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Uzina „Strungul" din Arad : se face o ultimă verificare înainte ca strungurile să fie expediate beneficiarilor Foto : R. Costin
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LUCRĂRILE CONGRESULUI
SINDICATELOR

Marți dimineață au continuat lucrările Congresului Sindicatelor din Republica Socialistă România.La începutul ședinței, Ion Cotoț, secretar al C.C.S., a prezentat Raportul cu privire la proiectul Statutului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Au continuat apoi discuțiile la rapoartele prezentate. Delegații care au luat cuvîntul în ședințele de luni și marți au înfățișat un vast tablou al activității sindicatelor.Cu un sentiment de îndreptățită mîndrie, vorbitorii au relevat cu toții succesele obținute de colectivele în care lucrează, de întreprinderile din ramura lor de activitate de pe întreg cuprinsul țării în înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea al partidului. Ei au arătat de muncitori, ingineri, antrenați în întrecerea organizată de sindicate, dit în primele luni ale anului 1966 — primul an al noului cincinal — importante realizări pe care le-au închinat sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român în semn de profundă dragoste și nețărmurit atașament față de conducătorul iubit al întregului nostru popor.Participanții la discuții au subliniat însemnătatea cuvîntării rostite la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene-

ral al C.C. al P.C.R., arătînd că ea constituie un prețios izvor de îndrumări călăuzitoare, un însufle- țitor îndemn la obținerea de noi succese în creșterea puterii economice a patriei, în îmbunătățirea continuă a condițiilor materiale și culturale de trai ale poporului.Referindu-se la Raportul de activitate al Consiliului Central al Sindicatelor, la problemele importante pe care acesta le ridică, vorbitorii au împărtășit de la tribuna Congresului experiența bogată a- cumulată de sindicate în multilaterala lor activitate, au totodată, unele încă în munca cut numeroase ridicarea ei laactualei etape a desăvîrșirii strucției socialiste din țara noastră.Mulți vorbitori au dezbătut problemele activității sindicatelor în vederea atragerii tot mai largi și mai competente a oamenilor muncii&

relevat, lipsuri existente sindicală și au fă- propuneri pentru nivelul sarcinilor con-că masele tehnicieni, socialistă au dobîn-

Drăcea, președintele Comitetului sindicatului de la Uzina de aluminiu din Slatina, Mihai Licu- lescu, inginer-șef la uzinele „Elec- troputere“-Craiova, și alții au arătat că una dintre căile prin care muncitorii, inginerii și tehnicienii își aduc contribuția la organizarea mai bună a procesului de producție, la valorificarea rezervelor interne existente la locurile de muncă o constituie participarea tot mai largă la dezbaterea proiectelor de plan anuale, la consfătuirile de producție trimestriale și la adunările lunare, în cadrul cărora se fac propuneri valoroase.Colectivul uzinei „Electropu- tere“, de pildă, pe baza unei fundamentări tehnico-economice, a propus, cu ocazia dezbaterii proiectului de Directive ale Congresului al IX-lea al P.C.R., să se treacă la fabricarea, în țară, a transformatoarelor de 400 kV, necesare sistemului energetic național. Du-la planificarea, organizarea conducerea producției. Marin (Continuare in pag. a IlI-a)
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sului arbitrar, exterior, gol de emoție. 
Folclorul reprezintă o derivată a su
fletului poporului nostru, nu a abili
tății lui exterioare. „Măiestria", cîf e 
ea de măiestrie, nu e o treabă de 
îndemînare ci de expresie a unor 
virtuți interioare, tălmăcite prin actul 
creator. Nu putem compune din ele
mente exterioare fiorul din care se 
naște opera de artă. De aceea epigo
nul, vulgarizatorul, comentatorul rece 
se cunosc imediat după cit de abili

„co-
Alfii 

obiec-
&

ne
in
a

Ing. Iosif OPRIȘdirector general al Uzinei de construcții de mașini Reșița
ultimii ani, în-lntre uzina noastră și oamenii de știință din Timișoara s-a statornicit o strînsă colaborare. De pe urma acestei colaborări, colectivul nostru a avut numai de cîștigat.. Cu ajutorul unor cadre didactice de la Institutul po- litehnic-Timișoara, în uzină au fost determinate caracteristicile ventilelor de admisie monoscaun pentru turbinele cu abur, prin utilizarea cărora indicii funcționali ai turbinelor (randament, stabilitate și simplitate a reglajului, greutate specifică) s-au îmbunătățit simțitor. în colaborare cu Baza de cercetări tehnice din Timișoara a A- cademiei au fost e- fectuate cercetări pe modele pentru turbinele hidraulice. Ele au permis ca în proiectare să se aleagă cel mai rentabil tip de rotor, cu randamentul cel mai bun, care să asigure hi- droagregatelor caracteristici la nivel mondial. împreună cu Institutul de fizică atomică al Academiei și cu Institutul politehnic-Timi- șoara au fost elaborate calcule precise privind turațiile critice ale arborilor de turbine și ale gene-

tocmirea programului de cercetare a- plicativă ai institutelor de cercetare și al celor de învătă-
(Continuare 
în pag. a V-a)

a agre-nostru că în

ratorilor, inclusiv în cazul cuplării lor rigide ; pe această bază, s-a trecut la utilizarea arborilor e- lastici în construcția turbinelor cu Abur, asigurîndu-se în felul acesta o scădere apreciabilă a greutății specifice gafelor.Colectivul s-a convinsactivitatea de asimilare a noi mașini și utilaje, de perfecționare a producției, colaborarea cu oamenii de știință este indispensabilă. De a- ceea, ea va fi în continuare extinsă și adîncită în vederea aplicării celor mai noi cuceriri ale științei în domeniul proiectării și construcției de mașini, introducerii în producție a celor mai avansate tehnologii, asigu- eficiențe utilizarea tehnicerării unei maxime în mijloacelor moderne.Pe ce căi se pot realiza aceste deziderate de mare actualitate pentru uzina noastră și,' în general. pentru industria constructoare de mașini ? în primul rînd. sugcrînd siste
matic oamenilor de 
știință teme de cer
cetare legate direct 
de problemele majo
re ale producției. Cu alte cuvinte, în-

GALAȚI

GALAȚI (coresp. „Scînfeii"). — Ieri, pe 
șantierul Combinatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de la Galați a început turna
rea betoanelor la fundația primului furnal 
de 1 700 m c, cel mai mare de pînă acum 
din țară. Befonistului Gheorghe Ene i-a re
venit cinstea de a turna primele cantități de 
beton. După cum ne-au relatat specialiștii 
șantierului, >a turnarea fundației vor fi folo
site ca materiale de bază peste 600 tone ar
mături metalice și 8 000 m e betoane.

obiectele valnrift--

..
. ■

Ceea ce spuneau mai de mult parfi- 
cipanții la o anchetă a „Scînfeii*, 
ceea ce spunea mai recent sculptorul 
Vida Geza în două articole din 
„Scînteia” și pictorul Camilian Deme- 
trescu într-un articol din „Contem
poranul” e, din păcate, foarte adevă
rat. Din ignoranță, din diletantism, 
dinfr-o bună intenție neconfrolată 
sau din alte motive se întreprinde pe 
alocuri o operă nedorită de alterare 
a izvorului arfei populare, a spiritua
lității din care la 
urma urmei plea
că această artă. ___________
Unii „completea
ză". Alții 
mentează". 
substituie
telor de arfă ve
che pur și simplu 
ceea ce li se pa
re lor a fi „în 
spiritul* tradiției 
populare, sau 
măcar în ma
niera sa. Creato
rul popular vede 
atunci, prin difu
ziunea publicității,
cate după alfe criterii. Derutat, el se 
ia după aceste noi modele, care de 
fapt sînt niște surogate. Generațiile de 
copii și de tineri preiau direct astfel 
de surogate ca emanații ale talentu
lui popular, se produce o confuzie 
gravă și însușirile adevărate ale po
porului pălesc sub ofensiva contrafa
cerilor, completărilor și stilizărilor cul
turale — în cazul cel mai bun — ori 
comerciale — în cazul celălalt.

însă folclorul este o bogăție imensă 
a țării noastre, o bogăție la 
care trebuie să ținem ca la 
ochii din cap. Adevărata operă cul
turală (și comercială) este valorificarea 
surselor adînci ale folclorului nostru, 
păstrarea neștirbită a originalității lui, 
ter'rea lui de orice invazie a prostului 
gust, a modernismului hibrid, ă adao-

Paul EVERAC

pe dinafară și cîf de lipsifi de

IN ZIAftuL $ SE POATE 
MODERNIZA 
MESAGERIA ?

® Seri de teatru 
la Satu Mare

sînf 
organicifate sînf pe dinlăuntru.

Am asistat acum cîteva săptămîni 
la un dialog de artă populară între 
raioanele Bistrița și Năsăud. Programul 
avea valori autentice, voci excelente, 
dansuri entuziasmanfe. Am trecut ușor 
peste taptul că unii inferpreți se obiș
nuiseră cu spectacolul, apăreau cam 
„ca la radio” sau „ca la televizor’ cu 
un abia perceptibil gust al reprezen
tației.

Unde însă mi-a venit mai greu 
să trec a fost să văd admirabilele 
costume naționale. împestrițate la unul 
sau la altul cu elejhente din împrumut 
de cea mai comună proveniență. Ast
fel vreo doi flăcăi, mai „umblați prin 
lume" își tiviseră pieptarele țărănești 
cu fîșii de rolan-leopard, iar cîteva 
fete, pentru mai mult efect, încinsese
ră brîie de plastic. Erau și unii și alții 
ur.îfi, contrastau cu frumoasa armonie 
a costumului autentic. Erau și unii și 
alții victimele unei concepții eronate, 
vulgarizatoare asupra frumosului, lua
tă de cine știe unde.

Discuția am deschis-o însă pentru 
un alt aspect în care cred că trebuie 
să se spună un cuvînt, chiar dacă va 
fi în contrazicere cu unii confrați. Nu 
sînt în stare să cred că adaosurile 
care se fac poeziei populare, com
pletările, stilizările și modernizările,

sini în avantajul folclorului, al poe
ziei sau al indiferent cui. Ca și arta, 
poezia își are și ea geneza ei din- 
tr-un suflu autentic, perpetuai în 
decursul secolelor, netezit și șlefuit 
prinfr-o lungă transmisiune anonimă, 
incorporînd doruri și aleanuri, revolte 
și voinicii care exprimă o stare ge
nuină în fața, universului, o 
dere a lumii, a naturii, 
lație adîncă, esențială cu 
Îndărătul concretului, poezia

Iară ascunde tot
deauna o jpsență, 

..... ............. sub fncintarea ei 
stă totdeauna o 
decantare a unor 
lungi procese 
morale, sufletești. 
Poezia populară 
nu este o croni
că rimată, așa 

a»...............................cum o consideră
un'' vulgarizatori, 

»»mar care nu 50 slie5C
wits» să invente pentru

circumstanță ca
trene și distihuri 
prozaice, lozin

carde, infegrîndu-le în frupul cutărei 
poezii, sub cuvînf că fac folclor. Azi 
pășim cu foții spre o treaptă superi
oară de conștiință, exprimarea noas
tră în fața naturii nu mai e prepon
derent intuitivă, inteligența noastră 
descoperă alte relații cu lumea. Dar

cuprin- 
o re- 

viafa. 
popu-

(Continuare in pag. a V-a)

PE LITORAL

Primii oaspeți în timpul lucrărilor Congresului

...Deci, corabia cu doi pasageri pleacă în larg ; de pe țărm, viatul aduce, tot mai slab, sunetele marșului nupțial al lui Mozart, iar cei doi rid fericiți, cu frunțile în soare. Corabia plutește, plutește 1 Pe punte, doi oameni.Dar iată că vine și ziua cînd apare copilul. Intră în viață stri- gînd, agitîndu-se, un boț de om, mic și zgomotos. Și peste citeva zile (sau, de fapt, cu multe zile înainte de a veni) devine stăpî- nul de necontestat al punții, al pînzelor. ba chiar al calei. A venit un omuleț și oamenii au devenit alții. Acest mic prinț răvășește totul în jur pînă totul devine de nerecunoscut. Se schimbă raporturile între soți, se schimbă traiul lor de fiecare zi, se modifică gusturile, concepțiile, se sting conflicte vechi și se nasc altele noi, pe harta vieții apar noi continente și mări.Autorul acestor răvășiri, cauza și motivul lor, este în fond unul dintre cei mai de seamă factori ai stabilității. El este liantul cel mai trainic al familiei, el sudează puternic cele două elemente care o compuneau pînă atunci. Juri- dicește vorbind, cuvîntul „familie” desemnează celula socială compusă din soț și soție Dar fiecare dintre noi, spunînd „familie" are imaginea unui bărbat, a unei femei și a unor copii. Intîmplător?

La ghișeul din ele
gantul hol al hotelu
lui „Parc" din Ma
maia, cei care îndepli
nesc oficiul de gazde 
sin! gala să primească 
musafiri. Primii oaspeți au și sosit, pre
zenta lor marcind des
chiderea sezonului 
litoral.

Dar nu numai 
hotelul „Parc", ci 
la celelalte s-a , 
gătit totul pentru pri
mirea oaspeților.

pe

la
Și 

pre-

La acestea trebuie 
adăugate noutățile, pe 
care Iov. Constantin 
Cazacu, directorul în
treprinderii de hote
luri și restaurante 
Mamaia, ni le-a pre
zentat ca foarte inte
resante pentru vizita
torii stațiunii. Si pe 
bună dreptate. Intre 
hotelul „Pelican" și 
tabăra de căsu{e-cam- 
ping și corturi s-au 
construit trei noi ho
teluri — „Dor na".

si
800 
va
Pe 
pe 

s-a

In dogoarea
flăcărilor

Copii pe puntea corăbiei

Copilul este ex-

întrebarea : „Ce venirea

M. G. a continuat : „Copilul a devenit, fără ca nimeni să știe, — multe luni n-am știut nici eu — cel mai aspru și drept judecător al meu. Acum răspund și pentru el, și în ochii lui caut, în fiecare seară, aprobarea pentru actele mele. (Copilul său are opt luni — n.a.). Mi s-a spus că muncesc mai bine ; e adevărat, de cînd s-a născut el muncesc de două ori mai mult".„Răspundere, răspundere,— poate că așa se
ANCHETĂ SOCIALA

de George-Radu
CHIROVICI

Nu, ci pentru că aceasta este imaginea firească a unei familii așa cum ea s-a format de milenii. Copilul este continuarea oamenilor în viața planetei, este o investiție de seamă pentru care omenirea le este fiecăruia dintre noi recunoscătoare, 
presia dorinței 
de nemurire, de 
existență peste 
timp, pe care 
o încearcă, în 
ciuda condiției 
umane, fiecare 
muritor.Am pus unui număr de 20 de femei și bărbațiînseamnă, în general, unui copil în viața unei perechi ?’ Răspunsurile nu ieșeau din comun : „cea mai mare bucurie", „bucurie unită cu grijă", „realizarea unor dorințe"... etc. Un răspuns mi-a dat — mie, personal — o satisfacție deplină : M. G„ tehnician din București, a declarat : „Răspundere 1". într-adevăr, o cantitate sporită de răspundere, cu mult sporită, se așează umerii unui bărbat care „tată" și ai unei femei care „mamă". Au încetat să maidoar bărbați și femei, sînt părinți. O calitate umană nouă, în care, de fapt, se realizează pe deplin.

pe este estefie

răspundereltraduc strigătele neariiculate ale noului venit. Să-l ascultăm, vorbește însăși esența noastră omenească.
Un port numit
DespărțireMai 1966. Asist, în mai multe tribunale din Capitală, la procese de divorț Prima „înfățișare" după introducerea acțiunii este ședința de conciliere. Judecătorul, lăsînd deoparte ariditatea articolelor și paragrafelor, vorbește de la inimă la inimă cu cei doi care au venit să se despartă.

