu simpatia și 
înțelegerea firească față de manifestă
rile sincere, tumultuoase, nesupuse ale 
unei îndepărtate copilării. De aceea 
ni s-a părui excelentă ideea, realizată 
în spectacolul Teatrului de Comedie, 
de a desfășura întreaga acțiune în fața 
unui pian vechi, la care o pianistă 
îmbrăcată în costumul bunicii inter
pretează fără ostentație melodii de 
demult. Reprezentația capătă astfel 
farmecul unei reconstituiri „de epo
că", sugerînd spectatorului distanța
rea istorică absolut necesară.

Fără a avea împlinirea literară a 
„Omului cu mîrțoaga", comedia lui 
Ciprian posedă reale virtuți teatrala, 
valorificate în spectacol. Eroii pie
sei năzuiesc să dea frfu liber 
imaginației — și tocmai imaginația 
este o trăsătură distinctivă a regizo
rului D. Esrig și a scenografului I. Po- 
pescu-Udriște. Ei au creat o lume 
scenică în care ficțiunea pare a se 
îmbina cu realitatea și unde farsa, 
gagul capătă adesea proporții simbo
lice. Scenele de fină ironie de la 
poliție sau barba incomensurabilă a 
subsecretarului de sfat Dacian, care 
ajunge să acopere înfreaga scenă, ră- 
mîn în memorie ca momente admi
rabile de invenție comică. Dar mie
zul spectacolului îl constituie claustra
rea celor patru prieteni în „castelul" 
lor improvizat printre frunzele măru
lui ; aceste episoade sînt realizate cu 
o delicată fantezie, confirmînd, după 
părerea mea, că sub virulenta satirică 
atît de des prezentă în spectacolele 
lui Esrig, se ascund egale disponibi
lități lirice. Cred, însă, că regia a su
pralicitat multe dintre pasajele secun
dare ale textului, căutînd să dea fie
cărei poante mărunte o pondere ex
cesivă. Din această cauză, ritmul a 
avut de suferit, în special în prima 
și în ultima parte, pe care le-am sim
țit prea lungi, încărcate.

Purtătorul de cuvînf al 
este Ciriviș, și mi-a plăcut 
Beligan a făcut din acest 
nu un ghiduș, ci un poet
cu ochii deschiși, un filozof în felul 
lui. Cu farmecul aparte pe care î-l 
dăruiește interpretul, cu o strălucire 
de veșnică tinerețe, Ciriviș ne apare 
nu atît ca un extravagant, cît ca un 
om care și-a păstrat omenia, un om 
plin de căldură și sensibilitate. Ami
cii săi sînt interpretați de Mihai Pălă- 
descu Gh. Dinică și Marin Moraru, 
comedieni de o înzestrare deosebită, 
o adevărată „tripletă de aur” a Tea
trului din spatele Poștei. Ei știu să 
joace scenele bufe, de persiflare a 
convenfionalismelor burgheze, cu o 
plastică grațioasă și expresivă, cu un 
zîmbet subțire. Totuși, reacțiilor în 
grup li s-a dat mai multă atenție decît 
individualizării fiecărui personaj, ceea 
ce a dus la o anume schematizare, la 
atenuarea coloritului uman al grupu
lui de „rățoi". O figură de mare au
tenticitate și relief creează Ion Lu
cian (Rosenzweiq), demonstrîndu-și — 
ca și în „$veik* sau „Rinocerii” — 
sfăpînîrea matură a artei compozițio
nale. Mircea Albulescu a redat mor
ga găunoasă a Domnului cu barbă, 
mizînd nu numai pe înfățișarea ex
terioară, ci mai ales pe o nuanțată 
folosire a vocii. Alte roluri au fost 
interpretate de Vasilica Tastaman, căra 
a dat Efimiței multă ingenuitate, Dem, 
Savu, plin de umor în rolul Bucăla- 
tului, Amza Pellea, un comisar groso
lan și ridicol, Cosfel Constanfinescu, 
Rozalia Avram, D. Chesa, Dorina 
Done, V. Plătăreanu, Grigore Gonța, 
Livia Hanufiu ș.a. Remarcăm debutul 
lui Radu Cazan, care aduce o nola 
comică personală.

La pian : Sanda Toma. O reveren
ță surîzătoare, complice, spre public 
și o prezență continuă, inteligentă, 
subtilă în discreția ei. Rol mare, rol 
mic ? Noțiunea începe să dispară din 
teatrul modern. E suficient să spunem 
că bunicuța cu coc sur și cu pince- 
nez a cucerit sala.

„rățoi lor* 
că Radu 
personaj 

al visării

acad. Gheorghe MIHOC

dar și prin re
ia coea ce este 
Si, din 

vedere, în 
de liceu

acest 
mate- 
există 
După

elementelor moderne, adi
că celor ce, într-un fel 
sau altul, oferă cadre mai 
stricte anumitor fenomene 
științifice contemporane, 

în legătură cu aceasta, 
dacă e să apreciem ni
velul la care matematica 
se predă astăzi în 
trebuie 
diferă 
acum o 
liceelor 
ce înseamnă matematica 
în accepțiunea ei actuală, 
în general, ei știu prea 
puțin ce este cibernetica, 
teoria informației și alte 
aspecte ale aplicării ma
tematicii, pe care le întîl- 
nesc permanent în viata 
modernă. Nu e, desigur, 
ușor să introduci în eco
nomia unui manual de 
școală cele mai noi rea
lizări dintr-un domeniu al 
gîndirii, respectînd limite-

liceu 
să spunem că el 
puțin de cel de 
sută de ani. Elevii 
cunosc insuficient

țiilor elementare care se 
pot face cu ea. Experiența 
arată că greutatea cea 
mai mare în această di
recție nu vine, cum s-ar 
putea obiecta, din partea 
elevilor, care învață rela
tiv ușor aceste noțiuni și 
pot să le aplice în sfera 
activității lor practice, cit 
din partea unor profesori 
care n-au învățat această 
materie în universitate. De 
aceea, concomitent cu in
troducerea studiului a- 
cestui nou capitol în școa
lă va trebui să ne preo
cupe perfecționarea pre
gătirii metodice a profe
sorilor de specialitate, în 
curs de realizare într-o 
mare măsură prin acțiu
nile inițiate periodic de 
Ministerul învățămîntuhri 
sau de Societatea de știin
țe matematice.

O dispoziție binevenită

în direcția modernizării 
predării matematicii este 
introducerea teoriei pro
babilității și statisticii ma
tematice în licee. Elevul 
poate avea astfel posibi
litatea »ă ța contact cu 
modul de a raționa în 
matematică, bazat pe no
țiunea de probabilitate, 
foarte frecventă In viața de 
toate zilele. O mulțime de 
noțiuni de cultură gene
rală, fără de care un tînăr 
nu poate dobîndi 
tem închegat de 
îsi au punctul de 
ță în învățarea 
teorii.

Se va spune, probabil, 
că introducerea unor ase
menea capitole noi în lec
țiile de matematică atra
ge după sine o sporire a 
timpului destinat studiului 
acestei științe în scoală. 
Este o obiecție firească, 
dacă se concepe introdu
cerea părților menționate, 
păstrîndu-se intactă tradi
ționala alcătuire a pro
gramelor și manualelor 
școlare. Cred însă că mo
dernizarea predării unei 
științe trebuie să se reali
zeze nu numai în direcția 
introducerii celor mai noi 
cuceriri, 
nuntarea 
învechit, 
punct de 
m atica
multe anacronisme, 
părerea mea, algebra e- 
lementară trebuie păstra
tă, dar predată cu sufi
cientă atenție, pentru ca 
elevul să-și însușească 
temeinic calculul alqebric. 
în prezent se cam exage
rează, trinomului de gra
dul II, de exemplu, îi sînt 
repartizate prea multe 
ore. La trigonometrie poa
te fi, de asemenea, micșo
rat numărul orelor desti
nate diverselor rezolvări 
de triunqhiuri, eliminînd 
anumite amănunte cu care 
viitorii matematicieni, in
gineri, chimiști, fizicieni 
nu șe vor mai întîlni. Pro- 
cedîndu-se astfel ar ră- 
mîne timpul necesar pen
tru ca elevii să apro
fundeze celelalte capitole 
ale matematicii, îndeosebi 
cele cu implicații a- 
dînci în fenomenele știin
ței șt tehnicii contempora
ne, fără cunoașterea căro
ra cu greu poate fi con
cepută o pregătire la ni
velul societății noastre. Andrei BALEANU

• Teatrul satiric-rnuzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU MUZICA E 
DE GLUMIT - 20
• Circul de stat ; VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

9;

I CINEMA |
• HAIDUCII — cinemascop : Patria — 10; 12,15i 14,30;
16,45; 19; 21,15, București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Grădina 
„Progresul" — 20 (Ia toate completare............"_’
dia (completare Orizont științific nr. 2) 
18; 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
blica — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
Din.-mo — 20, Expoziția (Piața Scînteii)• Salariul GROAZEI : Cinemateca - 10; 12,30.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărul —
8,30; ii; 13,30; 16; 18,30; 21, Capitol — 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45 ; Ia grădină — 20, Feroviar
17,15; 20, Excelsior — 10,15: 13; 15,45;
dina „Doina" — 20. Arenele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15.