„Dar copiii ?* — este întrebarea care revine, de fiecare dată, pe buzele tuturor judecătorilor cu care mă aflu în aceeași sală. Nu 
am văzut bărbat sau femeie care 
să nu lase, măcar pentru o se
cundă, ochii în jos. O acțiune de divorț nu se introduce așa, de azi pe mîine. Se presupune că oamenii au meditat mult timp pînă să facă acest pas grav. Și totuși, întrebarea simplă : „Dar copiii ?" îi descumpănește. Chiar dacă pentru cîteva clipe.COPILUL este marele martor al proceselor de divorț. Niciodată (sau, atît de rar că nici nu înregistrăm) el nu apare ca atare, în dosar, și totuși, în toate procesele, este prezent și acuză. De cele mai multe ori, pe un singur părinte, dar. de cîie ori, pe amîn- doi... Este o învinuire mută, n-o va rosti prea curînd (dar, părinți, anii trec), nici n-o gîndește, însă întreaga lui ființă, ochii lui sînt o acuzație pe care cei ce divorțează știu s-o citească. (O, poate că se feresc de ea, refuză să se gîndească, dar acuzația a pătruns în ei. circulă prin toate celulele lor și într-o bună zi, fără îndoială, o voce mică, subțire va spune cîteva cuvinte de dincolo de timp).
(Continuare în pag. a Il-a)
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„Bicaz" șl „Șiret" — 
care au in total 1 000 
de locuri, precum 
un restaurant cu 
de locuri, care 
avea și cofetărie, 
insula Ovidiu, de 
lacul Siut Ghiol,
construit un restau
rant in stil rustic. 
Ambarcațiuni felurite 
— bărci, catamarane, 
șalupe, vaporașe — 
vor deservi ziua și 
noaptea transportul 
vizitatorilor acestui 
restaurant. Se deschid 
noi cofetării și baruri 
de zi, se vor monta 
automate pentru bău
turi răcoritoare și în
ghețată. se înliin|ea- 
ză.3 stat ii de 
tre care 
na ziua 
etc.

Condițiilor 
bune de conlort, 
provizionate. deser
vire și distracții li se 
adaugă 
de către O.N.T. 
excursii care 
nesc oaspeților 
lului vizitarea 
celătii Histria și altor 
locuri.

Mai devreme ca in 
alli ani. litoralul 
trage pe cei 
să-și petreacă 
și reconfortant 
de concediu, 
cei care merg la mare 
acum, la ghișeele 
O.NT. s-au pus in 
vinzare bilete cu în
semnate reduceri de 
preț.

vor
St

taxime- 
tunet io- 
noaptea

mal 
a-

organizarea 
a unor 
înțes- 

litoia- 
Deltei.

a- 
dornici 
plăcut 
zilele 

Pentru

Nicolae ENUȚA

TELE

Secția de amoniac a Combi
natului chimic Făgăraș. Totul 
funcționează normal. Pe neaștep
tate însă, la una din conductele 
principale, garnitura s-a defectat. 
Gazele s-au infiltrat prin spăr
tură și încep să țîșnească cu pu
tere din conductă. Pericol 1 Cu 
toate măsurile luate, gazele iau 
foc, amenințînd incendierea în
tregi instalații. Văzînd că nu 
este timp de pierdut, tînă- 
rul loan Tănăsescu, secreta
rul organizației U.T.C.. a com
binatului, care se afla în a- 
propiere, a acționat rapid și ho
tărî), împreună cu sudorii Ale
xandru Doca, Aurel Lup și Leon- 
te Jiga, pentru a izola flăcările. 
După două ore de muncă încor
dată, e> au reușit să înlăture de
fecțiunea.

Din cauza izolării bruște 
spărturii a 
fisură pe 
lă. Dînd 
curaj, neînfricații sudori au 
tervenit din nou. în dogoarea 
flăcărilor, schimbîndu-se la in
tervale foarte scurte, Tănăsescu 
și tovarășii săi au lucrat timp de 
trei ore, instalația fiind ținută 
tot timpul sub jeturi de apă și 
aer pentru a proteja pe curajoșii 
muncitori. Curînd limbile flăcări
lor se fac din ce în ce mai mici, 
pînă ce dispar complet. Instala
ția a fost salvată și o dată cu ea 
250 tone de amoniac.

Traian CATINCESCU

a
apărut însă o altă 

conducta principa- 
dovadă de mult 

in-

R E
Cu prilejul zilei naționale a Laosului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis o telegramă de felicitare regelui Laosului, Sri Savyang Vatthana.în răspunsul său. regele Laosului a transmis mulțumii-! pentru urările adresate.



PAGINA 2 SClNTElA

idei

ipeclalltafePe această „pe viu" măsuri,insă,am- de prof. dr.J.TRIzMOLIERES

trece apoi la generali-

multe noutăți vestimentare
Gheorghe GRAURE

Biolog și dietetician renu
mit, profesor și șef al uni
tății clinice de la spitalul 
Bichat din Paris, doctorul J. 
Trămoliăres ne-a vizitat tara 
la . invitația Societății știin
țelor medicale. Articolul pe 
care îl publicăm a fost acor
dat în exclusivitate „Scîn- 
teii”.

Lumea industrializată oferă blocuri 
de operație, rinichi artificiali, centre 
de reanimare acolo unde o mică chi
rurgie, o igienă elementară, mici mo
dificări aduse regimului alimentar ar 
fi de o mie de ari mai folositoare. Se 
generalizează o formație medicală 
care exclude treptat raporturile uma
ne, ignorînd faptul că felul cum în
grijești valorează tot atita cit îngri
jirile tn sine.

Industria de medicamente a avan
sat extrem de repede : ea face din

fi în despre măsurile luate privind simplificarea forma-
bucuroși să-i putem incit mai scurt timp pe ci- de

Se poate moderniza
MESAGERIA?

Se știe i plicul reprezintă pentru scrisoare un accesoriu indispensabil. Fără el, scrisoarea nu merge. Există, în această privință, reguli bine stabilite. în circuitul poștal nu intră însă numai scrisori, telegrame, mandate. De la un colț la altul al țării circulă zeci, sute de mii de colete.în definitiv, ce este un colet poștal ? Tot o corespondentă, care se deosebește prin formă, mărime și valoarea materială. Deci, dacă coletul este o „trimitere" ca toate celelalte, avînd în plus și o valoare ridicată, rezultă că funcționarii poștei trebuie să-1 expedieze cu cel puțin tot atîta grijă cu care expediază — să zicem — „recomandatele". Așa se întîmplă în realitate ? Ziarul a încercat să răspundă acestei întrebări într-un articol publicat cu mai bine de șase luni în urmă. Pornind de la practicile semnalate în acest sector, se propuneau o serie de simplificări. Ce s-a petrecut în intervalul scurs de la apariția articolului ? Au fost aduse îmbunătățirile cerute de cetățeni la expediția coietelor ? Am vizitat din nou oficiile poștale. Ca și anul trecut, spre deosebire de scrisori, telegrame și mandate, la expedierea coietelor se lucrează tot cu materialul clientului. Nu s-a schimbat nimic. în tot mai numeroasele localuri moderne, elegante, cochete, ale poștei, mesageria și serviciile ei constituie încă unghere prăfuite, uitate.Dar în activitatea poștei acest sector ocupă un loc din cele mai importante. Prin mîinile oficianti- lor trec anual cîteva sute de mii de colete, de o mare diversitate de dimensiuni și forme. în fața funcționarului de la ghișeu apar tot felul de surprize : un cetățean expediază o fiolă de medicament, altul un covor... La oficiul poștal din Buzău ni s-a povestit, de pildă, că un vînător din localitate a vrut să trimită unor rude din Caransebeș un uliu împăiat. Oficiantul de serviciu a rămas nedumerit: nu numai că nu avea un ambalaj adecvat, dar nici nu știa cam ce ar putea să recomande solicitantului. Așadar, trebuie să spunem din capul locului că nu e ușor să asiguri sute de mii de ambalaje, de o atît de mare diversitate de tipuri. Sînt însă necesare, în primul rînd, ambalaje uzuale — pentru o carte, un obiect de îmbrăcăminte, un cadou, o amintire, ceea ce oamenii expediază în mod obișnuit. Există posibilități pentru producerea lor ? Mai multi reprezentanți ai unităților profilate pe fabricarea de ambalaje ne-au asigurat că pot livra cutii ori lădițe de orice fel la preturi bile. Așadar, tru coleteproducerea lor este posibilă. Atunci de ce nu se găsesc încă la mesagerii ?Ne lămurește tov. D. Popadiuc, director general al Direcției Generale a Poștelor.
— Problema ambalajelor pentru 

colete nu a fost Încă rezolvată.— Bine, dar cu cîteva luni în urmă Direcția Generală a Poștelor a scris redacției că vor fi luate măsuri. Citez : .....Vom pune la dispoziția publicului noi prestații, iar măsurile, în ansamblu, vor duce la un progres și la o îmbunătățire continuă a deservirii. în ce privește problema ambalajelor pentru colete, ne vom adresa întreprinderilor producătoare și comerțului, spre a găsi posibilitatea de a satisface cerințele publicului...*.— Așa este. Vom tace tot 
ce scrie acolo— Dar cînd ?

conlrlbuția industria de 
șl, eventual, comerțul.bază s-ar putea studia efectele unor asemenea viața ar arăta ce este cu adevărat util. După cum am văzut producerea și experimentarea balajelor sînt, deocamdată, în discuție, deși există numeroase și sugestii și ar fi fost timpul să se înceapă experimentele, spre a se putea zare.Am forma titori poștă lităților de expediere a coietelor, modernizarea și asigurarea unei ținute civilizate a mesageriilor — acest sector al deservirii atît solicitat de public.

(Urmare din pag. I)

foarte convena- ambalajele pen- sint necesare, iar

ceea

O foarte sumară statistică (este greu de efectuat una precisă) a familiilor divorțate cu copii arată că pricina este în proporție de 60 la sută neînțelegerile repetate (e, de fapt, un eufemism ; în dosare se întîlnesc des cuvintele scandal, bătaie, înjurături), adulter cam 30 la sută motive este o mativă.în orice caz, că acțiunea 
de divorț este, totdeauna, 
un act final, încoronarea 
dramatică a unui șir de 
împrejurări dramatice.Ce vreau să spun prin aceasta ? Că nu la tribunal trebuie să aibă loc revelația, iluminarea bruscă a părintelui vinovat pentru familiei.
pentru copil — anormal ca ea existe — trebuie 
piedice pe cel 
ajungă acolo....Divorțul a început. Nu cel din fața tribunalului, cel real, de care vorbeam înainte. Corabia scîrțîie din toate încheieturile. Catargul s-a rupt, bord a apărut o scîndurile punții se din cuie. Cei doi scrutează orizontul, mai reped unul la altul, iar scrutează orizontul, au treburile lor de oameni mari. Iar la prova, mic și adus din spate, un pui de 
om, un pasager pe care 
ei doi l-au adus pe cora
bie, plinge ghemuit. îi e frică : „Și acum ce va fi?" Nu știe și, dacă întreabă, o ploaie de imprecații îi cade pe creștet. Va continua să plîngă într-o zi numele lur va apare într-un dosar de tribunal, pus acolo de unul dintre cei doi pasageri.Ce se scrie despre copii

și diverse alte 10 la sută. Repet, statistică aproxi- Ea demonstrează,

destrămarea Răspunderea și este să să-i îm- dol nu
sâ

la ba- fisură, desfac maturi se

în aceste dosare ? Să răsfoim cîteva :Gheorghe S. are 6 ani. Mama lui scrie : „...soțul meu maltratîndu-mă pe mine și pe copil care din 
această cauză a devenit 
speriat șl nervos. în repetate rînduri am fost nevoită să plec de acasă în mijlocul nopții cu co
pilul, adăpostindu-mă pe la vecini”Mama lui Constantin (13 ani) și Alexandrinei N. (11 ani) : „Vine la ore tîrzii din noapte, ne scoală din sașnn pe mine 
și pe copii și provoacă scandal.
in fața 
du-i".Tatăl (7 ani) : de mine spunîndu-i că nu sînt tatăl lui, să nu mă asculte și să fugă de mine cînd mă vede".Mă opresc aici.La întrebarea despre care vorbeam mai înainte, „Dar copilul ?", Anastasia V. a răspuns : „Ei, asta-i 1 E mare. N-o să mă sacrific eu din cauza lui!” Eugen V., despre care mama lui afirmă că e mare, are... 8 ani.„Dar copilul ?" Răspunde Dumitru R., cu o dezinvoltură care ar face cinste și unui triplu campion mondial : „Să și-l ia 1 Nici nu sînt sigur că-i al meu...” Și privește senin în ochii judecătorului. I-au trebuit 7 ani (atît are Valeriu) ca să „nu fie sigur". în schimb, azi, la 34 de ani, scrie epistole de amor în versuri (bineînțeles, nu soției) : „Ileană Cosînzeană ' Nu trăi cu teamă ' C-al tău Făt Frumos / Te iubește foarte și e bucuros". (Piesă la dosar). Bucuros pentru ce, Făt Frumos R.? Bucuros că lași un copil fără tată ?„Dar copilul ?" După secunde de stînjeneală

M-a lovit grav 
copiilor, sperlin-lui Constantin B. „...îl înstrăinează

Sensul funcțiilor
ale omului

urmează cele mai neașteptate răspunsuri; mare parte par pregătite din vreme. In multe, în destule cazuri, răspunsurile sînt expresia unei a- mărăciuni, a unei obide îndelung duse. Dar în altele nu sînt decît expresia iresponsabilității, a ușurinței cu care cîte unii își tratează propria viață și viețile celor din jur. Aceeași ușurință pe care au purtat-o deasupra capului, ca pe un nimb negru, și în ziua căsătoriei, și în ziua în care au conceput copilul.
Naufragiatul...Deci corabia cu trei (patru, cinci...) pasageri a eșuat. Spre țărm, care nu e departe, înoată doi oameni maturi. Vor ajunge acolo, nici o grijă 1 Pe destui îi așteaptă cite un altul sau o alta, corăbii noi se găsesc. Alții ajung plînși la mal, alții nepăsători, alții veseli, însă de înecat nu se îneacă. Sînt oameni in toată firea.Dar iată că, agățat de o scîndură, un omuleț „vrea și el la țărm". Se zbate, dar mușchii îi sînt prea fragezi, iar la fiecare inspirație îi intră în plămîni și cite o înghițitură de apă sărată și a- mară. E drept, unul din pasageri, cîteodată, rar, chiar amîndoi, îl ajută să înoate. Cei mai mulți vor ajunge și ei la țărm. Dar 
cine le va șterge vreoda
tă din suflet amintirea 
spaimei din clipa naufra
giului ? Vor mai regăsi ei vreodată sentimentulsecurității pe care l-au încercat acolo, pe corabia altădată bună și frumoasă ? Dar, mal, ...cine e străin care mama ?Ei sînt, totuși, cazurile cele mai fericite. Mulți

o dată pe omul acela vine spre

alțl copii plutesc la în- tîmplare în preajma epavei, alții, purtați un timp spre uscat, sînt abandonați pentru că pasagerul nostru a cearcă în sească o nu se vaAșa pleacă pe drumul vieții mii Traumele copilăriei vindecat. Hopitaux' tistică foarte semnificativă : 81,8% dintre tinerii între 14 și 20 de ani internați în spitale de psihiatrie provin din familii destrămate).Ați asistat vreodată la ședința unui tribunal de minori ? Este unul dintre cele mai triste spectacole pe care le poate vedea un om de-a lungul vieții. Copii de 10, de 12, de 13 ani răspund pentru faptele lor antisociale : vagabondaj, furt și altele. Ma
joritatea provin din căsni
cii desfăcute. Cereți o dată permisiunea să. asistați la o ședință. Și uita- ți-vă în ochii mari și triști ai copiilor din boxă...