I Mai 1966).
— 10: 12.30;

Melo- 
15.30;

Repu-cinemascop :
19; 21,15, Stadionul 
- 20.

- 9; 11,45; 14,30;
18,30; 21,15, Grâ-

Libertății — 20, Modern —

• OPERAȚIUNEA „I" : Festival — 10; 12,30; 16; 18,30;, 21.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Victoria (completare Suită 
bănățeană) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; Lira — 
15,30; 18; la grădină — 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI: Central
11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Union (completare
Cu acul și ața) — 15,30; 18; 20,30; Cotroceni — 15,30;
18; 20,30.
• DARCLEE : Doina (completare Orașul care Iubește) — 
11,30; 15,30; 18; 20,30.
• DURA MINE, CANALII I — cinemascop : Ciulești ■-> 
15,30: 18; 20,30. Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• NU PLlNGE, PETER — cinemascop : înfrățirea între po
poare — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Dacia (comple
tare Rășinari) - 9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 21.
• HAI, FRANȚA ! • Buzești (completare Pictorul din Praga) 
— 10; 13,30; 16: 18,30 ; la grădină 20,30, Flacăra (completare 
Stațiunea de prelucrare a balenelor) — 10; 16; 18,15; 20,30.
• VANINA VANINI : Crîngași — 15,45: 18; 20,15.
• AVENTURA : Grivița — 9; 12; 15; 18; 21, Tomis — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30 la grădină — 19,45.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop ; Bucegi (completare 
1 Mai 1966) — 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30 : la grădină — 20.
• PARCAREA INTERZISĂ : Gloria (completare Secretul 
trecutului) — 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUl — cinemascop : Unirea (com-

pletare Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15: la grădină — 20, 
Popular (completare Vîrste) — 16; 18,15: 20,30, Ferentari 
(completare Ivan Funev) — 16; 18,15; 20,30.
• DESENE SECRETE : Vitali - 16; 18.
• DEPĂȘIREA : Munca (completare Și acum... puțină gim
nastică) - 13,30; 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Aurora
— 9,30; 13; 16,30; 19,45 ; la grădină — 20.
- ATENTATUL : Arta — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 

RĂSCOALA — cinemascop Moșilor (completare Tîrgur! 
iarmaroace) — 15,30; 18; 20 30; la grădină — 20. 
BEATA : Cosmos — 15,45; 18; 20,15.
MUNCILE LUI HERCULE : Viitorul — 
BARCAGIUL — cinemascop : Colentina

șl

•
qia) — 15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Volga — 9,30: 12,15; 15;
• INSPECTORUL : Fioreasca — 10; 12,30;
• ANI CLOCOTITORI : Rahova (completare Politețe) — 
15,30-, 18; la grădină — 20,ÎS.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE: Progresul (completam 
Cotidiene) — 15ș 17; 19; 21.
• DULCEA PASARE A TINEREȚII — cinemascop ; Drumul 
Sării — 15; 17,30; 20.
• CHEILE CERULUI : Pacea (completare In costum 
tandru deasupra planetei) — 16; 18; 20.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ :
Colentina — 20.
• DIVORȚ ITALIAN : Grădina „Progresul-Parc" —

15,30; 18; 20,30. 
(completare Ener-

de sca-

Grădina

20.
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI
Al P. C. R. ÎN R. P. BULGARIA
La invitația C.C. al P.C. Bulgar, 

marți dimineața a plecat spre So
fia, în schimb de experiență, o de
legație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de An
drei Cervencovici, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef adjunct de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, au fost prezenți Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
... .............................................   rail

în cadrul schimburilor culturale 
prevăzute în acordul dintre uniu
nile de scriitori din România și 
U.R.S.S. ne vizitează țara scriitorii 
sovietici Victor Rozov, Gablt 
Musrepov, Tatiana Ivanova și 
Maia Ganina.

★
Marți dimineața a plecat la So

fia, la invitația Uniunii Scriitorilor 
din Bulgaria, o delegație de pro
zatori români formată din Lucia 
Demetrius, Remus Luca, Nicolae 
Velea și Al. Ivan Ghilia. Ei vor

ACTUALITATEA LA BASCHET
• în meci restanță, Dinamo—Politehnica

Astăzi la Bruxelles

Finala „C.C.E." 
la fotbal

Echipele Beai Madrid și Parti
zan Belgrad se Intîlnesc astă- 
seară la Bruxelles în finala „Cu
pei campionilor europeni" la 
fotbal. Meciul este așteptat cu 

.stificat interes, întrucît echi- 
1a madrilenă păstrează din ve

chea garnitură numai pe Gento, 
extrema stingă. în timp ce la 
Partizan evoluează jucători cu 
bogată experiență internațională 
ca portarul Soskici, fundașul Ju- 
sufi, atacantul Kovacevici etc.

Meciul de la Bruxelles va H 
transmis și la postul nostru de 
televiziune, cu începere de la ora 
20,30.

Echipele bucurețte- 
ne Dinamo și Poli
tehnica au susținut 
aseară, tn sala Flo- 
reasca, un meci res
tantă conttnd pentru 
campionatul masculin 
al categoriei A. Di- 
namoviștii au ctștigat 
cu 73—66, victoria 
conturîndu-se mai 
clar abia în a doua 
repriză, cinci mai pu
țin experimentalii lor 
adversari n-au putut 
menține ritmul de joc 
din prima parte a în- 
tîlnirii.

In cursul acestei 
săptămîni, Dinamo 
mai are de iucat 
două restanțe : cu 
Rapid (joi) și Steaua 
(duminică), după care 
amatorii de baschet 
din Capitală vor pu
tea urmări, între 
17—21 mai, desfășu
rarea turneului final 
pentru desemnarea 
campionilor pe anul 
în curs. Participă for
mațiile Steaua, Dina
mo, Rapid, Politehni
ca (toate din Bucu
rești), Universitatea 
Cluj și Universitatea 
Timișoara — clasate 
pe primele șase locuri 
Ia încheierea returu
lui (indiferent de re
zultatele restantelor 
amintite).

73-66 • Turneul final între 17—21 mai

la București

Foto : S. Cristian

participa la întîlnirile cu scriitori 
și cititori bulgari organizate cu 
prilejul apariției în țara vecină a 
Antologiei de nuvele românești.

> *
La Ambasada R. S. Cehoslovace 

a avut loc marți un cocteil cu pri
lejul turneului în țara noastră al 
Ansamblului de pantomimă din 
Praga, condus de Ladislav Fialka. 
Au luat parte reprezentați ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, O.S.T.A., oameni de cultură 
și artă.

Au fost prezenți membri ai 
Corpului diplomatic.

Cu același prilej, Oficiul de spec
tacole și turnee artistice — 
O.S.T.A. — a oferit un cocteil.

★

La invitația municipalității ora
șului Nanterre marți dimineața a 
plecat în Franța o delegație a 
orașului Craiova condusă de Petre 
Gigea, președintele comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Craiova. Vizita delegației 
române are loc în cadrul relațiilor 
de înfrățire statornicite între ora
șele Craiova și Nanterre.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

instabilă și a continuat să se ră
cească în jumătatea de nord a țării, 
unde cerul a fost schimbător și au 
căzut ploi locale și sub formă de 
averse, mai ales în Moldova. în cele
lalte regiuni vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, exceptînd Dobrogea, 
unde a avut intensificări locale pînă 
Ia tare, predominlnd din vest. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 12 grade Ia Joseni și Brașov și 
23 grade la Berzeasca, Băilești, Bucu
rești, Călărași, Urziceni, Giurgiu și 
Constanța.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 mai. In țară : Vreme în 
curs de Încălzire. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar maximele între 
18 și 28 grade. In București : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată, mai ales în cursul după-amie- 
zelor.

SAH, S-A ÎNCHEIAT turneul 
INTERNATIONAL DIN CAPITALĂ

Turneul internațional de șah de la 
București s-a încheiat ieri cu victo
ria marelui maestru internațional Vik
tor Korcinoi (U.R.S.S.). El a totalizat 
12,5 puncte, fiind urmat de campio
nul țării noastre, Florin Gheorghiu 
(10 puncte), cehoslovacul Kavalek
(9,5 puncte) și iugoslavul Matulovici 
(9 puncte). Dintre reprezentanții
noștri, o frumoasă comportare a avut„

și B. Soos,''eere cu acest prilej a ob
ținut o notă de maestru internațio
nal. Rezultatele ultimei runde : Kor
cinoi—Garcia 1—0; Matulovici— 
Ciocîltea 1—0. S-au soldat cu re
miză partidele : Minici—Partoș, Ghi- 
țescu—Pavlov, Bednarski—Kolarov și 
Gheorghiu—Neamțu. Partida Soos— 
Czerniak a fost întreruptă cu avantaj 
pentru Soos.

„CURSA PĂCII"

Competiția ciclistă internațio
nali „Cursa păcii" a continuat 
marți cu etapa a doua. Praga— 
Liberec La capătul celor 132 km 
a sosit primul italianul Pietro 
Guerra (in vîrstă de 22 ani), cro
nometrat în 3h 19’18”. Au urmat 
Petrov (U.R.S.S.) — 3h 19’54”. Al- 
bonetti (Italia) și alți 42 de aler
gători sosiți în același timp. Dintre 
cicliștii români, Ziegler s-a clasat 
pe locul 50 (3h 20'56”). Ciumete —

57 (3h 21”17”); Ardeleanu — 61 (3h 
22’05”); Suciu — 62 (3h 22’57”);
Ciocan r- 68 (3h 22’57”); Grigore— 
84 (3h 25’53").

in clasamentul general indivi
dual conduce italianul Guerra — 
6h 16'32". urmat de sovieticul Pe
trov — 6h 18’08". iar în cel pe 
echipe Italia (18h 55’18”) urmată 
de U.R.S.S și R.S. Cehoslovacă. 
Echipa României ocupă locul 13 
cu 19h 14’31".

O CLASĂ SOCIALĂ
GENEROASĂ

(Urmare din pag. I)

muncitoare făcea muncă voluntară 
pentru repararea plugurilor la sate, 
cînd una din primele ocupații ale ce
lor abia scăpați de teroarea gloan
țelor jandarmerești era alfabetiza
rea țării, scoaterea din întunericul 
neștiinței a celor mai săraci. O no
bilă generozitate însoțește istoria 
clasei muncitoare. Lîngă zestrea 
sîngelui vărsat strălucește idealul 
științei, al iluminării sufletelor.

Nu mi se pare întîmplător că toc
mai această categorie de oameni, 
condamnată în regimurile burghe
ze la bezna inculturii, în momentul 
cînd a cucerit puterea a decretat 
că interesul său major este tocmai 
știința și arta. Săracele laboratoare 
de altădată au fost utilate cu lu
cruri la care cercetătorii idealiști 
abia îndrăzneau să viseze, sume 
imense au fost acordate pentru 
cercetări și inginerii au fost puși 
la lucru, s-au ridicat teatre și cine
matografe chiar în localitățile cele 
mai îndepărtate. Politica comuniș
tilor de culturalizare este poate 
cea mai minunată ocupație pe care 
un partid de guvernămînt a ofe- 
rit-o vreodată tuturor. învățători.

FOLCLORUL SI EDOCAREA GUSTULUI PUBLIC
(Urmare din pag. I)

Aici este șl o altă problemă : fie
care materia) își are cerințele lui, se 
impune prelucrat înfr-o tehnică anu
me, decorat cu motive care i se po
trivesc. E o parte integrantă a tradi
ție' — o lege nescrisă, a cărei încăl
care duce la apariția unor hibrizi ca 
acele oribile vase din lemn lucrate la 
strung și pictate cu modele copiate 
de pe vasele din ceramică. La rtndul 
ei, ceramica cunoaște uneori în ate
lierele cooperației o metamorfoză la 
fel de inadmisibilă ; apar obiecte ju
mătate „orășenești", jumătate „folclo
rice", cum sînt vasele Jin lut cu 
intenții de modernitate dar care nu 
sînt nici moderne, nici populare. Ce
ramica modernă are exigențele, legi
le ei, șl nu poate fi făcută după ure
che. Pe de altă parte, există o întrea
gă gamă de obiecte — bibelouri, ju
cării Imaginate cu haz de meșterii popu
lari s păsărele, căprioare, clini —• o- 
biecte modelate într-o manieră voit 
naivă, care le dă un farmec specific. 
Ele nu sînt naturaliste, sînt amuzante, 
foarte căutate și de străini. Dar nu se 
tac în atelierele de artizanat.

Cooperația ar trebui să Încheie 
contracte cu meșteri populari, să le 
creeze concfifii de lucru și mai ales 
să nu le influențeze creația cu „mo
tive" artizanale I La Corund există 
un vechi centru de ceramică. Insă a- 
cum acolo sînt produse niște obiec
te sub orice critică, pe care olarii le

desfac în tîrguri. Explicația : ei cred 
că acestea sînt pe gustul celor de la 
oraș. Și Intr-adevăr, unii orășeni, cu 
gustul încă neformat, le cumpără. Or, 
cine sînt chemați să discearnă, dacă 
nu în primul rînd cei ce organizează 
și ar trebui să orienteze cu răspun
dere producția meșteșugărească ?

Cum spuneam, mulți oameni pri
mesc locuințe noi. De obicei, își îm
podobesc casele începînd cu acele 
obiecte care stau pe ceva orizontal 
(mai tîrziu își cumpără o pictură). 
Deci cu aceste obiecte se formează 
gustul publicului. Cum sînt aceste o- 
biecte. așa va fl șl gustul, și, după 
cum am văzut, aceste obiecte sînt 
adeseori foarte urîte.

Există așa-zise gobellnuri artizana
le, care se vînd la O.C.L-uri : pe sto
fe cu țesătură rară sînt pictate țigănci 
cu cercei mari, figuri de olandezi, care 
trebuie apoi brodate, sau perne 
vopsite pe care stnt desenați pitici, 
„nu-mă-ulta". O mamă care vrea 
să-șl învețe fetița să coasă cumpără 
asemenea modele de la prăvălie. Așa 
apar cusături cu portrete de țigănci 
în camerele de locuit sau în bucă
tării. Le fel, în sate unele femei co
piază „motivele" de pe htrfiile de 
cupto' — vopsite în culori urîte, care 
se vînd la papetarii. O adevărată 
școală a prostului gust I Discutînd în
tr-o perspectivă mai largă, cred că 
ar trebui inițiate torme variate de în
drumare a marelui public consumator 
de artă, de explicare a modului în

care își poate decora locuința, aju- 
tîndu-l să se ferească de contrafaceri 
ca și de influențele unor obiceiuri 
perimate. Mai bine un singur obiect 
de arfă în casă, dar un obiect de 
valoare, ceva cu adevărat frumos. Dar 
în multe locuințe poți vedea o aglo
merare de mărunțișuri lipsite de va
loare, ceea ce nu este nici estetic, 
nici odihnitor, pentru că obosește 
ochiul care se mișcă de la un lucru 
la altul. La acestea se mai adaugă 
pereții „înfrumusețați” cu flori. Ori
unde, într-o casă modernă, un obiect 
de arfă populară de valoare autenti
că se potrivește foarte bine.