obosit, alții în- zadar să regă- realitate care mai reface.și mii de copii, psihice din sini greu(„Revue publica o
anii de • des sta-

Cîteva propuneriCodul Familiei, întreaga noastră legislație, înaltul umanism care prezidează activitatea tribunalelor noastre fac totul ca interesele copilului să fie a- părate cu prioritate. Insistențele în ședința „de conciliere' sînt mult mai mari, termenele între înfățișări mai lungi, probele pe care soții le administrează sînt cercetate în toată complexitatea lor. Autoritatea tutelară, competentă și responsabilă, este ascultată cu cea mai mare atenție. într-un cu- vînt. Justiția se străduiește ca interesele copilului să fie salvgardate.Dar dacă divorțul se

pronunță, totuși ? Tribunalul încredințează copiii părintelui care prezintă cele mai serioase garanții că ei se vor bucura de o deplină siguranță morală și materială. Se fixează o pensie alimentară.Iată,însă, că se nasc și’ alte procese. Soțul respectiv n-a mai achitat pensia de 6 luni sau de 8 sau de 15. Trecem peste aspectul moral al problemei, este prea limpede Dar de ce este nevoie de proces ? Dacă salariatul cu pricina își cumpără un șifonier în rate, serviciul financiar îi reține, automat, atîția lei pe lună. Cu pensia alimentară nu se poate face la fel?
Apoi : în cazul copiilor 

din căsniciile destrămate, 
răspunderea pentru actele 
minorului revine doar 
unuia dintre părinți. N-ar 
fi normal ca ea să revină 
amîndurora ?Mai departe : în cazurile cînd căsnicia se desface din pricini ca loviri, abandon familiirl etc., pricini care pun în primejdie sănătatea fizică și psihică a copilului, nu este oare cazul ca procuratura să deschidă în paralel sau ulterior (imediat după pronunțarea sentinței de divorț) și acțiune penală împotriva vinovatului ? Pedeapsa pentru huliganism se aplică oare numai celor care lovesc un necunoscut ?

★Poate că și pe corabia noastră, uneori o scîndură a punții slăbește ; sau poate pînza catargului se rărește sau... Ce e cut ? Desigur, nu rețete.Dar ceva putem să privim un minut în ochii copilului 1 Poate că sfatul cel bun se găsește înscris acolo, în pupilele larg deschise spre univers.

de fă- existăiace :
(

Tovarășul director general ne-a vorbit despre termene lungi, despre necesitatea planificării materialelor cu luni sau chiar cu ani înainte. Numai că asemenea prevederi pentru anul în curs nu există. Așa încit abia anul viitor ar urma să se facă primele încercări. Dacă totul merge bine, abia peste doi ani ar fi introduse ambalatele- tip. Lucrurile merg greu pentru că „e dificil să te lansezi într-o acțiune fără a lua cuvenitele măsuri de prevedere".Sîntem întrutotul de acord. Simplificarea și modernizarea activității mesageriilor, deși la prima vedere pare o acțiune ce nu comportă dificultăți, este în realitate destul de complexă. Cetățenii își dau bine seama că nu se pot introduce, dintr-o dată și pentru toate tipurile de colete, ambalaje speciale. Este Insă necesar ca, în
tr-o primă etapă, să se desprindă 
din varietatea imensă a coietelor o 
sumă de tipuri a căror frecventă e 
mal mare, să se înceapă produce
rea șl vinzarea unor furnituri spe
cial adaptate acestui scop. Unii cetățeni sînt de părere că pentru a se rezolva chestiunea mai repede pot fi introduse ambalaje simple, cutiuțe ori lăzi ușoare și plate, săculețe îmbrăcate în masă plastică. Alții ar dori, pur și simplu, hîrtie de ambalaj mai rezistentă, pînzată său cerată. Acestea s-ar putea vinde fie la papetării, fie direct la unitățile de mesagerie. De asemenea, mulți din expeditorii cu care am stat de vorbă se întrebau: „Nu ar fi mai bine ca 
in loc să scriem, cu creionul chi
mic, adresa direct pe colet, să ni 
se pună la dispoziție etichete-tip. 
ușor de completat ?“Din discuțiile cu specialiști în domeniul coletăriei s-a desprins și concluzia că, înainte de toate, este 
necesară o perioadă de experimen
tare a unor tipuri de ambalaje des
tinate coietelor. Introducerea lor 
treptată tn Capitală șl în celelalte 
orașe, la aceasta dlndu-țl firește.

medic un fel de tehnician distribui
tor al unui compus potrivit pentru 
simptom. Suprimînd cu medicamente 
agresorii externi, obișnuind organis
mul să nu mai fie nevoit să se apere, 
îl facem de o fragilitate primejdioa
să ; în sfîrșit, medicamentele chimi
ce — în genul deconectantelor care 
fac șoferul să nu-i mai pese că intră 
în pom sau strivește un pieton — 
aduc pe locul patru al maladiilor mo
derne „bolile medicamentelor", năs
cute din abuzuri. Medicina actuală 
este structurată ca un „asamblaj” al 
unor „specialități", medicina zisă 
„generală" nemaifiind decît specia
litatea destinată triajului și sintetizării 
concluziilor puse de specialiști.

Care sînt rezultatele ?
Examenele și îngrijirile complicate 

cerute de această medicină speciali
zată lasă din ce în ce mai puțin bol
navul „la el acasă". Familia nu mai 
poate să-și păstreze bolnavii. Sufe
rința este exclusă din cîmpul vizual 
al copiilor și al omului care muncește. 
Pentru bolnav însă, este slăbită legă
tura pe care o creează suferințe îm
părtășită în sînul familiei.

întreținut în iluzia că există un me
dicament pentru fiecare simptom și 
un tratament pentru fiecare boală, nu 
mai are refugiu decît în medicamen
te care să-i modifice dispoziția. în 
stările funcționale mai puțin grave 
(obezitate, dispepsii etc) bolnavul 
are din ce in ce mai puțin impresia 
că el trebuie să fie propriul său me
dic. El devine o moluscă, un animal 
cu corpul moale care nu capătă for
mă decit prin prescripțiile exterioare, 
șl nu mal este acel vertebrat care stă 
pe picioarele Iul datorită forței sale 
proprii, lăuntrice.

Prelungirea duratei medii a vîrstei, 
înfr-o serie de țări europene, uneori 
cu peste treizeci de ani, se datorea
ză de fapt succeselor obținute în în
grijirile aduse la naștere și în lupta 
împotriva bolilor infecțioase ; dacă 
am privi însă îndărătul acestei statis
tici globale, numai la durata de viață 
a adultului, mai precis a omului tre
cut de 40 de ani, am vedea că în
tr-o tară ca Anglia șansele lui de 
durată au sporit cu numai patru ani.

Or, bolile adultului sînt degenera
tive și trebuie să recunoaștem că îm
potriva lor n-avem agenfi farmaceu
tici prea eficienți. Dietetica însă, 
apare In stare să fie eficace In pre
venirea, respectiv vindecarea lor.

Ocupîndu-se de „regimuri", diete
tica abordează boala din unghiul co
tidian, dînd atenție actelor elemen
tare ale vieții cotidiene, știind că 
natura nu e niciodată mai măreață 
decît în posturile el cele mai umile : 
„Natura nusquam magis est fota quam 
in minimis" spune Pliniu.

E izbitor pentru cine a avut da 
tratat un obez, un alcoolic, un bol
nav de stomac cu boală funcțională, 
ce terapie sufletească profundă poa
te reprezenta o schimbare de regim. 
Nu poți schimba comportarea lui ali
mentară decît reconstruind tot ceea 
ce leagă persoana lui de actul mîn- 
cării. Cuvintele și cunoașterea logică 
nu scaldă într-afît straturile profunde 
ale ființei noastre ; felul cum mîn- 
căm, dormim, muncim, iubim fine de 

profundă.
sau dieteficiana 

schimbare a obi-

intimitatea cea mai
Cum pot medicul 

să propună rodnic o 
ceiurilor zilnice?

In primul rînd, lăsînd bolnavul să 
se exprime asupra comportamentului 
său zilnic. E uluitor să vezi cit pofi 
învăța începînd de la ce și cum

S.0.S.-ul S. P. C.-urilor 6
Bumerrang îi dădea tîrcoale stăpînului său. La 

un moment dat se opri brusc. De ce ? Nu mai 
avea tîrcoale ? Avea. Atunci ?

— Stăpîne, tu auzi ceva ? Nu auzi un S.O.S. ? 
— zise el după ce se opri.

— Nu.
Clinele electronic trecu la stația de captat 

ofuri și S.O.S.-uri, își puse căștile și după ce 
ascultă ce ascultă, îl întrebă pe stăpînu-său.

— Ce înseamnă S.P.C.-6 ?
N. T. luă din cuierul pom aparatul de desci

frat inițiale, îl puse in funcție și după ce făcu 
în gînd o înmulțire și o împărțire cu 9, răs
punse :

— S.P.C.-6 este o semănătoare de mare pro
ductivitate și este fabricată de uzinele „Semănă
toarea" din București. De ce mă întrebi 7

— Șase semănători S.P.C.-6 cer disperate aju
torul nostru... Ascultă aici 1

Bumerrang dădu la maxim stația de recepție și 
camera se umplu pînă în vîrf, ba dădu și pe 
dinafară, de S.O.S.-uri.

Șase semănători pe post 

de ornament
— Bumerrang, îmi stabilești imediat meridia

nul, paralela și chiar locul exact de unde vin 
aceste semnale S.O.S.

Goniometră, află azimutul și cu ajutorul unei 
rigle de calcul nr. 11, stabilit

— S.M.T. Radomirești, raionul Drăgănești-Olt, 
regiunea Argeș. Cum intri în comună pe dreapta.

O dată stabilit locul, N. T. scoase de la nafta
lină luneta lui care apropie de 186 343,5 ori, o 
îndreptă spre Radomirești și văzu in incinta 
S.M.T.-ului cele șase semănători. Le apropie și mai tare de el, le mîngîie și le rugă să-i spună 
ce au pe suflet.

— In loc să lucrăm pe ogoare, se plînseră ele, 
ornamentăm stațiunea.

t

— De ce nu vă pune la treabă S.M.T.-ul 7
— Ne-ar pune, dar nu putem. Sîntem des

completate. Așa ne-au trimis.
— Directorul S.M.T.-ului n-a sesizat uzina 

care v-a fabricat 7
— Ba bine că nu! A trimis telegrama nr. 52, 

delegat, scrisoarea nr. 1 375, alt delegat, alte scri
sori...

— Și tot stați 7
— Stăm și strigăm după ajutor. De ne-ar auzi 

Bumerrang.
In eter nu se mai auzeau S.O.S.-urile. N. T. 

puse luneta la panoplie și observă că Bumerrang 
nu era lingă el.

Motivele sînt anemice, 

nu stau în picioare
II strigă de opt ori. Și la a noua strigare se 

puse pe gînduri. Stătea cam incomod pe ele, așa 
că se dădu jos și chiar în momentul cînd să por
nească în căutarea lui, se deschise ușa și Bu
merrang intră cu servieta lui doldora de aparate.

— Unde ai fost 7
— La „Semănătoarea".— Și?
— împreună cu inginerul șef, șeful expediției și responsabilul C.T.C.-ului, cu ajutorul acestor 

aparate (arătă spre servietă) am ascultat con
vorbirea pe care ai avut-o adineauri cu cele 
șase semănători oropsite.

— Ce părere au avut 7
— Au rămas surprinși Au fabricat mii de se

mănători de acest tip. Toate dau rezultate. Mi-au 
arătat mai m.ulte scrisori de mulțumire de la 
alte S M.T -uri.

— Totuși ce s-a întîmplat cu cele șase 7
— La început au găsit niște motive. Am vrut 

să văd dacă motivele stau în picioare dar nu 
stăteau, erau amețite, anemice. Pînă la urmă 
ne-au promis că o să ne răspundă în scris.

Din simplă curiozitate N. T. luă din panoplie 
luneta, o șterse de nădușeală și o îndreptă spre 
„Semănătoarea". Acolo, telefoanele zbîrnîiau, se

scoteau piese din magazii, se semnau delegațiile 
pentru cei ce urmau să plece cu destinația S.M.T. 
Radomirești.

Vulturul cu ochi de șoim — 

fotograf amator
Papagalul lui N. T., actualmente vultur cu 

ochi de șoim, lipsise nemotivat mai multă vre
me de acasă. Și ceea ce era și mai grav, dispă
ruse cu aparatul de fotografiat marca „Solin
gen" al stăpînului său. Spre surprinderea tu
turor celorlalți colaboratori ai săi, N. T. nu re
clamă furtul aparatului.

— Se va întoarce pocăit și-și va cere iertare, 
fiți fără grijă.

Și așa se întîmplă. Se întoarse dar nu pocăit, 
ci chiar puțin obraznic, înfumurat. Aparatul de 
fotografiat îi atîrna peste aripa stingă.

— Unde mi-ai umblat 7 — îl luă în pri
mire N. T.

— Am făcut niște poze. Vrei să le vezi 7 Sînt 
foarte reușite.

Scoase din buzunarul de acte... De ce ztmbiți 7 
Scoase niște fotografii și una cite una le arătă 
stăpînului său și celorlalți.

— Dinsul cine e 7 — întrebă N. T. privind un 
portret 18/62.

— Este președintele cooperativei agricole din 
Galicea Mare — Băilești. îl cheamă Ion Pîrvu.

— Și de ce l-ai fotografiat 7 Ce-ai avut 
cu el ?

Nu răspunse. Ii arătă alt portret de aceeași di
mensiune.

— Aici e Ion Nicoliță, magazinerul cooperativei și văr de singe cu președintele.
Un cap expres 16/95.
— Aici 7 întrebă N. T.
— Apostol Gh. Lucrează la sectorul zooteh

nic și este cumnat cu președintele.
Un autocamion „Carpați".
— Și camionul ăsta e rudă cu președintele 7
— Nu. Acest autocamion, abia scos din repa

mănîncă un om. Lăjîndu-I să vor
bească, creezi în plus posibilitatea 
ca el însuși să devină mai conștient 
de însemnătatea propriei sale atitu
dini. De pildă, îl faci pe cel cu sur
plus de greutate să-și dea seama 
de nevoia exigentei față de sine, fără 
a fi nevoie să-l silești să mărturi
sească toate decepțiile sentimentale 
și de tot felul care l-au determinat 
să se răzbune pe frigider.