Și Fondul plastic ar avea multe de 
spus în această chestiune. El ar pu
tea face contracte cu meșterii popu
lari pentru a crea obiecte din împle
tituri de nuiele pentru abajururi de 
lămpi, împletituri pe sticle din papu
ră și din nuiele etc. Cred că în ate
lierele de artizanat s-au adunat în 
unele locuri diletanți, oameni nepri- 
cepuți, care folosesc conjunctura ac
tuală, cînd pe plată nu se găsesc alte 
obiecte de artă populară în afara ce
lor pe care le produce cooperativa.

Unele din aspectele pe care le-am 
amintit au mai fost relevate în pagi
nile presei. N-ar fi momentul ca or
ganele de resort să ia măsuri efi
ciente pentru remedierea acestor 
neajunsuri ? Tradiția artistică are ne
voie de o preocupare susținută pen
tru deplina și multilaterala ei valori
ficare.

profesori, savanji, cercetători, ar
tiști ce abia urcau pe scenă, 
autori încercînd abia primele pa
gini au căpătat de lucru. Un cîntec 
și un suflet nou s-au ridicat de pre
tutindeni. Putem vorbi astăzi liniș
tiți despre o revoluție tehnico-știin- 
țifică, putem vorbi despre o revo
luție a artelor. Se învață, se scrie 
și se citește imens, nivelul cultural 
al maselor este de-a dreptul sur
prinzător pentru cei ce privesc de 
departe acest fenomen. Un popor 
tînăr și dornic de a se instrui intră 
flămînd în biblioteci și nu renunță 
la propria înîbogățire spirituală, zi 
și noapte. Poeții se inspiră cu en
tuziasm din faptele grandioase ale 
constructorilor. Prin stăvilirea a- 
pelor, prin ridicarea uzinelor, lu
mina merge peste păduri și cîmpii 
pînă în satele cele mai periferice, 
ducînd civilizația, zvonul de bucu
rie al poporului, cîntecul și dansul, 
lectura științifică și versul îna
ripat.

Recent țărănimea muncitoare s-a 
organizat într-o formă avansată de 
susținere a intereselor comune : a 
fost creată Uniunea cooperative
lor agricole de producție, care u- 
nește forțele din lumea țărănimii. 
Idealurile acestei asociații vaste 
sînt cele ale clasei muncitoare. 
Uniunea dintre țărănime și munci
torime va duce și pe viitor la rea
lizări despre care istoria va vorbi.

în raportul prezentat la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia inaltele țeluri comune ale 
întregii societăți românești, țeluri 
de care este legată indisolubil și 
intelectualitatea, căreia îi revine 
rolul de onoare de a duce mai de
parte știința și arta românească.

Tot secretarul general al C.C. 
al partidului arăta la ultimul 
Congres al U.T.C.-ulut rolul pe 
care-1 vor avea științele și artele 
în viața de mîine a tineretului nos
tru, importanța însușirii cunoștin
țelor celor mai variate, posedarea 
unei culturi multilaterale : „Un loc 
principal în activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist — se spunea cu 
acel prilej — trebuie să-l ocupe 
cultivarea în masele tineretului a 
pasiunii pentru muncă, pentru ști
ință și tehnică, pentru activitatea 
în producție. Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să ofere un larg 
cadru organizat de activitate plă
cută și instructivă, să inițieze varia
te manifestări cultural-artistice, să 
dezvolte gustul pentru literatură și 
artă, să organizeze turismul, spor
tul de mase, contribuind la forma
rea unor tineri sănătoși, optimiști, 
cu un nivel ridicat de cultură”.

N-aș vrea să închei aceste rîn- 
duri fără a mai spune încă odată 
că ceea ce i-a însuflețit totdeauna 
și îi însuflețește pe comuniști și în 
zilele noastre este dragostea pentru 
poporul și patria noastră, grija a- 
dîncă și necurmată față de viito
rul și soarta României. Nu a exis
tat vreodată în întreaga scurgere 
prin vremi a veacului nostru vreun 
partid, vreo organizație de oa
meni mai conștientă de aceste a- 
devăruri sfinte. Partidul e patria, 
e poporul, viitorul și tericirea tu
turor de astăzi și în veci.

I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

IN R. D. VIETN
CUVÎNTÂRILE ROSTITE DE TOVARĂȘII 

EMIL BODNARAS SI NGUYEN DUY TRINH 
• I

LA RECEPȚIA DE LA HANOI
HANOI 10 (Agerpres). — în 

timpul recepției oferite la Hanoi 
de delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, tovarășii Emil Bodnaraș 
și Nguyen Duy Trinh au rostit cu- 
vîntări.

După ce a subliniat că poporul 
vietnamez muncește cu o tenaci
tate și o abnegație minunată pen
tru a-și făuri o viață liberă și fe
ricită, tovarășul Emil Bodnaraș a 
spus :

„Succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din Vietnamul 
de nord pe calea construcției so
cialiste sînt cu atît mai importan
te cu cit ele au fost dobîndite in 
condițiile agresiunii fățișe a impe
rialiștilor americani împotriva 
Vietnamului". „Realizările în con
strucția socialistă a țării, în apă
rarea patriei, a spus vorbitorul, de
monstrează in mod convingător nu 
numai hărnicia și talentul poporu
lui, dar și înaltul său spirit de sa
crificiu, entuziasmul său revoluțio
nar și forța sa invincibilă în lupta 
pentru dreptul la munca pașnică, 
la libertate, la existența națională 
și la o viață mai bună. Nu există 
forță în lume care să poată împie
dica victoria poporului vietnamez 
în această luptă dreaptă!".

Reamintind sprijinul pe care 
România îl acordă cauzei juste a 
poporului vietnamez, vorbitorul a 
subliniat că poporul român „con
sideră că poporul vietnamez tre
buie să fie lăsat să hotărască li
ber soarta sa, fără amestec din 
afară, în conformitate cu voința și 
interesele sale".

în continuare vorbitorul a spus : 
„în cadrul convorbirilor pe care

le avem cu conducătorii partidului 
și statului dv., ne-am împărtășit 
reciproc preocupările partidelor 
noastre în construirea socialismu
lui în cele două țări, în lupta pe 
care o duceți dv. pentru libertate, 
independență și unitatea teritoria
lă a patriei, am făcut un schimb 
de vederi rodnic și util în legă
tură cu probleme de interes co
mun, precum și in legătură cu si
tuația internațională actuală a miș
cării muncitorești. Putem spune 
încă de pe acum că aceste convor
biri corespund în întregime preve
derilor noastre; ele au exprimat 
hotărîrea fermă a celor două parti
de de a întări continuu relațiile de 
prietenie și de colaborare frățească 
între partidele, țările și po
poarele noastre și, în același timp, 
ele au demonstrat o completă 
identitate de vederi în legătură cu 
aprecierea principalelor probleme 
ale contemporaneității".

în cuvîntarea sa, Nguyen Duy 
Trinh a urat poporului român 
succese în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în 
realizarea obiectivelor planului 
cincinal de dezvoltare economică, 
în continuare el a spus : „în 
cursul vizitei dv. în țara noastră, 
ați avut întîlniri și convorbiri cor
diale cu conducători ai partidului 
și statului nostru, precum și cu 
diferite pături ale poporului nos
tru, ați putut constata marea 
stimă a poporului vietnamez față 
de poporul român frate și dorința 
constantă de a vedea dezvoltîn- 
du-se și consolidîndu-se cu fiecare 
zi solidaritatea și prietenia între 
țările noastre. Ați putut constata,

de asemenea, că poporul nostru 
duce înainte munca și lupta și că 
este hotărît să lupte împotriva im
perialiștilor americani, pentru 
binele țării".

Referindu-se la lupta poporului 
vietnamez, vorbitorul a subliniat că 
aceasta este un proces de combatere 
continuă a imperialismului agresor. 
„Au trecut peste zece ani de con
struire a socialismului în Vietna
mul de nord, am obținut mari rea
lizări și poporul nostru este hotărît 
să le sporească și să le apere. Ori
care ar fi privațiunile și sacrifi
ciile, compatrioții noștri din întrea
ga tară, uniți ca un singur om, sini 
hotărîți să lupte pînă la capăt pen
tru a apăra nordul, pentru a elibe
ra sudul, pe calea reunificării paș
nice a patriei și în același timp 
să-și îndeplinească obligațiile față 
de lagărul socialist, de mișcarea 
de eliberare națională și pacea 
lumii".

„în momentul în care imperia
liștii americani intensifică și extind 
războiul în cele două zone ale țării 
noastre — a declarat în încheiere 
vorbitorul — dv. ați venit să 
transmiteți poporului vietnamez 
cuvîntul și sentimentele celor 19 
milioane de români frați, care con
damnă cu fermitate războiul de a- 
gresiune american, susțin pe deplin 
lupta justă a poporului nostru, po
ziția guvernului R.D. Vietnam ex
primată în patru puncte și Decla
rația în cinci puncte a Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud. Aceasta este o 
încurajare foarte prețioasă pentru 
întregul nostru popor".

Mitingul de la uzina de construcții mecanice
„Tran Hung Dao“

Cuvîntarea tovarășului Paul Niculescu-Mizil
HANOI 10 (Agerpres). — Marti 

dimineața, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România condusă de to
varășul Emil Bodnaraș a vizitat 
uzina de construcții mecanice 
„Tran Hung Dao" din Hanoi. 
Oaspeții au fost însoțiți de Nguyen 
Van Tran, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, ministru al 
industriei grele, Hoang Van Tien, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Hoang Tu, ambasado
rul Republicii Democrate Vietnam 
la București.

Uzina a fost creată în anii pu
terii populare. în perioada cinci
nalului, care s-a încheiat anul tre
cut, ea a început să producă u- 
nele tipuri de piese de precizie 
pentru automobile și motoare Die
sel.

Colectivul uzinei a întîmpinat 
cu deosebită căldură pe solii po
porului român. Cînd au intrat în 
incinta întreprinderii, oaspeții au 
trecut printr-un coridor viu de 
muncitori, tehnicieni și funcțio
nari care purtau fanioane trico
lore și roșii. Pretutindeni se aflau 
lozinci în cinstea Partidului Co
munist Român, a României socia
liste, a poporului român și a prie
teniei româno-vietnameze. Mem
brii delegației au vizitat secțiile 
întreprinderii, s-au întreținut cu 
muncitori și ingineri, interesîndu- 
se de munca și viața lor.

Vizita s-a încheiat printr-un în
suflețit miting la care oaspeții au 
fost salutați cu căldură de direc
torul uzinei, Phan Hao.

Apoi tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a rostit o cuvîntare care a fost în 
repetate rînduri îndelung aplau
dată.

Adresînd gazdelor un cald și fră
țesc salut de luptă din partea cla
sei muncitoare din România, a 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului țării și a întregului popor 
român, tovarășul Paul Niculescu-

Mizil a declarat că în vizita la uzi
nă delegația a întîlnit o nouă 
mărturie a caldelor sentimente de 
prietenie sinceră și frățească ce 
luminează puternic relațiile dintre 
popoarele român și vietnamez. 
„Vom face, a spus vorbitorul, să 
înflorească mereu această priete
nie, să dea roade cit mai bogate 
în interesul ambelor popoare, al 
unității țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, al socialismului și 
păcii în lumea întreagă".

După ce s-a referit la rezultatele 
frumoase obținute de uzină, vorbi
torul a spus : „Ne bucurăm că aici 
crește și se călește un detașament 
puternic al clasei muncitoare viet
nameze. Știm, tovarăși, că sînteți 
nu numai buni muncitori, dar și 
ostași rie nădejde ai patriei, că 
peste R0 la sută din efectivul uzi
nei face parte din unitățile de 
autoapărare și din trupele de vînă- 
toare împotriva avioanelor dușma
ne. Munca voastră este o parte a 
activității entuziaste, profund pa
triotice, pe care o desfășoară po
porul vietnamez sub conducerea 
încercatului Partid al celor ce 
muncesc din Vietnam".

Subliniind că oamenii muncii 
din țara noastră cunosc cu cit 
eroism tine piept poporul vietna
mez agresiunii imperialismului a- 
merican, cu cită vitejie luptă el 
pentru a-și apăra libertatea și in
dependența, unitatea și integrita
tea teritorială a patriei, vorbitorul 
a spus : „Sîntem încredințați că 
un asemenea popor nu va putea 
fi niciodată îngenuncheat, că veți 
învinge cu siguranță în lupta cu 
dușmanul".

Reafirmînd sprijinul total acor
dat de România poziției în patru 
puncte a guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și programului 
în cinci puncte al Frontului Na
țional de Eliberare, vorbitorul a 
spus : „Lupta voastră, dragi tova
răși, se bucură de simpatie, este 
sprijinită de toate țările socialiste, 
de popoarele iubitoare de pace de 
pe cele cinci continente ale lumii,

de opinia publică mondială. Ro
mânia acordă și va acorda pînă la 
capăt, pînă la victorie, ajutorul său 
deplin luptei poporului vietna
mez".

In continuare, vorbitorul a spus! 
„Muncind pentru dezvoltarea mul
tilaterală a patriei sale, poporul ro
mân își aduce totodată contribuția 
la Întărirea sistemului mondial so
cialist, a forțelor antiimperialiste, 
ale progresului social și păcii.

Consecventă principiilor interna
ționalismului socialist, România 
dezvoltă activ relații de priete
nie și colaborare tovărășească eu 
toate țările socialiste, militează cu 
hotărîre pentru promovarea în re
lațiile dintre state a principiilor 
•suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia își aduc și își vor aduce și pe 
viitor întreaga contribuție la întă
rirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, con
vinși că aceasta constituie garanția 
succesului în lupta popoarelor lu
mii împotriva creșterii agresivității 
imperialismului, pentru progres so
cial și pentru apărarea păcii".

Referindu-se la întîlnirile delega
ției române cu tovarășul Ho Și Min 
și cu ceilalți conducători ai partidu
lui și guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, vorbitorul a decla
rat : Aceste întîlniri au fost deose
bit de rodnice și de folositoare. Ele 
vor avea drept rezultat o și mai 
puternică dezvoltare a prieteniei 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

Mulțumind pentru cordialitatea și 
căldura tovărășească cu care a fost 
primită delegația română, vorbito
rul a urat colectivului noi succese 
în producție, noi victorii în lupta 
pentru apărarea nordului și elibe
rarea sudului, pentru reunificarea 
patriei.

SASE LUNI SUB PĂMÎNT
Timp de șase luni, un francez 

în vîrstă de 25 de ani va trăi 
într-o grotă, la o adincime de 
70 de metri, în Alpii maritimi 
(50 de km nord-vest de Nissa). 
Izolat de lume, de influentele ei 
sociale, fără ceas sau calendar, 
fără lumina zilei, fără variații de 
temperatură, doar cu lumina 
unei lămpi de gaz intr-un cort 
de 4x4 metri. Singura sa legătu
ră cu lumea exterioară va con
sta intr-un aparat de teleton 
prin cure va comunica zilnic cu

specialiștii din afară aflati în 
contact permanent cu el.

Nu este vorba de vreo aven
tură speologică sau de vreo 
nouă performantă sportiva, ci 
de o importantă experiență bio
logică ce va începe în a doua 
jumătate a lunii mai. Oamenii 
de stiintă sînt acum interesați 
în a studia comportarea omului 
și îndeosebi funcțiile, ciclice ale 
individului lipsit de reperele 
naturale obișnuite.

„OmuJ din grotă" (numele lui 
nu a fost încă dezvăluit) este 
deja pregătit pentru viața sub

terană. El va trebui să trăiască 
într-o cavernă izolat de orice 
zgomote exterioare, eliberat de 
„paznicul timp". înainte de 
somn, el va fi îmbrăcat intr-un 
combinezon special, ca și un 
cosmonaut, blindat de electrozi. 
Aceștia vor transmite fără între
rupere printr-un cablu legat cu 
exteriorul toate datele ca si in 
medicina aerospatială pulsul, 
temperatura, ritmul cardiac și 
respiratoriu, înregistrările elec
troencefalogramei, mișcările glo
bului ocular și ale mușchilor te
tei în timpul somnului.
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Frămintări în Spania
Telegramele din Ma

drid anunță:
Manifestațiile studen

țești care au început cu 
patru săptămîni în urmă 
au continuat luni la Uni
versitatea din Valencia. 
Mai multe sute de st,u- 
denți au demonstrat în 
centrul orașului, cerînd 
sindicate libere și liber
tatea presei. Tot luni, a 
avut loc la Barcelona o 
nouă demonstrație stu
dențească.