Bolile datorate unor agenfi Inde
pendenți de noi — bacterii, viru
suri, cancer, accidente și traumatisme 
— sînt mult mai pufin frecvente de
cît turburările digestive funcționale, 
cardiace sau nervoase, ori stările de 
denulrifie, obezitate, scleroză, legate 
toate de comportamentul nostru ali
mentar, care la rîndul lui nu este 
decît unul dintre elementele compor
tamentului general.

A învăța să trăiești armonios nu 
este decît dietetică, așa cum o în
țelegea Hipocrate. Acest mod de a 
trăi armonios poate fi considerat din 
punct de vedere filozofic, moral, 
igienic. Cu alte cuvinte, pentru a a- 
duce In viata bolnavului aceste pre
cepte, doctorul are la dispoziție cîte
va imagini sau sfaturi care depășesc 
cadrul strict biologic.

Ca să schimbi atitudinea fată de 
mlncare trebuie să pătrunzi 
atitudinea față de poftă șl 
In intimitatea personalității . 
cepjiilor. A trebuit să hrănim un co
pil de trei ani care avea o fistulă ; 
îl hrăneam prin sondă gastrică și îi 
mergea din ce în ce mai rău. Din 
clipa în care i-am dat să înghită 
alimentele — gest totalmente inutil 
din punct de vedere logic, de vre
me ce tot ce înghițea ieșea afară 
prin fistulă — starea lui s-a îmbu
nătățit în mod spectaculos.

Plăcerea de a mînca este șl su
portul unor legături sociale, sublinia
ză dependența noastră de societate, 
tot așa cum latura biochimică stă ,, 
mărturie a dependenței noastre față 
de universul material. E ciudat, dar 
omul care mănîncă singur își reglea
ză prost comportamentul ; plăcerea 
simplă, legată de viața de familie, 
de cultura unui grup social, ritul, par- 
tea de simbol, ca și refuzul plăcerii, 
abstinența, apoi gestul etern al ospi
talității, pe urmă convingerea subiec
tivă a unora că mîncînd și bînd vor 
căpăta neapărat mai multă putere, 
ritmicitatea unei mese care vine să te . _ 
destindă la timpul oportun — toate 
acestea alcătuiesc laboratorul nevă
zut al sănătății sau maladiei multora 
dintre noi și nu există medicament 
sau instalație industrială oricîf de 
complicată care să poată înfrînge 
sau înlocui rezultatele acestor acte 
zilnice. Spațiul nu ne permite aci de
cît să evocăm ceilalți factori ai unei 
vieți armonioase — somnul, a cărui 
nevoie e mai imperioasă chiar decît 
cea de hrană, munca, sexualitatea. Și 
în aceste privințe, a reduce totul la 
plăcerea fizică suficientă prin ea în
săși, a ucide în viața sexuală respec
tul pentru ceea ce înseamnă frumu
sețe, delicateță, mister care scapă, a 
face din ea doar igienă și dorință 
brută înseamnă să nu ne alegem Je- 
cît cu un pumn de fărînă, de Ci>./i- 
puși chimici, în locul tainei 
rioare care e ființa umană.

Așadar, în stabilirea regimului 
viață, trebuie să regăsim sensul 
noașferii scăldate in sentiment, 
popularului „cum te simți” și să 
dăm seama că greutatea unui 
unei acțiuni, unei situații zilnice este 
infinit mai mare decît aceea a unei 
simple judecăți intelectuale. Acest 
gest zilnic are nevoie de un sens 
poetic, de o dragoste veritabilă pen- 
tru viață, de credința și speranța că 
viața are un sens.

ded tn 
plăcere, 
șl con-

supe-
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ne 
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Nicufă TĂNASE

rație capitală, a fost încărcat de Ion Pîrvu și ru
dele sale cu patru porci, baloturi cu lină, saci cu 
porumb și a plecat spre Sibiu, Cisnădie, Avrig.

Ion Pîrvu, la volanul autocamionului încărcat. 
Poza 16/43.

— A condus președintele autocamionul în a- 
ceastă expediție pentru că șoferul nu-t era rudă. 
A parcurs o mie de kilometri fără reparații ca
pitale.

Alt autocamion. Poză de aceeași dimensiune.
— Cu acest autocamion s-au făcut transpor

turile necesare cooperativei în perioada comer
cializării porcilor în Ardeal. E închiriat de la 
I.R.T.A.-Băilești și s-a plătit suma de 3 962 lei 
cu adeverința „disponibil seria A nr. 0182094".

Un alt cap expres. Sepia. 12/23.
— Ai în față pe Ion Trandafir, cumnatul lui 

Ion Pîrvu și responsabil al stînei de oi. Aici e alt cumnat.
— Dumnealui de ce are ochii roșii 7
— E responsabilul unui cazan de țuică. Are 

autorizație semnată de președinte să aibă ochii 
roșii. Cheltuielile de întreținere a acestor ca
zane și plata „cazangiilor" s-au ridicat la suma 
de 10 920 lei.

Alt portret. Mărime naturală.
— Aici e Mitică Copăcel. Vărul președintelui și responsabilul altui cazan de țuică.
Alt portret. în culori.
— Aici e un alt cumnat al președintelui.
— Unchi n-are 7 — se interesă N. T.
Portretul unchiului. Color. Un bătrînel tare 

simpatic, cu mustață.
— îl cheamă Ion Copăcel și e responsabilul 

chioșcului de valorificar.ea produselor din 
cooperativă... Ce părere ai de pozele astea de fa
milie făcute de mine? îți plac? Pot deschide o 
expoziție?

— Grozavă idee I Organizați o expoziție per
sonală și o deschideți festiv în prezența între
gii adunări generale a cooperativei și, nu uitați, să invitați și organele raionale. De acord.

— De acord.
Veniți și dumneavoastră la inaugurare. îmi 

promiteți 7
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LUCRĂRILE CONGRESULUI SINDICATELOR
(Urmare din pag. I)pă cum se știe, această propunere a fost însușită de forurile superioare, aprobîndu-se ca, o dată cu dezvoltarea generală a industriei electrotehnice, să se creeze condițiile necesare pentru a se fabrica în țară aceste transformatoare.Vorbitorii au arătat, totodată, că în pregătirea și organizarea consfătuirilor de producție există încă unele deficiențe care se cer înlăturate. Sporirea eficienței acestor consfătuiri trebuie să se concretizeze în aplicarea operativă, consecventă a celor mai valoroase propuneri care se fac pentru îndeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor pe care și le iau muncitorii.A fost, de asemenea, relevată de către Mihai Bădulescu, președintele Comitetului sindicatului de la uzinele „1 Mai“-Ploiești, și alți vorbitori, necesitatea ca sindicatele să acorde importanța cuvenită problemei cooperării dintre diferite întreprinderi, avînd în vedere că de respectarea întocmai a planului de cooperare depinde, într-o măsură hotărîtoare, îndeplinirea sarcinilor care revin colectivelor din fiecare întreprindere în parte.Acordînd o mare atenție îmbunătățirii continue a conținutului și organizării întrecerii socialiste, numeroși vorbitori s-au referit la eforturile pe care le depun oamenii muncii din fabrici și uzine pentru îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost. 

Teodora Serșun, președinta Comitetului Uniunii Sindicatelor din ramura bunurilor de consum. Ma
ria Făgărășanu, președinta Comitetului sindicatului de la întreprinderea „Partizanul Roșu" din Brașov. Constantin Petre, miner, șef de brigadă la exploatarea minieră Lupeni. Rozalia Tier, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea, Mihai Peter
man, președintele Comitetului sindicatului de la Combinatul chimi- co-metalurgic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ din Baia Mare, au subliniat, printre altele, necesitatea de a lega întrecerea socialistă cu sarcinile de producție cele mai arzătoare ale diferitelor locuri de muncă. Ei s-au referit, de asemenea, la importanța folosirii mijloacelor de stimulare morală, precum și a aplicării corecte a principiului cointeresării materiale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor pentru obținerea celor mai bune

Raport asupra proiectului 
de statut al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

Proiectul de statut, publicat în presă și discutat în adunări ale activului sindical, supus dezbaterii Congresului — a spus tovarășul Ion Cotoț — a fost primit cu mult interes și deplină aprobare de către membrii sindicatelor, de către toți oamenii muncii. EI exprimă, prin prevederile sale, schimbările profunde în viața societății noastre, realitățile României socialiste, stadiul actual al dezvoltării mișcării sindicale, sintetizînd experiența acumulată în decursul anilor și creînd cadrul necesar pentru perfecționarea continuă a formelor de organizare, a metodelor de muncă, a activității sindicatelor în general.Sindicatele din Republica Socialistă România — se arată în proiect — sînt organizații profesionale de masă ale clasei muncitoare, clasă conducătoare în statul nostru socialist. Ele unesc în rîn- durile lor, de bună voie, muncitorii, 'tehnicienii, inginerii, funcționarii și alți oameni ai muncii din întreprinderi, instituții, fără deosebiră de naționalitate și sex, în scopul luptei pentru dezvoltarea continuă a economiei și culturii, pentru creșterea nivelului de trai al eelor ce muncesc, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.Proiectul de statut prevede ca mișcarea sindicală din țara noastră să poarte denumirea de Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Această denumire, pe care a mai purtat-o mișcarea sindicală din țara noastră la începuturile organizării sale pe plan național, exprimă cel mai bine unitatea organizatorică și de acțiune a tuturor sindicatelor și răspunde, totodată, dorinței manifestate, în repetate rînduri, de numeroși oameni ai muncii, de cadrele organizației noastre. -Uniunea Generală a Sindicatelor din România își desfășoară activitatea sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, forța politică conducătoare în Republica Sociaj listă România, militînd cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea politicii sale, care exprimă năzuințele și interesele fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii.în proiectul noului statut s-a urmărit să se precizeze mai bine scopul și sarcinile fundamentale ale sindicatelor, rolul lor în cadrul democrației socialiste, al orînduirii noastre, atît ne tărîmul atragerii maselor, prin forme obștești, la organizarea și conducerea producției, la înfăptuirea planurilor economiei 

rezultate în producție în toate privințele și, în primul rînd, în direcția calității produselor și a realizării de economii prin valorificarea rezervelor interne.O seamă de vorbitori, printre care Ion Tîrniceriu, președintele Consiliului regional al sindicatelor Suceava, Gheorghe Borș, președintele Consiliului local al sindicatelor din orașul București, scoțînd la iveală lipsurile existente în domeniul răspîndirii și generalizării experienței înaintate, al informării operative cu ceea ce apare nou în tehnică, au reliefat necesitatea folosirii unor forme cît mai variate, mai interesante și mai eficiente pentru a transforma într-un bun al tuturor tot ce e nou, avansat în producție.Numeroși vorbitori au subliniat însemnătatea deosebită pe care o are în etapa actuală organizarea științifică a producției și contribuția valoroasă pe care o aduce în această direcție intelectualitatea tehnică, a cărei activitate se împletește strîns cu cea a muncitorilor în întregul proces de producție.
Stan Potorac, președintele Comitetului sindicatului de la Șantierul naval Galați, ing. Gh. Caramfil, director general al U.F.S. Săvinești, și alții au arătat că comisiile de ingineri și tehnicieni desfășoară o susținută activitate de cercetare și antrenează pe cei mai pregătiți ingineri, tehnicieni, inovatori și fruntași în întrecere în studierea condițiilor specifice fiecărui loc de muncă și la valorificarea rezervelor interne. S-a relevat că aceste comisii sînt chemate să sprijine și să stimuleze mai eficient mișcarea inovatorilor și raționalizatorilor.Declarîndu-se întru totul de a- cord cu aprecierea făcută în raport, prof. ing. Constantin Dincu- 

lescu, președintele Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, a arătat că activitatea cadrelor tehnico-inginerești va trebui să fie în mai mare măsură orientată pentru a cuprinde și rezolva în amănunt problemele de organizare a producției și muncii, corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științi- fice contemporane, înzestrării întreprinderilor noastre cu mașini și utilaje moderne. C.N.I.T. va trebui să-și apropie mai mult preocupările de cele ale comisiilor de ingineri și tehnicieni din întreprinderi și să le ajute în activitate, punînd un mai mare accent pe dezbaterea problemelor tehnice concrete care apar la locurile de muncă. De asemenea, este necesar ca și organizarea activității C.N.I.T. să fie îm

naționale, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc, în desfășurarea activității cultural-educative, cît și în domeniul relațiilor internaționale.Sindicatele participă la elaborarea legislației muncii, Ia elaborarea și înfăptuirea tuturor măsurilor legate de satisfacerea tot mai deplină a intereselor economice și so- cial-culturale ale angajaților, îi reprezintă pe aceștia la încheierea contractelor colective cu conducerile întreprinderilor, veghează la stricta respectare a drepturilor ce se cuvin angajaților pe baza prevederilor legislației muncii, apă- rîndu-i împotriva oricărei încălcări ale acestora, conduc asigurările sociale de stat, participă la elaborarea măsurilor de protecția muncii, organizează și exercită controlul obștesc în domeniul condițiilor de muncă și al- deservirii populației.Raportorul a subliniat că proiectul de statut este străbătut de grija pentru dezvoltarea democrației muncitorești, pentru o și mai puternică activizare a sindicatelor, a membrilor, a organizațiilor și organelor sindicale, pentru creșterea contribuției și prezenței lor active în toate domeniile vieții sociale. Este reafirmat cu claritate principiul călăuzitor al structurii și activității organizatorice a sindicatelor — centralismul democratic, care asigură unitatea lor de voință și de acțiune. Totodată, se subliniază ca un principiu fundamental în activitatea tuturor organelor de conducere ale sindicatelor — principiul muncii și conducerii colective. O expresie a democratismului organizației noastre o reprezintă lărgirea continuă a drepturilor membrilor sindicatelor. Definind a- ceste drepturi, proiectul de statut stabilește, în același timp, cu multă claritate și îndatoririle ce revin membrilor sindicatelor.Aplicarea cu consecvență și spirit creator a principiului democrației muncitorești în strînsă îmbinare cu centralismul este reflectată și în prevederile proiectului de statut referitoare la autonomia de care se bucură sindicatele în rezolvarea problemelor care intră în atribuțiile lor, atît în ce privește activitatea lor, cît și în raporturile cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, cu organele de stat și obștești. în cadrul organizatoric în care își vor desfășura în viitor sindicatele activitatea, exercitarea autonomiei lor presupune încadrarea măsurilor pe care le adoptă în limitele normelor și hotărîrilor organelor sindicale superioare, îmbinarea armonioasă a intereselor locale cu cele generale. Aplicarea principiului autonomiei sindicale va 

bunătățită prin sporirea numărului actual al secțiilor de specialitate, prin întărirea legăturilor de conlucrare cu uniunile pe ramuri de producție.Progresul tehnic, în toate ramurile economiei, impune și din partea sindicatelor, așa cum au relevat Constantin Alexei, vicepreședinte al Comitetului sindicatului de la mina Leșul Ursului, Gheor
ghe Oprea, președintele Consiliului local al sindicatelor din Timișoara, și alții o grijă neslăbită pentru calificarea, ridicarea calificării și specializarea oamenilor muncii, îndeosebi pe șantiere și în noile întreprinderi. Vasta rețea de cursuri, lectorate, numeroasele expuneri, conferințe, simpozioane, schimburi de experiență, sesiuni tehnico-științifice, aduc o contribuție însemnată la lărgirea orizontului de cunoștințe tehnice și profesionale ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, la informarea lor permanentă cu ceea ce este nou în acest domeniu în țară și străinătate. Unii vorbitori, re- ferindu-se la lipsurile existente, au cerut ca activitatea de ridicare a calificării și de propagandă tehnică să se desfășoare mai diferențiat, pe profesiuni și niveluri de cunoștințe, și să fie mai susținut sprijinită de conducerile ministerelor și de alte organe centrale, prin editarea și difuzarea largă a unui număr cît mai mare de manuale și broșuri, de filme și alte mijloace.

Ion Radu, președintele Consiliului sindicatelor de la Șantierele de construcții hidroenergetice și de navigație Porțile de Fier, Mircea 
Sgrumală, președintele Consiliului sindicatelor Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Galați, maistrul constructor Birk 
Matei, președintele Comitetului sindicatului grupului de șantier 509- Cluj, și alții s-au referit la sarcinile care revin sindicatelor din construcții în înfăptuirea politicii de investiții a partidului și statului nostru. Ei au arătat că pentru realizarea unor construcții de calitate și într-un termen cît mai scurt, sindicatele au acordat și vor trebui, în continuare, să acorde o atenție și mai mare bunei organizări a muncii, pregătirii și ridicării nivelului profesional al miilor de constructori și montori, răspîndirii și generalizării metodelor noi de lucru, a experienței înaintate, folosirii la întreaga capacitate a utilajelor. Au fost citate o serie de rezultate bune, printre care faptul că constructorii marelui sistem hidroenergetic de pe Dunăre au ter- 

înlătura unele practici nejuste, care duceau la nesocotirea de către organele teritoriale ale sindicatelor a competenței comitetelor sindicatelor în rezolvarea problemelor legate de condițiile și nevoile specifice, de profilul producției, al condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor din întreprinderile și instituțiile respective.în actualul proiect de statut, păstrîndu-se principiul organizării sindicatelor — unitate de bază în structura organizatorică a Uniunii Generale a Sindicatelor — pe locul de producție în întreprinderi și instituții, sînt incluse prevederi noi, reieșite din experiență, cu privire la mai buna organizare a grupelor sindicale, a organizațiilor sindicale pe secții și altele.în spiritul centralismului democratic și al autonomiei sindicatelor, în statut se consemnează că sindicatele se unesc, după principiul ramurii, pe baza propriilor hotărîri, în uniuni ale sindicatelor pe ramuri de producție. Investirea uniunilor cu dreptul de a conduce activitatea sindicatelor din ramura respectivă face să crească rolul și competența acestora.Unirea de bună voie a sindicatelor în uniuni pe ramuri de producție ale sindicatelor și afilierea acestora la Uniunea Generală a Sindicatelor redă expresia unității, de jos în sus și de sus în jos, a organizațiilor sindicale pe baza intereselor comune ale tuturor an- gajaților din țara noastră. Aceasta asigură unitatea trainică, de nezdruncinat, a tuturor sindicatelor din România.Proiectul de statut conține prevederi referitoare la rolul și sarcinile Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, care își desfășoară activitatea practică pe baza propriului său regulament, sub conducerea Uniunii Generale a Sindicatelor.Pe baza experienței dobîndite și a neajunsurilor care au existat în activitatea consiliilor regionale, raionale și locale, proiectul de statut dă o nouă reglementare rolului și sarcinilor acestora, ca organe teritoriale ale Uniunii Generale a Sindicatelor din România, astfel îneît să se realizeze o justă și rațională folosire a forțelor, o mai bună organizare și conducere a activității sindicale.Considerăm — a spus în încheiere raportorul — că, prin adoptarea proiectului de statut, Congresul va da sindicatelor un document important care va contribui la dezvoltarea activității lor, la sporirea contribuției organizației noastre la lupta întregului popor, închinată înfloririi scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. 

minat cu 70 de zile înainte de termen închiderea batardoului din zona de construcție a centralei electrice.în același timp, referindu-se la lipsurile existente în activitatea sindicatelor de pe multe șantiere, vorbitorii au subliniat că este necesar să fie antrenat un număr mai mare de muncitori și tehnicieni la cursurile de ridicare a calificării și specializare, să se acorde o atenție mai mare întăririi disciplinei în muncă, repartizării judicioase, pe brigăzi și echipe, a inginerilor și maiștrilor, precum și rezolvării mai operative a diferitelor probleme privind asigurarea cazării, transportului și altor condiții de muncă și de trai ale constructorilor.în cuvîntul lor, Teodor Prunea, președintele Consiliului regional al sindicațelor-București, Vasile Be
rarii. directorul G.A.S. „Nicolae Băl- cescu", din regiunea Dobrogea, 
Wagner Francisc, președintele Comitetului sindicatului de la S.M.T. Peciul Nou, regiunea Banat, și alți delegați au vorbit despre elanul cu care lucrează oamenii muncii de pe ogoarele patriei spre a înfăptui sarcinile trasate de partid pentru dezvoltarea agriculturii în patria noastră.Comitetele sindicatelor din G.A.S. și S.M.T., au arătat ei, se preocupă de îmbunătățirea activității de mobilizare a lucrătorilor pente-. folosirea cît mai judicioasă a pămîn- tului, a mijloacelor tehnice, pentru organizarea producției pe baze științifice în scopul ridicării continue a producției vegetale și animale, al rentabilizării unităților agricole etc. Vorbitorii au arătat că, în- lăturînd deficiențele care mai există în activitatea lor, sindicatele din G.A.S. și S.M.T. trebuie să pună în dezbaterea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor probleme privind exploatarea mașinilor la întreaga lor capacitate, folosirea rațională a timpului de lucru, întărirea disciplinei în producție și alte probleme, în rezolvarea cărora membrii sindicatelor sînt chemați să-și aducă contribuția.Numeroși participanți Ia discuții au vorbit despre contribuția sindicatelor la înfăptuirea politicii partidului de creștere a nivelului de trai, de asigurare a unor condiții din ce în ce mai bune de muncă și de viață tuturor oamenilor muncii. în această direcție, Cornel Belită, maistru oțelar la uzinele „Industria Sîrmii" din Cîmpia Turzii, 
Anghelache Moșescu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Ploiești, și alții s-au ocupat, printre altele, de problemele protecției și tehnicii securității muncii, subliniind că în adunările sindicale, în consfătuirile de producție, o dată cu dezbaterea planului sînt discutate și aceste probleme, căutîndu- se permanent căi de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, posibilitățile noi de folosire tot mai eficientă a mijloacelor materiale pentru ușurarea eforturilor fizice ale muncitorilor. Au fost citate, în acest sens, numeroase rezultate pozitive obținute în exploatări miniere și forestiere, în diferite întreprinderi din localități îndepărtate etc. Totodată, arătînd că pe unele șantiere industriale, unități C.F.R. și alte locuri de muncă mai există lipsuri în asigurarea protecției muncii, a condițiilor corespunzătoare de cazare și de transport ale salariaților, vorbitorii au subliniat sarcina sindicatelor de a privi cu mai multă răspundere aceste probleme și de a acționa mai hotărît pentru rezolvarea lor în spiritul prevederilor legale.

Dumitru Petrescu, președintele Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, relevînd faptul că au fost și sînt alocate sume considerabile pentru a asigura pretutindeni condiții cît mai bune de muncă, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, s-a ocupat de colaborarea dintre comitet, ca organ menit să asigure îndrumarea, coordonarea și controlul pe linie de stat, și sindicate ca organizatoare ale controlului obștesc asupra protecției muncii. El a a- rătat necesitatea dezvoltării și întăririi continue a acestei colaborări, astfel îneît o dată cu măsurile care se iau în întreprinderi pentru realizarea planului de producție, să se asigure și cele mai corespunzătoare măsuri de protecție a muncii. Vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii predării, în școlile profesionale și învățămîntul tehnic, a disciplinei de protecție a muncii, perfecționării actelor normative privind acordarea și folosirea echipamentului și materialelor de protecție.Unul dintre domeniile în care sindicatele depun o muncă rodnică este controlul obștesc asupra deservirii populației în comerț, instituții medico-sanitare, stațiuni balneo-climaterice etc. Tratînd a- ceastă problemă, Gheorghe Pe
trescu, secretar al C.C.S., Victor 
Berea, președintele Comitetului U- niunii Sindicatelor din comerțul de stat și cooperația de consum, și alții au arătat că numeroasele sugestii făcute de inspectorii obștești au contribuit la îmbunătățirea muncii în aceste sectoare, dar că nu întotdeauna sesizările și propunerile sînt privite cu suficient simț de răspundere de conducerile unor organizații și instituții economice și sociale. Vorbitorii au arătat că pe viitor controlul obștesc al sindicatelor trebuie să fie mai susținut, mai exigent și să se extindă și asupra altor domenii.In cadrul discuțiilor, Elena Nae, președinta Comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții și tricotaje București, și alți vorbitori, au acordat atenție și sarcinilor ce revin sindicatelor în privința îmbunătățirii asistenței 

medicale și a condițiilor de odihnă și tratament ale salariaților, precum și în gospodărirea fondurilor alocate pentru asigurările sociale de stat. Vorbitorii au făcut o seamă de propuneri pentru continua îmbunătățire a activității și în a- ceste domenii, arătînd printre altele că sindicatele trebuie să vegheze la repartizarea mai judicioasă a cadrelor de specialiști, în funcție de profilul întreprinderii sau instituției în care își desfășoară aceștia activitatea, la aplicarea măsurilor privind ocrotirea mamei și copilului.Strîns legat de mobilizarea și sprijinirea oamenilor muncii în înfăptuirea sarcinilor economice, mai mulți vorbitori s-au referit la activitatea cultural-educativă desfășurată de sindicate. Ioan Jiva, președintele Consiliului regional al sindicatelor Bacău, Artenie Pop, președintele Comitetului sindicatului de la întreprinderea forestieră Toplița, și alții au relevat contribuția sindicatelor la îmbogățirea conținutului activității cultural- educative, folosirea unor forme a- tractive și interesante, corespunzătoare preocupărilor oamenilor muncii pentfu lărgirea cunoștințelor lor tehnice și profesionale. Ei au menționat, în acest sens, eficacitatea conferințelor ținute în cadrul universităților muncitorești, a întîlnirilor cu brigăzile științifice, a lectoratelor și consfătuirilor, precum și sprijinul pe care-1 oferă bibliotecile și publicațiile sindicale.
Eugen Bazil Cucu, membru în Biroul executiv al Consiliului regional al sindicatelor Iași, Iosif 

Gorbe, președintele Comitetului sindicatului de la Uzina „Unio“ Satu Mare, și alții au vorbit despre necesitatea ca sindicatele să îmbunătățească în continuare activitatea lor pentru dezvoltarea noii atitudini față de muncă, față de bunul obștesc și de îndatoririle sociale, pentru întărirea disciplinei în producție, pentru cultivarea sentimentelor de dragoste față de patrie și față de partid, adîncirea continuă a frăției dintre oamenii muncii români și de alte naționalități, pentru informarea colectivelor din întreprinderi despre evenimentele politice interne și internaționale.Obiectul unora dintre intervenții l-a constituit activitatea artistică de amatori. Artista poporului Arta 
Florescu și alți vorbitori, relevînd contribuția sindicatelor la crearea și îndrumarea acestei largi mișcări culturale de masă, au arătat că ea are nevoie de un repertoriu mai bogat și mai variat și că nivelul artistic al spectacolelor trebuie să fie tot mai înalt. De aceea este ne-, cesar ca mișcarea de amatori să se bucure într-o și mai mare măsură de sprijinul artiștilor profesioniști și al creatorilor de artă.O serie de vorbitori s-au referit de asemenea la amploarea pe care au luat-o și la dezvoltarea și mai mare pe care trebuie s-o cunoască în viitor sportul și turismul de masă, subliniind necesitatea colaborării sindicatelor cu organele de stat de specialitate, cu orgahizațiile de tineret și de femei, în inițierea de manifestări bogate în conținut, variate, atractive. A fost accentuată sarcina de a antrena și mai larg pe salariați și familiile lor, din cele mai îndepărtate locuri de muncă, în activitatea cultural-educativă, în folosirea plăcută și utilă a timpului liber, pe măsura mijloacelor materiale crescînde pe care statul și sindicatele le asigură în acest scop.Transmițînd salutul scriitorilor, 
Ion Pas, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, a subliniat misiunea oamenilor de litere de a fi, împreună cu oamenii muncii din fabrici și de pe ogoare, participant! activi la marea operă de ridicare pe noi culmi a României socialiste, prin realizarea de opere care să îmbogățească patrimoniul culturii, opere demne de epoca pe care o trăim. Scriitorilor le revine îndatorirea de a înfățișa multe laturi ale trecutului de luptă al poporului nostru, al clasei muncitoare, care nu și-au găsit încă o oglindire artistică corespunzătoare, de a reflecta mai amplu și cu măiestrie profilul omului zilelor noastre, elanul său creator. Cărțile ce le încredințăm tiparului să intereseze masa mare a oamenilor muncii, să respecte imperativul lor, calitatea.