Se anunță, de aseme
nea, că mulți dintre stu
denții arestați în ultime
le săptămîni Ia Madrid 
mai sînt și azi în deten
țiune. Și la Barcelona, 
unde universitatea a fost 
închisă fără termen, un 
șir de conducători ai sin
dicatului democratic al 
studenților au fost în
temnițați, iar alții sînt 
urmăriți. Unii profesori 
au fost de asemenea re
ținuți la secțiile de po
liție, pentru interogatorii.

O sursă principală a 
frămîntărilor studențești 
o constituie existen
ta sindicatului oficial 
(S.E.U.), aflat sub contro
lul regimului franchist. 
„Acest sindicalism ver
tical, care nu reprezintă 
absolut nimic — scrie re
vista franceză „Le Nou
vel Observateur" — este 
în realitate o mașină po
lițistă, un fel de plasă de 
oțel aruncată asupra uni
versității, pentru a o pa
raliza". Or, tocmai împo
triva acestui sindicat se 
ridică studențimea.

în lupta lor studenții 
spanioli nu sînt singuri; 
ei simt solidaritatea acti
vă a organizațiilor mun
citorești și a unor pături 
largi ale opiniei publice. 
Mișcarea studențească se 
înscrie în cadrul luptei 
patriotice 
cratizarea 
și sociale

pentru demo- 
vieții politice 
din Spania.

AL. GHEORGHIU

CAIRO

Feysal și realitatea

Puternică explozie la Saigon
Militari americani și saigonezi au deschis 
focul provocind numeroase victime

SAIGON 10 (Agerpres). — Marți 
dimineața, în centrul Saigonului 
s-a produs o puternică explozie 
provocată de o încărcătură cu plas
tic. Cum explozia a avut loc în a- 
propierea unei clădiri ocupate de 
militari americani și a unei stații 
de autobuz folosite de obicei de 
către aceștia, ea a provocat o pu
ternică panică în rîndul forțelor 
polițienești americane și saigone- 
ze. Acestea au deschis imediat fo
cul cu arme automate și mitralie
re, fără a avea o țintă precisă. 
După cum transmite coresponden
tul agenției France Presse din Sai
gon, un camion ce transporta un 
grup de femei sud-vietnameze spre 
locul de muncă a devenit ținta 
gloanțelor, trei dintre femei fiind 
ucise, iar altele rănite. Au mai fost 
lovite de tirul automatelor clădi
rea unui spital, alte cîteva auto-

buze și chiar un jeep american ce 
aducea întăriri polițienești ameri
cane. Potrivit primelor cifre, în 
cursul incidentului șase persoa
ne și-au pierdut viața, iar 36 au 
fost grav rănite, dintre care 10 a- 
mericani.

Descriind panica ce s-a produs 
în rîndul forțelor polițienești a- 
mericane și sud-vietnameze, cores
pondentul agenției France Presse 
relatează că timp de aproape un 
ceas, aceștia au tras cu puști au
tomate și cu mitraliere pe o rază 
de circa 200 de metri de la locul 
exploziei. în cercurile militare a- 
mericano-saigoneze, întîmplarea de 
marți dimineața a provocat o vie 
îngrijorare. De altfel, explozia a 
avut loc în chiar centrul Saigonu
lui, considerat pînă în prezent ca 
loc „mai sigur"

Scăderi
la bursa
din New York

NEW YORK 10 
(Agerpres). Bursa 
de 
New 
ferit 
cele 
scăderi ale cursu
rilor din ultimii 
ani. Indicele va
lorilor industriale 
Dow Jones a scă
zut cu 16,03 punc
te, ajungînd la 
886,80 puncte. A- 
ceasta a constituit 
cea mai mare 
scădere înregis
trată la bursa din 
New York de la 
22 noiembrie 1963, 
data asasinării 
președintelui Ken
nedy.

acțiuni din 
York a su- 
luni una din 

mai mari

Comitetul
celor 18

și-a încheiat 
lucrările

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
După aproape patru luni de acti
vitate, Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare și-a încheiat 
marți, o dată cu cea de-a 263-a șe
dință, prima sa sesiune din acest 
an.

Observatorii consideră că discu
țiile din această sesiune nu au 
marcat un progres substanțial în 
activitatea comitetului, așa cum 
cerea rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U.

Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare se va reuni din nou la 
14 iunie.

în timp ce regele Feysal 
al Arabici Saudite colindă 
capitalele unor țări cu 
scopul de a înjgheba așa- 
numiful „pact islamic”, pe 
care să-l confrapună miș
cării anticolonialiste din 
Orientul Apropiat, în pro
pria sa țară crește curen
tul de opinie în favoarea 
unor transformări demo
cratice, pentru o politică 
independentă. Ziarul liba
nez „Al Moharer* anunță 
că, la Mecca și la Ryad, o 
organizație secretă cunos
cută sub numele de 
„Grupul de eliberare a 
locurilor sfinte" a împrăș
tiat manifeste, în care își 
exprimă opoziția hotărîtă 
față de orientarea actuală 
a Arabici Saudite. Ziarul 
adaugă că scopul acestei 
organizații secrete, recent 
creată, este instaurarea 
unui regim constituțional, 
care să adopte o politică 
liberă de orice dependen
ță față de Occident, for
marea unui cabinet care 
să asigure drepturile ce
tățenilor. Manifestul cere, 
de asemenea, încetarea 
intervenției în afacerile 
yemenife.

în ce privește problema 
yemenifă, observatorii po
litici menționează că Ara
bia Saudită promovează 
de mulți ani o politică de 
imixtiune în treburile in
terne ale acestei țări cu 
scopul de a cuceri văile 
sale roditoare.

Unele ziare arabe sînf 
de părere că existența 
crizei yemenite i-ar fi dat 
regelui Feysal ideea creă
rii pactului islamic, menit 
să apere rînduielile vechi, 
să împiedice, în pofida 
fluxului mișcării de elibe
rare din Arabia de Sud și 
Aden, reeditarea unui fe
nomen ca Republica Ye
menifă. în legătură cu a- 
ceasta, unii observatori 
vorbesc de sprijinul acor
dat de unele puteri occi
dentale 
„Londra 
Washingtonul 
ziarul 
be* din 
să 
teritoriu 
frol al Arabiei 
tr-o puternică fortăreață 
în jurul căreia să se gru
peze toate 
reacționare situate la est 
de Suez. Aceasta va per
mite Angliei și S.U.A. 
să-și apere uriașele inte
rese petroliere".

Toate acestea constituie 
izvorul unor adinei ne
mulțumiri în rîndul popu
lației și au stat de alt
fel și la baza acțiunilor 
populare întreprinse în 
ultimele zile la Mecca și 
Ryad. Autoritățile încear
că să înăbușe valul de 
indignare. Dar arestările 
masive n-au putut duce 
la descoperirea membri
lor organizației secrete.

regelui Feysal. 
și îndeosebi 

scrie 
,Observateur Ara- 

Cairo — speră 
transforme întinsul 

bogat în pe- 
Saudife te-

regimurile

C. OPRICĂ

întrevederea dintre Mao Țze-dun
Sfărîmăturlle ce
lui de-al I OCO- 
loa avion ame
rican doborit
zilele trecute
deasupra terito
riului R. D. Viet
nam. In pre
zent, numărul to
tal de avioane 
ale S.U.A. dobo- 
rite in R. D. Viet
nam este de 1035

și delegația albaneză
PEKIN 10 (Agerpres). — Mao 

Țze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, a avut la 10 mai o între
vedere cu delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Albania, 
condusă de Mehmet Shehu, care se 
află într-o vizită oficială în R. P. 
Chineză. Au fost de față Ciu En- 
lai, Lin Biao, Den Siao-pin și alte 
persoane oficiale.

Cele două părți s-au situat pe 
poziții de deplină identitate de ve
deri în toate problemele discutate.

Președintele Mao Țze-dun a ofe
rit apoi o masă în cinstea delega
ției albaneze.

i

Sosirea la Paris
Trei știri, aceeași semnificație

7 7 ? 77 7
a delegației

3 telegrame de presă, 
din 3 colțuri diferite ale 
globului.