Intr-o pauză a lucrărilor Congresului Foto : Gh. Vințiia

Marea majoritate a vorbitorilor s-au referit în cuvîntul lor la proiectul de statut supus dezbaterii și aprobării Congresului. Subliniind însemnătatea proiectului, ei și-au exprimat adeziunea lor la prevederile sale. Moraru Nicolae, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, Bălan Vichente, președintele Consiliului regional al sindicatelor Hunedoara, Stan Po- 
torae, președintele Comitetului sindicatului de Ia Șantierul Naval Galați, și alții au relevat că noul statut creează cadrul organizatoric corespunzător creșterii și lărgirii drepturilor, competenței și autonomiei muncii organelor sindicale în rezolvarea operativă a problemelor legate de activitatea profesională și social- culturală a salariaților.Referindu-se la unele deficiențe din activitatea sindicatelor, o seamă de vorbitori au remarcat ca deosebit de pozitivă măsura preconizată prin care uniunile pe ramuri de producție sînt investite cu posibilitatea practică de a asigura conducerea și o îndrumare efectivă a sindicatelor în problemele specifice din ramura respectivă și de a le reprezenta interesele în relațiile cu ministerele de resort. Alți vorbitori s-au referit în cuvîntul lor la faptul că sindicatelor, ca unități de bază care cuprind masele largi ale salariaților, le revin atribuții sporite în adîncirea continuă a democrației muncitorești, astfel îneît să fie asigurată participarea tuturor membrilor la viața sindi- calăv la soluționarea problemelor ce stau în fața întreprinderii. Respectarea și dezvoltarea democrației muncitorești — au spus ei — trebuie să se manifeste în stimularea inițiativei oamenilor muncii, în atenția față de cererile și sesizările acestora. A fost subliniată datoria sindicatelor ca în relațiile cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor să vegheze la respectarea drepturilor oamenilor mun-' cii stabilite de legislația noastră socialistă, să rezolve problemele întotdeauna de pe poziția îmbinării intereselor personale ou cele ale colectivității.în legătură cu perfecționarea formelor organizatorice, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, vorbitorii au arătat că consiliilor și uniunilor li se cere să cunoască îndeaproape experiența pozitivă a sindicatelor, să organizeze mai operativ extinderea și generalizarea ei, să folosească căi noi pentru instruirea și pregătirea cadrelor, întărirea controlului îndeplinirii propriilor hotăriri și dezvoltarea muncii colective.Aducînd salutul tineretului, Ion 
Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., a relevat colaborarea organizațiilor U.T.C. cu sindicatele pentru ca fiecare tînăr să-și aducă deplina sa contribuție la buna desfășurare a procesului de producție. El a arătat că organizațiile U.T.C., co- laborînd strîns cu sindicatele, vor sprijini mai larg conducerile întreprinderilor pentru a stabili formele cele mai adecvate de creștere a nivelului de pregătire profesională, vor îndruma tinerii să participe activ la aceste acțiuni. Vorbitorul a solicitat și pe mai departe sprijinul sindicatelor în vederea desfășurării unor activități cultural-educative proprii ale tineretului, specifice vîrstei și preocupărilor sale.în cadrul lucrărilor Congresului au luat, de asemenea, cuvîntul de

Spectacol de galăîn Sala Teatrului de Operă și Balet a avut loc marți seara un spectacol de gală în cinstea dele- gaților și invitaților la Congresul sindicatelor din Republica Socialistă România.La spectacol și-au dat concursul Ansamblul artistic al C.C.S., corul și orchestra de muzică populară „Barbu Lăutaru" ale Filarmonicii de stat „George Enescu", Orchestra de estradă și cea de muzică populară ale Radiotelevi- 

legați ai organizațiilor sindicale de peste hotare : Pierre Gensous, secretar general adjunct al Federației Sindicale Mondiale, Ivan F. 
Skuratov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., Li Șiu-pin, secretar al Federației Sindicatelor din întreaga Chină, Piotr Gaievschi, vicepreședinte al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă, 
Svetozar Vukmanovici-Tempo, președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia, Rivaldo Scheda, secretar al Confederației Generale Italiene a Muncii, Ho Trong Giang, membru al Secretariatului Federației Sindicatelor din Vietnam, 
Zo Sîn Hun, vicepreședinte al Comitetului Central al Sindicatelor Unite din Coreea, Leon Mauvais, secretar al Confederației Generale a Muncii din Franța, Alexander 
Manolov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, Dinh Ba Thi, membru al Comitetului Executiv al Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud, Sandor 
Beckl, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, Idriz Dhrami, secretar al Consiliului Central al Uniunilor Profesionale din R. P. Albania, Bedrijih Hoielka, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. S. Cehoslovacă, Heinz Neuk- 
rantz, membru în Prezidiu și secretar al Federației Sindicatelor Libere Germane, Dorjin Sambuu, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Mongolă.Aplaudați de întreaga asistență, vorbitorii au adus salutul organizațiilor sindicale pe care le reprezintă. Ei și-au exprimat aprecierea pentru realizările poporului nostru, pe care le consideră ca o contribuție la întărirea forțelor socialismului și păcii în lume, au relevat rolul sindicatelor în obținerea acestor realizări, multilaterala lor activitate în mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea politicii de dezvoltare a economiei, de ridicare a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. Totodată, delegații de peste hotare au înfățișat aspecte din realizările, preocupările oamenilor muncii, ale sindicatelor din țările lor, din lupta lor pentru o viață mai bună, pentru progres social. Ei au vorbit despre problemele colaborării dintre organizațiile sindicale din lumea întreagă în lupta pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru pace, împotriva acțiunilor a- gresive ale imperialismului, au exprimat solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez, au reafirmat dreptul fiecărui popor la libertate și independență națională. Delegații de peste hotare au urat oamenilor muncii și sindicatelor noi succese în înfăptuirea hotărîrilor care vor fi luate de Congres.După-amiază, lucrările Congresului s-au desfășurat în trei comisii pe probleme : pentru activitatea sindicatelor în producție ; pentru activitatea cultural-educa- tivă de masă; pentru controlul obștesc exercitat de sindicate asupra înfăptuirii măsurilor privind condițiile de muncă și de trai, legislația muncii. în timpul dezbaterilor numeroși de- ,legați au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea muncii Sindicatelor din țara noastră.Lucrările Congresului continuă, ț (Agerpres)

ziunii, formații artistice din întreprinderile industriale ale Capitalei, artiști ai principalelor scene bucureștene.Regia spectacolului a aparținut lui George Dem. Loghin, conducerea muzicală lui Victor Popescu.Asistența a răsplătit cu îndelungi aplauze pe artiști. La sfîr- șitul spectacolului, acestora le-au fost oferite flori din partea Consiliului Central al Sindicatelor.(Agerpres)



PAGINA 4 SC1NTEIA

/ “ystoria noastră literară a în-/ registrat în anii din urmă 'ncontestabile succese. S-au publicat, ediții ale operelor scriitorilor noștri clasici, antologii și culegeri de folclor tot mai multe, mai complete și mai atent îngrijite ca text și comentarii, culminînd cu marile ediții critice în frunte cu aceea a lui Eminescu, strălucit prezentată de devotamentul și erudiția academicianului Perpessicius. S-au publicat, de asemenea, în afară de numeroase studii în revistele noastre, ceva mai ospitaliere în ultimii ani

unei mari înfloriri în domeniul cercetării literaturii noastre.Această absolut și urgent necesară bibliografie mai are și o altă importanță — aș zice națională și patriotică, pe lîngă aceea de a constitui un instrument lesnicios, modern de informare. Cele mai multe din colecțiile periodicelor noastre se află într-un singur exemplar pe țară, la una din marile noastre biblioteci. în ultimele două decenii, în care cercetarea științifică s-a intensificat, ca în toate domeniile, și în istoria literară unele din aceste colecții s-au

în al doilea rînd, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice in domeniul istoriei literaturii române este neapărat și urgent necesar să se treacă în mod organizat în toate depozitele de manuscrise și documente literare din țară (Academie, biblioteci ale universităților, biblioteci regionale, case memoriale, diverse muzee etc.) la inventarierea metodică și amănunțită a materialelor ce există : corespondență, acte, manuscrise, variante, amintiri, memorii etc. Pe baza acestora, cunoștințele și perspectivele noastre asupra

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU
INTENSIFICAREA CERCETĂRILOR

DE ISTORIE LITERARA
pentru cercetările de istorie literară, numeroase monografii asupra scriitorilor și curentelor literare.Pentru ca munca la care istoricii noștri literari s-au angajat recoltînd deja cîteva reale biruințe să poată fi dusă în cele mai bune condiții și cu cele mai bune rezultate, e absolut necesar ca anumite operații preliminare să fie neapărat făcute.Despre ce este vorba ? în primul rînd de o bibliografie completă a literaturii române, alcătuită pe baza parcurgerii integrale a presei noastre de la începuturi pînă astăzi. Pentru adevărații specialiști în istoria literară, nu e nevoie să mai argumentăm de ce o bibliografie completă este singura temelie solidă a unei cercetări riguroase. De altfel, aceasta este adevărat în orice domeniu de activitate științifică ; iar tehnica modernă a informării a făcut atîtea progrese și și-a justificat în așa măsură utilitatea, că astăzi chiar un nespecia- list, un om de cultură nu poate minimaliza importanța bibliografiilor. Cu atît mai mult cu cît este vorba de istoria literaturii, cînd metoda noastră este a materialismului istoric și ne revine obligația de a aprecia fenomenele și în raport cu momentul în care au apărut, se înțelege că întocmirea și apoi publicarea unei bibliografii complete a literaturii noastre este o sarcină urgentă a cărei realizare va îmbogăți imens nu numai cu fapte, dar și ca nuanțare, ca siguranță a interpretărilor, a fixării locului fiecărui scriitor "n Tratatul de istoria literaturii 
române. Mai mult chiar. Realizarea acestei bibliografii va constitui, fără îndoială, punctul de plecare al
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deteriorat mai mult decît îngrijorător. Dacă lucrurile vor continua în acest ritm, peste două decenii cele mai importante și mai interesante — căci acestea sînt cele mai cercetate — vor fi practic inutilizabile. E necesară operația microfilmării și bibliografierea lor — de altfel nu numai pentru domeniul istoriei literare — astfel ca cercetătorii să nu mai fie obligați să foileteze cîteodată inutil colecția pe un întreg an a unui ziar, ci, pe baza indicației bibliografice, să meargă direct la locul ce-i interesează.

unul scriitor sau a unui curent literar se pot schimba, îmbogăți, adinei, nuanța. E suficient să ne gîndim la ce ne pot oferi, în legătură cu activitatea și profilul revistei Viața Românească de la Iași, ca și în legătură cu propria activitate a autorului Spiritului critic, corespondența și biblioteca lui Ibrăileanu, achiziționate de Biblioteca Universității din Iași.Este deci necesară inventarierea documentelor literare din toate arhivele publice, centralizarea a- cestor le biblioteci rești, Cluj, rea lor, în după o care, făcută de specialiști, a celor mai însemnate documente, în largi culegeri. Ceea ce spuneam că se întîmplă cu colecțiile de periodice amenință, poate într-un interval de

inventare în principale- din țară (Bucu-Iași), apoi tipări-sfîrșit, publicarea, foarte atentă planifi-

timp mal lung, să se întîmple și cu corespondența, manuscrisele literare, documentele scriitorilor.In acest domeniu, editurile noastre, cu cîteva frumoase excepții, au făcut încă puțin. Șe cuvine să amintim poate aici, cu un gînd de recunoștință, străduința depusă cu ani în urmă pentru publicarea celor 13 
mente rouțiu. singur, zate, puternice, cu riale superioare pot și trebuie să împlinească în condiții tehnice și științifice superioare și în infinit mai mari proporții. Consider de altfel aceste lucrări preliminare ca o bază pentru elaborarea temeinică în primul rînd a Tratatului de istoria literaturii române moderne (volumul II—IV). tît de necesare nitățile de creație științifică rora le revenea prevadă în planul lor n-au cut-o mi se pare că revine Consiliului Național pentru Cercetarea Științifică — așa cum am mai spus-o cu prilejul unor discuții la acest for — îndatorirea de a insista ca asemenea sarcini esențiale să fie neapărat incluse în planul de perspectivă de cinci ani, pentru a fi realizate.în sfîrșit, mai este nevoie în acest domeniu de o revistă. O revistă de istorie literară care să apară cu regularitate, să poată publica unele contribuții originale ale specialiștilor noștri în domeniul cercetării literaturii române și al relațiilor sale cu cele străine în trecut și «'-ktăzi dar care, mai cu seamă, să ofere o parte substanțială ca volum și idei consacrată informării cercetătorilor literari din țara noastră, chiar profesorilor și studenților, asupra mișcării științifice din acest domeniu în întreaga lume.Cu această bibliografie a literaturii noastre, cu inventarierea și apoi publicarea documentelor literare din arhivele noastre, de la cea a Academiei pînă la cele mai modeste, eventual și din cele particulare, cu revista la care ne-am referit cercetările de istorie literară vor intra cu adevărat într-o nouă fază. Rezultatele lor se vor dovedi la înălțimea așteptărilor și nevoilor, la nivelul solicitudinii pe care conducerea de partid și de stat a arătat-o dezvoltării științei noastre în toate domeniile.

volume de 
literare de Ceea ce a colectivele Studii și docu- către I. E. To- făcut acest om noastre organi- mijloace mate

Ele sînt încît, dacăsarcina să
a- u- că- 
le fă-

Seri de teatru
la Satu Mare

Traian ȘELMARU

Esfe într-adevăr o echipă teatrală 
în cel mai propriu înțeles al cuvîn- 
tului. Și asta pentru că mănunchiul de 
absolvenți entuziaști, pornit acum 
treisprezece ani să facă teatru bun, a 
rămas statornic unit în crezul său 
artistic, alcătuind și azi temelia pe 
care de-a lungul timpului, împrospă
tat cu noi forje actoricești, s-a con
struit Teatrul maghiar de stat din 
Satu Mare.

Am petrecut cîteva zile în mijlocul 
slujitorilor acestui teatru, cunoscut și 
publicului bucureștean, mai ales după 
turneul cu dificila piesă a lui Osborne, 
Privește înapoi cu mînie, remarcabil 
interpretată de Csiky Andras, 
Elekes, Ingerborg Adleff și 
Boer. l-am revăzut recent, în 
spectacole din repertoriul actualei 
stagiuni, alcătuit cu precădere din 
dramaturgia originală, clasică și con
temporană (O scrisoare pierdută, 
Simple coincidente de Paul Everac, 
Nimic nu se pierde, dragul meu de 
I. Hristea) și din două lucrări de va
loare ale teatrului universal (Pescă
rușul, Nu se știe niciodată). Singură 
înșiruirea de titluri e, cred, suficientă 
pentru a ilustra preocupările colecti
vului, orientarea sa ideologică și sar
cinile artistice pe care și le propune. 
Caragiale, Cehov, Bernard Shaw, ală
turi de două lucrări inspirate din rea
litatea de azi a tării noastre, imprimă 
repertoriului o ținută demnă de toată 
lauda.

Trăsătura caracteristică a spectaco
lelor este nivelul lor unitar. Serioasa 
muncă profesională, gîndirea, cul
tura le asigură o medie sub care nu 
coboară. Conducătorul teatrului, 
Csiky Andras, împreună cu colectivul 
de regizori permanenți (Kovacs Fe
renc, Kovacs Adam, Cseresnyes Gyula) 
folosesc pe interpret în așa fel, în
cît le creează posibilitatea abordării 
unor roluri cît mai variate. De aceea, 
urmărind cele cinci spectacole am 
putut descifra multiplele fafete ale 
actorilor, calitățile stilistice adecvate 
fiecărei piese, aprofundatul studiu al 
caracterelor. în rolul Ninei din Pes
cărușul, Emma Elekes realizează o 
creație emofionantă, slrăbătînd în
treaga gamă a personajului, de la in
genuitatea actului înfîi la dramatis-

Emma 
Ferenc 

cinci

Foto : E. Cojocaru
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A Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Aurelia GOLIANU

sărbătorind 
nașterii 

a fost în

cîntecului,
Imagine asupra dezvoltării mișcării noastre artistice de amatori.