Din Tokio se relatează 
despre „succesul notabil' 
în rîndurile opiniei publi
ce al unei propuneri pre
zentate de partidul demo
crat-socialist în cadrul 
controversei cu privire la 
viitorul bazelor străine pe 
teritoriul Japoniei. în 
esență, această propune
re preconizează retrage
rea într-un interval de 4 
ani a trupelor americane 
aflate în această țară. 
Autorii ei consideră că nu 
există temei de ordin mi- 
litaro-strategic pentru' ca, 
în timp de pace, Statele 
Unite să mențină în con
tinuare, în Japonia. 12 
baze aeriene și navale, 
precum și 140 de stabili
mente militare. Propune
rea noastră, subliniază ei, 
ar face să dispară aspec
tul cel mai iritant al alian
ței cu S.U.A., care 
prezența în ,aponia, 
peste 20 de ani de 
război, a mai mult
30 000 de militari ameri
cani.

— De notat — partidul 
democrat-socialist e un 
partid de centru. în ce 
privește forțele de stînga, 
partidele muncitorești, 
sindicatele și alte mari 
organizații progresiste ja
poneze duc de mulți ani

o luptă aprigă pen
tru desființarea bazelor 
străine.

Mai interesant este fap
tul că și în xîndurile par
tidului de guvernămînt, 
această idee cîștigă te
ren. De fapt, dezbaterea 
a început, ca să zicem 
așa, „din inițiativa guver-

continuare, a forțelor ar
mate străine pe teritoriul 
țării și au ripostat ener
gic față de o asemenea 
eventualitate.

...O a doua știre, de 
astădată din Ankara. A 
început și se desfășoară 
prima fază a tratativelor 
dintre Turcia și S.U.A. în

COMENTARIU

este 
la 
la 
de

namentală*. Prezența tru
pelor străine afectează 
așa-numitul „tratat de 
securitate mutuală", care 
stă la temelia alianței ja- 
pono-americane. Ne amin
tim că încheierea, în 1960, 
a acestui „tratat negru", 
cum i-a spus poporul, a 
stîrnit cel mai teribil tai
fun de proteste din cite 
a cunoscut Japonia în pe
rioada postbelică. Trata
tul are o valabilitate de 
zece ani, fiecare parte 
puțind să-l denunțe prin- 
tr-un preaviz, cu un an 
înainte de expirarea ter
menului. Dar, deși mai 
sînt 4 ani pînă în 1970, 
premierul japonez Sato a 
anunțat intenția de a „ne
gocia o reînnoire forma
lă" a tratatului. Mulți au 
văzut aici o campanie de 
pregătire a opiniei publi
ce pentru menținerea, în

vederea revizuirii acor
durilor încheiate în 1950, 
în special în ce privește 
privilegiile militarilor de 
la bazele americane, pe 
care cercurile conducă
toare din Turcia le con
sideră — așa cum scrie 
presa turcă — incompati
bile cu interesele națio
nale, cu demnitatea țării. 
„Ca pe vremea capitula- 
țiilor’ — cum a scris zia
rul „Cumhuriyet".

Fapt este că în Anglia, 
în Aden și în Cipru, la Gi
braltar ca și la Malta, 
pretutindeni unde sînt am
plasate cele 3 000 de baze 
militare pe teritorii străi
ne, lozinca „plecați aca
să, trupe ocupante 1', în
suflețește o largă mișcare 
a maselor și a oamenilor 
politici clarvăzători. Ei văd 
și judecă : aceste baze, 
mai ales după ce semni-

• !

ficația lor strategică a 
fost anihilată de dezvol
tarea tehnicii militare, nu 
au alt rol decît acela de a 
servi ca instrument de 
presiune, de amestec în 
treburile interne ale unor 
state suverane.

Ultima telegramă este 
din Ottawa, și înregistrea
ză satisfacția opiniei pu
blice că abandonarea ba
zelor lor militare din Fran
ța, ca urmare a recentelor 
hotărîri ale guvernului de 
la Paris, va aduce buge
tului o economie de 15 
milioane de dolari. De 
unde se vede că și în ță
rile care și-au trimis trupe 
pe teritorii străine se a- 
preciază foloasele care 
decurg din retragerea lor. 
Englezii i-ar putea invidia 
pe canadieni, ce bine ar 
prinde balanței de plăți 
engleze cele aproximativ 
300 milioane de lire cit 
consumă din buget între
ținerea bazelor la „est de 
Suez".

3 știri, din 3 colțuri ale 
lumii. Aceeași semnifica
ție : Existența bazelor mi
litare și dislocarea de tru
pe în alte țări este un ana
cronism incompatibil cu 
independența și suverani
tatea lor, cu relațiile nor
male dintre state.

Ministerului Industriei
Chimice din România

I. FÎNTÎNARU

PARIS 10 (Agerpres). — Marți a 
sosit la Paris o delegație a Minis
terului Industriei Chimice condusă 
de Atanase Diaconescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, care, 
la invitația Centrului național de 
cercetare științifică din Franța, va 
face o vizită în cadrul programului 
de schimburi româno-franceze. Din 
delegație fac parte : Ion Sîrbu, 
vicepreședintele Consiliului națio
nal al cercetării științifice, Elena 
Ceaușescu, directorul Institutului 
de cercetări chimice din Bucu
rești, A. Balaban, membru co
respondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, și Stelian 
Atanasiu, director adjunct al Insti
tutului de cercetări chimice.

Delegația va vizita institute de 
cercetări din domeniul chimiei din 
regiunea pariziană, precum și din 
regiunile industriale ca Strasbourg 
și Lyon, va stabili contacte cu De
legația generală pentru cercetarea 
științifică și tehnică din Franța și 
Centrul național de cercetare știin
țifică și va face un schimb de ex
periență în domeniul cercetărilor 
chimice.

Proteste împotriva I
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manevrelor 
Bundeswehrului

M BELGRAD. Iosip Broz Tito, 
" președintele R.S.F. Iugoslavia, 
s-a înapoiat la 10 mai în patrie, 
după vizita de șase zile în Repu
blica Arabă Unită, unde a avut 
convorbiri cu președintele Nasser.

în Franța
Corespondentul 
Dascal, trans- 
de persoane au 
orașului Royan 

Mariti-

PARIS 10. —
Agerpres, Georges 
mite : Peste 3 000 
defilat pe străzile 
(departamentul Charante 
me) în semn de protest împotriva 
manevrelor militare ale elemente
lor Bundeswehrului staționate în 
regiune, în cadrul trupelor N.A.T.O. 
Demonstranții s-au adunat în fața 
monumentului eroilor din război, 
unde a avut loc manifestația, în 
prezența deputatului U. N. R. — 
de Lipkowski, a consilierului ge
neral comunist Belly și a altor 
personalități reprezentînd organi
zația foștilor combatanți și diferi
te partide politice.

M SOFIA. Comitetul orășenesc 
" Sofia al P.C. Bulgar și Comi
tetul pentru cultură și artă au 
inaugurat o serie de conferințe 
pentru oamenii de cultură bul
gari. Cu acest prilej, în fața a 
numeroși scriitori, compozitori, 
pictori, artiști, lucrători din do
meniul cinematografiei, oameni 
de știință, Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
niștri al R. P. Bulgaria, a vorbit 
despre unele probleme ale situa
ției interne și internaționale.

Mi-

m NEW YORK.
” grupului țărilor 
membre ale O.N.U., 
Idzumbuir (Congo - 
viile), — a adresat marți 
ședintelui Consiliului de 
ritate al O.N.U., J. G. de 
(Olanda), o scrisoare din partea 
acestui grup cerînd convocarea 
„imediată" a Consiliului de Secu
ritate pentru a relua dezbaterile 
privind problema ihodesiană.

Președintele 
africane 

Theodore 
Brazza- 

pre- 
Secu- 
Beus

Vizita in R. A. U. a delegației
guvernamentale

CAIRO 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 
10 mai a sosit la Cairo într-o vi
zită oficială la invitația președin
telui R'.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
și a guvernului R.A.U., delegația 
guvernamentală sovietică condusă 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Din delegație fac parte Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne, P. S. Neporojnîi, ministrul 
energeticii și electrificării, S. A. 
Skacikov, președintele Comitetu
lui de stat pentru problemele

sovietice
M MOSCOVA. Mihai Marînes- 
™ cu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini al Republi
cii Socialiste România, a avut o 
întîlnire cu V. Șașin, ministrul 
industriei de extracție a țițeiului 
al U.R.S.S. Au fost discutate pro
bleme interested cele două părți.

relațiilor economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., amiralul S. G. Gorșkov, 
locțiitor al ministrului apărării, 
comandantul suprem al flotei ma
ritime militare a U.R.S.S.