Ț

I
V

Lo tradiționala sărbătoare a liliacului de la Ponoare, regiunea Oltenia

dansului

și portului
u 
L popular

Opt ansambluri cu- prlnzînd aproape 1 000 de artiști amatori, interpreți talen- ai folclorului din regiuni ale țârii, început pregâti- pentru Festivalul cîntecului, dansului și portului popular se va desfășura tre 31 iulie și 8 gust L-am rugat tov. Nicolae NISTOR, director al Casei Centrale a Creației Populare, sâ ne răspundă la cîteva întrebări privind a- ceastă manifestare.

ce în- au- pe

— După cite știm 
această tradițională 
trecere în revistă a 
cîntecului, dansului și 
portului popular din 
țara noastră se află la a IlI-a ediție. Ce 
va oferi nou specta
torilor ?— Noua ediție a festivalului se va desfășura pe litoral (la Mamaia, Eforie Nord și Sud, Constanța, Mangalia și Techir- ghiol), pe Valea Prahovei (la Sinaia și Predeal) și în Capitală (în parcul Herăstrău și, probabil, pe unele scene ale teatrelor de vară bucureștene). Aceste locuri au fost alese cu scopul de a oferi unui număr cît mai mare de oameni ai muncii posibilitatea de a cunoaște cele mai autentice și mai frumoase creații folclorice, de a-și forma

— Ce cuprinde re
pertoriul formațiilor 
care vor evolua pe 
scenele festivalului ?— La festivalul din acest an participă ansamblurile folclorice din regiunile Argeș, Crișana, Dobrogea, Galați, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia și Suceava, regiuni ce n-au apărut la ediția precedentă. Fiecare dintre ele va prezenta, în cadrul unui spectacol, un program reprezentativ pentru regiunea respectivă. Din componența ansamblului vor face parte dansatori, care vor susține cel puțin 
5—6 suite de dansuri, în costumele populare ale zonelor folclorice specifice regiunii ; un taraf, care să susțină muzica dansurilor și acompaniamentul pentru soliști ; soliști vocali tiști. vrem în 
blu lor mai diferite instrumente populare solistice: coajă de mesteacăn, fluier, caval, nai, cobză, solz de pește, pai, tulnic, bucium. Programul unui ansamblu este astfel conceput și întocmit încît să înmă- nuncheze comorile folclorice nepieritoare cărora li s-au adăugat, în anii noștri, noi creații ale geniului popular. Din repertoriul ce și-au ales formațiile participante amintim o frumoasă nuntă din Oaș și un program cu elemente folclorice legate de Tîrgul de pe muntele Găina, programe inspirate de datini străvechi din Moldova și Crișana, cîntece populare interpretate de grupuri folclorice și instrumentiști din zona Vrancei, vestită prin varietatea și bogăția sa folclorică. Festivalul va reuni, de asemenea, cîteva din cele mai renumite formații de călușari din regiunile Oltenia și Argeș, dansatoare pline de grație de lâ Căpîlna, dansatori vestiți din Maramureș și Suceava, de pe Mureș și Tîrnave, de pe plaiuri bihorene.

soliști instrumen- asemenea,și Desă asigurăm fiecare ansam- prezența ce-

Anul Dante, 
septecenlenarul 
poetului italian, 
toată lumea un prilej feri
cit pentru afirmarea reîn
noită a admirafiei univer
sale față de o valoare uma
nă și artistică străbătătoare 
de secole. Țara noastră, în 
care tradiția studiilor dan
tești este de mult împămîn- 
tenilă, a contribuit la aceas
tă sărbătorire nu numai cu 
obișnuitele articole festive 
din periodice. O nouă tra
ducere, foarte izbutită, a 
Divinei Comedii, datorată 
Etei Boeriu, un volum oma
gial de comentarii asupra 
poetului și operei au văzul 
lumina tiparului în Editura 
pentru literatură universală, 
iar o monografie Dante, 
semnată de Al. Bălăci, a a- 
părut foarte oportun, după 
părerea noastră, în colecfia 
„Oameni de seamă* a Edi
turii tineretului.

Oportunitatea mi se pare 
a izvorî mai întîi din posi
bilitatea de difuzare a căr
ții despre Dante pînă în 
coifurile cele mai depărtate 
ale fării. Pe de altă par
te s-a dat o pildă de ceea 
ce se poate realiza dintr-o 
carte în care intenfia de a 
se adresa maselor e fericit 
îmbinată cu o autentică ri
goare științifică.

într-adevăr, de la începu
tul lecturii, din primele pa
gini se simte dorinfa auto
rului de a evita în general 
anecdotica printr-o selecfie 
operata atent în materialul 
întins de fabulație și re
tinas de date reale puse la 
îndemînă de enorma biblio
grafie a cercetătorilor vieții 
lui Danie.

De asemenea, trebuie 
menfionată gradafia bine 
concepută pe care o per
cepi treptat în construcția 
biografiei. Mai rece în da
tele începutului, tonul auto
rului se încălzește pe măsu
ră ce ne apropiem de uni
versul lăuntric al poetului, de 
familia sa, dar mai cu seamă 
de maeștri și prieteni, de 
messer Brunefto Latini, de 
Guido Cavalcanti și ceilalți, 
de luptele pentru Florența și 
partida guelfilor albi. Exi

Iul și moartea sînt zugrăvite 
în cele din urmă cu pate
tică, inspirată pană.

Țelul părții biografice se 
desemnează în portretul e- 
roului, complet, adevărat, 
de om modern.

Din analiza întreprinsă cu 
delicatețe și intensitate a 
micilor opere se prefigu
rează apoi capacitatea de 
gîndire șl creație din care 
s-a născut uriașa operă fi
nală. De la Vita Nova la 
Convlvio și la Monarhia, 
autorul monografiei insistă 
asupra acelor aspecte care, 
sfrînse laolaltă, vor înflori 
în grandioasa construcție 
a Divinei Comedii.

în discutarea operei fun
damentale a lui Dante, Al. 
Bălăci adoptă o perspectivă 
interesantă, deosebită, a- 
ceea de a fixa pe marele 
artist nu sub operă, copleșit 
de imensitatea ei, așa cum 
se obișnuiește, ci în centrul 
vastului edificiu. Prezența 
poetului și cetățeanului în 
viața contemporană a Ita
liei este fot atît de intensă 
ca prezența eroului în Co
medie. Ideea despre Dante 
precursor al Renașterii, om 
al unei etape istorice de 
splendidă dezvoltare a for
țelor intelectului, este evi
dențiată în aceeași măsură 
cu ideea despre Danfe poe
tul modern și mereu con
temporan cu viața oameni
lor de pretutindeni.

Cu aceste pedale mereu 
susținute, marele italian 
este scos din tipul de uni
versalitate medievală, în 
care-l mai mențin și astăzi 
unii cercetători, și trecut în
tr-o alfa care-l 
toate vremurile, 
fafea pasiunii și 
ții. Suflul acesta 
nă, pasionată

leagă de 
universali- 

autenticifă- 
de moder- 
interprefare 

frece de altfel peste toate 
elementele cărții, așa încît 
pînă și iconografia, original 
aleasă, nu are un aer de 
rece și doctă informație, ci 
e fermecată de o undă dis
cretă de poezie care se vă
dește și în comentarii.

Bibliografia românească 
despre Dante s-a îmbogății 
eu o frumoasă lucrare de 
sinteză.

mul final, pentru ca tn Shaw să joace 
inteligent și plin de umor în cel mal 
autentic stil comedie de salon, dar de 
„salon Bernard Shaw". Dupâ Medve- 
denko din Pescărușul, Korcsmaros 
Jeno e Agamiță Dandanache, apoi 
profesorul Dănilă Coman din piesa 
lui Paul Everac, pentru a-l descoperi 
în Finch Mc Comes din Nu se știe 
niciodată. Csiky abordează pasionan
ta partitură a iui Trigorin din Pescă
rușul, realizînd în același timp rolul 
principal din Nimic nu se pierde, 
dragul meu. Acs Alajos trece cu de
zinvoltură de la Tipătescu la doctorul 
Valentine al lui Shaw. și reapare în 
rolul principal din Simple coincidențe. 
Cei mai tineri membri ai colectivului 
sînt educați în același spirit, ceea ce 
are un efect pozitiv asupra formării 
lor. Astfel, Boer Ferenc joacă pe 
Trepliov din Pescărușul, pe fînărul 
Philip din piesa lui Shaw și face fi
gurație în Scrisoarea pierdută (exce
lentă compoziție mută în actul întru
nirii). Proaspetei absolvente Fiilop 
lldiko i s-a încredințat rolul complex 
al Masei din Pescărușul și Daniela 
din Simple coincidențe (inteligent 
jucat, la granița dintre copilărie și 
feminitate).

Exemplele ar putea continua, căci 
metoda e generalizată. Am ales doar 
pe cele mai elocvente. Important de 
subliniat mi se pare faptul că întreaga 
trupă joacă, și joacă adesea roluri 
complet opuse. Asta duce pe de o 
parte la omogenitatea echipei și la 
un amănunțit studiu al caracterelor. 
Rar mi s-a înfîmplat să văd pe a- 
ceiasi actori jucînd la intervale foarte 
scurte, în cinci piese diferite, fără 
să se repete, izbutind să compună 
tipuri vii, expresive, evidențiind de 
fiecare dată o surprinzătoare paletă 
interpretativă. O dată cu afirmarea 
unor individualități artistice bine de
finite, se obține un joc de ansamblu 
bazat pe participarea permanentă a 
tuturor interpreților, pe urmărirea 
consecventă a relațiilor dintre per
sonaje. Imaginea scenică este ani
mată, transmițîndu-se spectatorului în 
mod convingător senzația adevărului 
vieții.

Acestei poziții active, creatoare, 
care dă jocului întregii echipe dina
mica și coloritul unui autentic realism, 
ferit de manieră și schematizări na
turaliste. i se adaugă lectura cu ochi 
proaspeți a textelor. De aceea, chiar 
într-o lucrare cu o solidă tradiție in
terpretativă cum ar fi O scrisoare 
pierdută ('egia Farkas Istvan și Ko
vacs Adam) am descoperit contribu
ții originale. Aztfel sînt : actul întru
nirii. 'ealizat cu minuțiozitate tipolo
gică pînă la ultimul reprezentant al 
„dăscălimii* lui Nae Cațavencu, cu
plul Trahanache-Dandanache (Kollb 
Bela și Korcsmaros Jenă), adevărata 
performanță comică obținută cu mij
loace extrem de sobre dar definitorii 
pentru caracterul fiecăruia și totoda
tă pentru relația dintre cele două 
personaje, sau acel Tipătescu, căruia 
Acs Alajos îi dă un relief și o vervă 
burlescă neobișnuite.

Am recunoscut și în Pescărușul lui 
Cehov (regia Kovacs Ferenc) roadele 
atitudinii creatoare, neîngrădite de 
prejudecăți și șabloane prestabilite. E 
un spectacol croit cu o anumită seve
ritate, în care s-a ocolit „cehovismul* 
ca manieră, un spectacol aspru, de 
un dramatism fără urmă de patos ex
terior. Preocuparea pentru studiul ca
racterelor e și aici vizibilă, cu incon
testabile rezultate. Cred însă că unele 
dintre ele (Arkadina, Trigorin) ar mai 
fi trebuit îmbogățite, iar atmosfera 
actului al treilea să fie mai viu, mai 
alert satiric conturată.

Cu Bernard Shaw, ansamblul ne-a 
dezvălui* încă odată aptitudinile sale 
pentru comedie. De astădată au apă
rut pe primul plan umorul subțire, 
eleganța în lansarea scăpărătoarelor 
replici-shaw-iene, ironia inteligentă și 
fină. în scenografia spirituală a lui 
Laszlo Paulovics, interpreții evoluea
ză cu aceeași ușurință și grație în 
mișcare, cu care se țese dialogul, se 
încrucișează privirile, devin elocven
te tăcerile prin expresivitatea mimi- 
cii și a gestului. Să fie totuși come
dia latura „forte* a talentaților artiști 
sătmăreni ?

Cu aceeași căldură trebuie sublini
ată atenția acordată textelor originale 
contemporane, consecvența promo
vării lor și calitatea interpretării. A- 
fît în Simple coincidențe cît și în Ni
mic nu se pierde, dragul meu, co
lectivul. preocupat de punerea în va
loare a dezbaterii de idei, creează 
cadrul dramatic necesar, o tensiune e- 
mofională susținută.

Csiky Andras are un mare merit în 
succesele teatrului din Satu Mare. Ta
lentatul actor a izbutit după părerea 
mea un lucru rar : să fie totodată 
coleg și director-animator, să creeze 
condițiile manifestării unității de vo
ință a colectivului, să asigure 
concesii ținuta repertoriului, să 
nalizeze pasiunea coechipierilor 
ambiții artistice mereu mai mari, 
vedind astfel că în orice colț al 
se poate cultiva o artă teatrală de 
mîna întîi.

Pe cînd o nouă întîlnire între e- 
chipa de la Satu Mare șl publicul 
bucureștean ?

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu* 
(la Sala Mică a Palatului — orele 20): 
RECITAL DE LIEDURI.
• Teatrul de Operă și Balet : LUCIA 
DIN LAMERMOOR - 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30
• Teatrul National „1. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : REGELE MOARE — 
19,30, (sala Studio) : NUNTA INSÎN- 
GERATA - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : CLIPE DE VIAȚA - 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia ni. 76 A) : SFÎN- 
TUL MITICA BLAJINU — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA 
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VI
FORUL — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY - 20
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : SLUGA LA DOI STĂPÎNI — 
20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCODI
LUL — 16,30, (sala din str. Acade
miei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘI
LOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(sala Savoy) : PROFESORUL DE
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : 
NEGRU PE ALB — 20
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA 
CIRC - 19,30.
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• NOAPTEA IGUANE1 : Patria — 9i 
11,15: 13,45) 16,15; 18,45; 21,15, Gri- 
Vita — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Expoziția (Piața Scînteii) — orele 20.
• GENTLEMANUL DIN COCODY —
cinemascop : Republica — 8,30; 10,30; 
12,30; 14 30; 16,45; 19; 21,15, Stadio
nul Dinamo — 20, Festival (comple
tare Vizita In Republica Socialistă 
România a președintelui losip Broz 
Tito) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15; la grădină — 20, Modern 
(completare Cartiere noi tn Bucu
reștii - 9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21. Arenele Libertății — 20.
» FIUL ȘEICULUI : Cinemateca — 10; 
12; 14.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA
TINE: Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Capitol — 9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45; la grădină — 20, 
Grădina „Doina" — 20 (la toate com
pletarea Orizont științific nr. 2), Me
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,301
18,45; 21, Gloria - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, Grădina „Pro
gresul* (Str. Ion Vidu nr. 5) — 20 
(la toate completarea 1 Mal 1966), 
Tomis (completare Orizont științific 
nr. 2) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30; la grădină — 20.
• DOMNUL — cinemascop : Victoria 
(completare Geologii) — 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• AMERICA. AMERICA — ambele 
serii : Central — 9,30; 12,45; 16,15;
19.45.
• FIFI ÎNARIPATUL: Union (com
pletare Al VIII-Iea Congres al U.T.C.)
— 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
- 10.
• JUDEX : Doina (completare 1 Mai 
1966) — 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
• MICROMAN — CULORI ÎN PIC
TURĂ — PESCARI AMATORI — 
CARNET DE SCHIȚE — SUB ARIPA 
VULTURULUI : Timpuri Noi — 10- 
21 în continuare.
• BEATA : Giulești (completare
Ptrvu Mutu-Zugravul) — 16; 18,15:
20.30.
• ATENTATUL — cinemascop : Fe
roviar — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Rahova — 16; 18,15; la gră
dină — 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I* : Excelsior 
(completare Al VIII-Iea Congres al 
U.T.C.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Dacia — 9,30—15 în conti
nuare ; 17.45; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinema
scop ; Buzești (completare Două 
săptămtni tn Yemen) — 13,30; 16;
18.30.
• ANI CLOCOTITORI : Cringasi 
— (completare Politețe 1) — 15,30; 
18: 20,30.
• INSPECTORUL : Bucegi (comple- 
tare Cînd iarna triumiă) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30; la grădină — 20.
• CHEILE CERULUI: Unirea (com
pletare Orașul care iubește) — 16; 
18,15.
• PARCAREA INTERZISĂ : Flacăra 
(completare Ctnd iarna triumfă) — 
16; 18,15; 20,30.
• WINNETOU ; Vitan — 16; 18,15.
• AVENTURA : Arta — 9; 12; 15; 
18; 21, Aurora — 9; 12; 15; 18; 21; 
la grădină — 20.
• CORĂBIILE LUNGI — cinema
scop : Miorița — 9,30; 12,15; 15; 18;
20.45, Grădina „Moșilor" — 20.
• DUPĂ MINE, CANALII I - cine
mascop : Munca — 10,30; 16; 18,15;
20.30.
• VISCOLUL — cinemascop : Popular
(completare Katiușa) — 16; 18,15;
20,30.
• FEMEIA ÎN HALAT : Moșilor 
(completare Orizont științific nr, 2) — 
15,30; 18; 20,30.
• DESENE SECRETE : Cosmos (com
pletare Un bloc neobișnuit) — 16: 
18; 20.
• LA PORȚILE PĂMINTULUI - ci
nemascop ; Viitorul (completare Un 
bloc neobișnuit) — 15,30: 18; 20,30.
• FATA DIN JUNGLĂ : Colentina — 
16; 18.15, 20,30. la grădină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Volga 
(completare Al VIII-Iea Congres al 
U.T.C.) - 10; 12,30; 15.30; 18; 20.30,
• HAI FRANȚA 1: Floreasca (com
pletare 1 Mal 19661 - 9,30; 11,45;
14- 16,15; 18,30; 20.45,
• OLD SHATTERHAND - cinema
scop : Progresul — 15,30; 18: 20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Lira
— 15; 17.15; 19,30; la grădină —
20,15.