Pe aeroportul central din Cairo 
delegația a fost primită de Gamal 
Abdel Nasser și de alți conducă
tori ai R.A.U.

în aceeași zi, Alexei Kosîghin a 
făcut o vizită lui Gamal Abdel 
Nasser. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

| BERLIN. Președintele Comi- 
™ siei pentru relațiile interna
ționale a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Boșko Șilje- 
govici, a sosit la Berlin pen
tru o vizită în R. D. Germană. 
va avea convorbiri cu reprezei ' 
tanți ai Partidului Socialist Un ș 

colabora - 
cele două 
schimb de 
problemele

din Germania despre 
rea pe viitor dintre 
partide și va face un 
păreri în legătură cu 
actuale ale mișcării muncitorești 
internaționale.

n BUENOS AIRES. 350 000 de
M lucrători din administrația pu- 

declarat 
cerînd

blică din Argentina au 
luni o grevă de 48 de ore 
sporirea salariilor.

Noutăți culturale
Nu numai barome

trele și buletinele 
meteorologice indică 
frumusețea noului a- 
notimp sosit triumfal 
cu întregul lui corte
giu de magnolii în
florite, cer senin și a- 
valanșe de turiști. 
Primăvara a înscris 
pe agenda actualită
ții culturale italiene 
noi și bogate mani
festări în cele mai 
diferite domenii.

Un eveniment de 
seamă în 
turală a 
constituit 
premiului 
nai Lenin „Pentru în
tărirea păcii între po
poare" marelui sculp
tor Giaccomo Manzu, 
artist umanist, dotat 
cu o mare forță poe
tică, ale cărui lucrări 
oglindesc lupta oa
menilor simpli pentru 
cele mai nobile idea
luri de libertate și de
mocrație. Exponent al 
realismului în artă, a- 
flat încă din tinerețe 
pe baricadele luptelor 
sociale, Manzu a dăl
tuit cele mai grăitoa
re momente din viața 
poporului său.

Anul trecut Manzu 
a fost unul dintre ini
țiatorii apelului lan
sat de cei mai valo
roși oameni de artă i- 
talieni pentru a pro
testa împotriva agre
siunii americane în 
Vietnam.

Anul Dante, înche
iat în urmă cu cîteva 
zile într-un cadru 
festiv la Florența și 
despre care am rela
tat într-o corespon
dență anterioară, a

viața cul- 
Italiei l-a 
acordarea 

internațio-

prilejuit, pe lîngă ne
numărate apariții e- 
ditoriale, conferințe 
și expoziții închinate 
marelui poet floren
tin, și prezența lui 
Dante pe scenele tea
trale. Este vorba de 
un spectacol intitu
lat „Commedia", rea
lizat la Teatrul Liric 
din Milano și în care 
sînt reunite episoade 
și personaje din „Di
vina Comedie". Regi
zorul Orazio Costa a 
recurs la o formulă

ROMA

originală, legătura 
textelor prezentate de 
Dante și de Virgiliu 
fiind făcută de un 
lector care recita ver
suri.

Este pentru prima 
oară în dramaturgie 
tind se încearcă o 
dramatizare după 
Dante.

Pentru că tot sîn- 
tem în domeniul vie
ții teatrale, merită 
notat și un alt spec
tacol cu caracter ino
vator pus în scenă la 
Roma de către „Tea- 
tro Club". Este vorba 
de o antologie dedi
cată lui Jean Paul 
Sartre. A fost o bo
gată evocare, plină de 
material informativ, 
de la teatrul filozofic 
la proză, de la publi
cistică la evocări 
autobiografice.

De curînd 
vut loc, la 
o interesantă

batere asupra 
nematografului 
dialog", a cărei tema
tică principală a fost 
prezența omului în 
cinematografia de as
tăzi, precum și func
ția filmului în pro
movarea valorilor u- 
mane. Dezbaterea, la 
care au participat ci
neaști de valoare, 
printre care Nanny 
Loy, Blassetti, Bello- 
chio, Pandolfi, a 
prilejuit definirea u- 
nor poziții și puncte 
de vedere tocmai ți- 
nînd seama de faptul 
că în prezent se pro
duc o serie de filme 
în care predominantă 
este latura comercia
lă, treeîndu-se cu ve
derea mesajul pe care 
trebuie și poate să-l 
aducă în rîndurile 
spectatorilor cinema
tografia.

Intr-o convorbire 
pe care am avut-o cu 
Cesare Zavattini, cu
noscutul scenarist 
spunea : „Oamenii de 
artă trebuie să-și 
consacre întregul ta
lent artei adevărate 
închinate frumuseții 
morale a omului, lup
telor și năzuințelor 
sale spre mai bine". 
De altfel, regizorul 
Loy, cunoscut prin 
pelicula sa închinată 
eroicei lupte a napo
litanelor în timpul Re
zistenței, „Patru zile 
la Napoli", spunea, la 
întîlnirea de la Assisi 
că „problemele isto- 
rico-sociale oglindite 
de neorealism sînt și 
astăzi actuale".

„ti
de

M BERLIN. Paul Vemer, mem- 
“ bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., l-a primit 
luni pe Henry Winston, membru 
al conducerii Partidului Comunist 
din Statele Unite, cu care a dis
cutat probleme de interes comun. 
Convorbirea a demonstrat o de
plină unitate de vederi între cele 
două partide, în toate problemele 
discutate.

secre-

M SOFIA. Continuă lucrările 
™ Congresului al VI-lea al Sin
dicatelor din Bulgaria. Delegații 
Ia Congres au dezbătut rapoar
tele prezentate la primele două 
puncte ale ordinii de zi. Di> 
partea sindicatelor din țara 
noastră a adus salutul Gheorghe 
Petrescu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

■ PARIS. Marți a sosit la Pa- 
“ ris o delegație a Sfatului 
popular al orașului Craiova, con
dusă de Petre Gigea, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Craiova, care 
la invitația municipalității orașu
lui Nanterre face o vizită în 
Franța în cadrul relațiilor de în
frățire între cele două orașe.

M SOFIA. La Sofia, s-a deschis 
™ prima Conferință a arhitecți- 
lor din țările balcanice, organizată 
pe baza hotărîrii Comisiilor na
ționale pentru U.N.E.S.C.O. din 
țările balcanice. La lucrările con
ferinței participă Gustav Guști, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare din Repu
blica Socialistă România.

VARȘOVIA. La 10 mai, în 
R. P. Polonă a sosit, într-o 

vizită de două zile, primul minis
tru al Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew.

„America Latină
este în mișcare

WASHINGTON 10 (Agerpres).— 
într-un discurs rostit în Senatul 
S.U.A., senatorul Robert Kennedy 
a declarat că „o revoluție este 
inevitabilă în America Latină" și 
și-a exprimat părerea că Statele 
Unite nu o pot împiedica. Ken
nedy a prezentat tabloul mize
riei pe care a întîlnit-o în cursul 
vizitelor sale recente pe continen
tul latino-american, criticînd poli
tica guvernului Statelor Unite față 
de această regiune a lumii și, în 
special, refuzul guvernului Johnson 
de a suține un dialog cu elemen
tele progresiste. „America Latină 
este în mișcare — a spus Ken
nedy. Rămășițele trecutului se află 
sub asaltul forțelor care cer schim
bări".

lon MĂRGINEANU

a
Assisi, 

dez-

fi

M BELGRAD. La invitația Co
misiei federale pentru energia 

atomică, marți a sosit la Belgrad 
o delegație de atomiști români 
condusă de directorul Institutului 
de Fizică Atomică, acad. Horia 
Hulubei, care face o vizită în 
R.S.F.I.

IZRAEL. Studențl al universități! din Ierusalim manitestlnd împotriva vizi
tei fostului cancelar vest-german Adenauer
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