9 La 19,00 — se transmite Telejurnalul de seară *19,15 — O 
emisiune pentru cei mici, în care vor fi prezentate desene pe tema 
concursului „Cum va arăta orașul sau satul meu, cînd voi fi mare", 
sosite la Studioul de Televiziune „București" • 19,35 - Pentru elevi: 
„Vineri, eclipsă de soare" — transmisie de la Observatorul astro
nomic popular » 20,00 — Școli de animație din întreaga lume. Pre
zintă Dumitru Fernoagă, directorul Arhivei Naționale de Filme 
• 20,30 - Seară de teatru : „SLUGA LA DOI STAPÎNI", de Carlo 
Goldoni. Interpretează studenții Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale", clasa prof. Radu Beligan, artist al 
poporului. în pauze : sah si desene animate * 22,50 — Telejurnalul 
de noapte • 23,00 — Buletin meteorologic.
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ACTUALITATEA 1N REGIUNI
PLOIE Ș TI

în proiect: 

100000Noua întreprindere de produse din beton celular autoclavizat de la Doicești a atins, cu trei luni înainte de termen, capacitatea proiectată de 100 000 mc betoane anual. Acesta este un rezultat al sporirii randamentului utilajelor cu care a fost dotată întreprinderea. La mașinile de tăiat, de exemplu, care au o pondere mare în procesul de fabricație, au fost introduse sisteme automate de spălare, precum și dispozitive de reglare. In felul acesta, au fost economisite cele 4 ore care se consumau pe fiecare schimb la spălatul manual al mașinilor. A crescut, totodată, gradul de precizie la tăiatul betoanelor. îmbunătățiri tehnice au fost aduse și celorlalte utilaje ale întreprinderii.

Ședința Comisiei 
C.A.E.R. pentruîntre 11 și 14 mai a.c. a avut loc la Riga ședința Comisiei Permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru comerț exterior.La ședința Comisiei au luat parte delegațiile țărilor membre C.A.E.R. și delegația R. S. F. Iugoslavia. De asemenea au participat ca observatori reprezentanții R. P. D. Coreene și Republicii Cuba.Comisia a examinat rezultatele

Permanente CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

MARAMUREȘ La „Poarta
Noul hotel turistic din Piatra Neam) e gata să primească oaspeți

lui Pintea Viteazul"Din toată așezarea, doar monumentul „Poarta lui Pintea Viteazul" era cunoscut în trecut și în alte părți. Țăranii cooperatori din Mă- gureni sînt azi cu- noscuți în întregul raion. Din 80 de case, 60 sînt noi și în toate a pătruns lumina electrică. Școala, căminul cultural, magazinul sînt și ele noi. „Poarta Iui Pintea Viteazul" a fost la 15 mai martora u- nui eveniment important în viața comunei: a fost inaugurată conducta care va transporta apa

potabilă de acolo, de sus, pînă jos în sat. Această conductă era foarte necesară. în sat nu erau fîntîni, solul nu conține apă. Oamenii o aduceau de la izvor, cale de peste 1 km. La o sesiune a Sfatului popular al comunei Cernești, de care a- parține satul Măgu- reni, nu cu multă vreme în urmă, deputății au propus să se capteze izvorul de la „Poarta lui Pintea". Au ieșit la muncă patriotică cu mic, cu mare. în numai trei zile s-au săpat aproape 2 000

ml de canal. S-a construit un bazin de captare a apei, s-au instalat conductele, au fost executate ramificațiile. Din uliță oamenii și-au tras apa în case. La sărbătoarea care a avut Ioc la Măgureni au venit țărani din întreg raionul. La „Poarta lui Pintea" a fost un adevărat festival folcloric. Brigăzile artistice ale cîtorva cămine culturale, tarafuri și echipe de dansuri au sărbătorit împreună cu măgureni! evenimentul intrării în funcțiune a conductei.

Alte noutăți 
pentru turiști

La poalele masivului Gîrbova din 
munții Predealului, în apropiere de 
noul teleferic, a început construcția 
unui complex turistic modern. Aici 
se înalță o cabană cu două etaje 
pentru cazarea turiștilor și sportivi
lor, un restaurant cu terasă de vară, 
care va putea deservi peste 300 de 
vizitatori. Clădirile vor fi electrifi
cate și dotate cu instalații de apă 
și încălzire centrală. Noul complex, 
care urmează a fi dat parțial în fo
losință în cursul acestui an, va de
servi în sezonul rece loturile sporti
ve din țară și de peste hotare ce 
vor participa la competițiile organi
zate pe cunoscutele pîrtii de schi 
din această parte a țării.

MOȘTENIREA
(Urmare din pag. I)

este o neînțelegere gravă a izvoare
lor și esenței poeziei populare încer
carea de a-i adăuga, în mod con
știent și voluntar, confecțiile verbale 
stereotipe ale cufărui îndrumător cul
tural. Viața satului nostru cooperativi- 
zat poate fi cînfată în poezia cultă, 
iscălită, a cutărui țăran cooperator, și 
e bine să avem cît mai mulți țărani 
cooperatori poeți. Dar ei sînt scriitori, 
aparțin altui stadiu istoric decîf al lite
raturii orale, anonime, și trebuie jude
cați cu mijloacele critice curente, chiar 
dacă haina în care își îmbracă senti
mentele sau ideile are cadența versu
lui popular. Ei nu mai fac folclor, ei 
fac poezie (bună sau rea), răspund de 
ea, semnează, ca artistul plastic ama
tor. Asta e ceea ce nu înțe
lege activistul cultural cutare care 
își închipuie că dacă pune reali
tățile cooperativei agricole de pro
ducție pe tonul baladei sau doinei 
populare a făcut o faptă de merit. Și 
atunci auzi, cum am auzit eu la Bis

trița, versuri ca „Ceapeul să trăiască, 
că ne-a dat viață omenească" sau 
„Traiul ni s-a îndestulat, că lucrăm 
mecanizat", adăugate pe canavaua 
unei poezii bătrîneșfi cu care n-au, 
organic, nici o legătură, dar căreia 
îi schimbă cu totul culoarea. Lucrul 
face aceeași impresie ca surtucul de 
leopard pus peste ițarii din pînză 
înălbifă, sau ca brîul de vinilină peste 
iia cu alesăfuri.

Trebuie să ne obișnuim cred cu 
ideea că folclorul reprezintă o moște
nire, adică ceva care ne vine de la 
părinți. Ei n-au murit de-abinelea, de
vreme ce trăiesc în noi. Ei n-au murit 
de tot, devreme ce mai există olari, 
încrustători de grinzi, tilincari anonimi, 
neajunși în stadiu de profesioniști 
sau de amatori notorii. Dar nu mai 
puțin ei reprezintă un trecut. Ei 
sîn* trecutul nostru. Noi facem astăzi 
altfel casele, cîntăm altfel, dansăm 
altfel, avem alte realități sociale și 
politice, și unele trăsături de caracter 
diferite. Noi elaborăm o altă -ertă. Dar 
ca noi să fim viabili, trebuie să co
municăm cu izvorul din care ne tra
gem, în toată puritatea și forța Iul

primară. Trebuie să-l cunoaștem și 
să-l simțim așa cum este acest izvor, 
nu să-l prefacem pentru necesități 
imediate. îndrumătorul cultural zelos, 
care vede că trăim îritr-o eră de 
hidrocentrale, că facem hidrocentrale 
excelente, vrea în mod greșit să in
staleze hidrocentrale la izvor. Nu se 
pot instala hidrocentrale la izvor. 
Hidrocentrala o instalezi pe cursul 
mare de apă, pentru necesități mate
riale, de progres. Izvorul mergi să-l 
contempli pentru desfătare, pentru 
sete, pentru culoarea zării reflectată 
în el, pentru mai buna cunoaștere a 
curgerii și decurgerii din lume. Izvo
rul are și o funcțiune morală și poe
tică, nu imediat ulilitarisfă. El ține de 
durata noastră, de frumusețea noas
tră, de continuitatea noastră în isto
rie. De aceea trebuie păstrat fot ce 
e autentic, tot ce sîntem noi în des
fășurarea isforică a sensibilității 
noastre, a tîlcurilor din ființa noas
tră. Ce facem astăzi, cu ochii spre 
viitor, este construcție și artă mo
dernă. Dar ca să avem legătura cu 
ce sîntem cu adevărat și să ne ex
primăm pe noi, trebuie să primim și 
să păstrăm intactă moștenirea noastră 
populară, ferind-o de hibridizări, de 
vulgarizări, de adaptări de tot felul. 
Trebuie s-o valorificăm, să-i dăm adi
că valoare. Moștenirea poetică, fol
clorică, artistică e un dar de preț pe 
care l-am primit de la istorie. Să nu 
lăsăm fabricanții să se joace cu a- 
ceastă moștenire.

Cronica zilei
Ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit marți un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a unei delegații de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Werner Linder, adjunct al șefului secției agrare a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., se află în țara noastră în schimb de experiență. Au luat parte Matei Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., șeful secției agrare a C.C. al P.C.R., și alți activiști de partid.

★însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Populare Democrate Coreene la București, Riăm Gion Riăn, a organizat marți la amiază, la sediul ambasadei, o conferință de presă în legătură cu apelul adresat poporului din Coreea de sud de către Adunarea Populară Supremă a R. P. D. Coreene, prin care îi cere să lupte pentru a împiedica trimiterea de trupe sud-coreene în Vietnamul de sud. Au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine la București.
★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înființarea Asociației de prietenie România—Japonia, a sosit marți în Capitală o delegație condusă de dl. Azusa Kubo, vicepreședinte al Asociației.
★Marți la amiază s-a înapoiat în țară acad. Athanase Joja, președintele Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O. și vicepreședinte al Consiliului executiv U.N.E.S.C.O., care a luat parte, la Paris, la lucrările celei de-a 72-a sesiuni a Consiliului executiv U.N.E.S.C.O.
★Marți a avut loc o seară culturală peruviană organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea la casa de cultură a institutului din strada Mihail Eminescu din Capitală. Cu această ocazie, oaspetele I.R.R.C.S , inginerul Peruvian dr. A. Pereyra, a adresat un salut participanților la manifestare, iar inginerul român Cristian Hera a vorbit despre impresiile sale de călătorie în Peru. In continuare au fost prezentate filme documentare despre această țară. (Agerpres)

comerț exteriortratativelor comerciale și încheierii acordurilor de lungă durată privind livrările reciproce de mărfuri, pe perioada 1966—1970, între țările membre C.A.E.R., precum și cu R.S.F. Iugoslavia.Au fost examinate, de asemenea, rezultatele tratativelor comerciale și ale încheierii protocoalelor privind livrările reciproce de mărfuri pe anul 1966 între țările membre C.A.E.R., precum și cu R.S.F. Iugoslavia.Comisia a aprobat raportul privind activitatea sa în 1965 și a examinat alte cîteva probleme.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească.
Expoziția 

filatelică 

„Naționala 66“In Capitală a avut loc ședința de constituire a Comitetului de organizare a Expoziției filatelice „Naționala 66“. La această ședință a fost elaborat planul de organizare și regulamentul expoziției și au fost alese juriile și conducătorii secțiilor comitetului de organizare. Totodată a fost analizat stadiul de pregătire a filialelor Asociației fi- lateliștilor în vederea selecționării celor mai valoroase exponate. Pentru organizarea în condiții cît mai bune a expoziției, în țară au luat ființă colective de lucru formate din membrii conducerilor filialelor și din filateliști cu experiență îndelungată. Expoziția va fi deschisă timp de 12 zile cu începere de la 15 noiembrie — Ziua mărcii poștale românești. Cu acest prilej vor fi acordate, premii constînd în cupe, medalii și diplome. (Agerpres)

Omul de știință ne este indispensabil în efortul 
de perfecționare a producției industriale

(Urmare din pag. I)mint superior ar trebui să se facă mai mult decît pînă acum pe baza tematicilor furnizate de întreprinderi, tematici care conțin de fapt principalele probleme tehnice nesoluționate ale activității de producție ale acestora. Important este ca aceste propuneri să se formuleze din timp și să nu se aștepte, cum din păcate se mai întîmplă, ca oamenii de știință să se intereseze de problemele care preocupă mai mult uzinele. Sînt de părere că oamenii de știință ar trebui să studieze pe viu, în uzine, modul în care se asigură conducerea concretă a procesului tehnologic, organizarea științifică a producției și a muncii, adică probleme care interesează în cel mai înalt grad conducerile întreprinderilor și pe specialiști. Elaborarea unor studii aprofundate, a unor statistici comparative și analize amănunțite ar permite formularea de propuneri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea procesului de producție în ansamblul lui.In scopul perfecționării continue a colaborării cadrelor de specialiști din uzine cu institutele de cercetare sau de învățămînt superior, cred că ar fi util ca oamenii de știință care întrețin relații cu întreprinderile să fie informați sistematic asupra problemelor privind ridicarea nivelului calitativ al producției, creșterea productivității muncii, care preocupă în mod deosebit pe tehnicienii și ingi

nerii care lucrează nemijlocit în producție. Departe de a constitui o acțiune inutilă, această împărtășire reciprocă de preocupări și de puncte de vedere poate deveni în scurt timp baza creării u- nui program care să ofere posibilități largi de studiu cadrelor științifice. Grupurile de cercetare existente în uzîne, subordonate serviciilor de concepție și coordonate de către conducerea tehnică a fiecărei întreprinderi, ar trebui să colaboreze mai mult cu oamenii de știință.Cred că nu este inoportun să subliniez încă o dată marea însemnătate a programului concret de cercetare. După părerea mea, în privința colaborării știință—producție el trebuie să urmărească îmbinarea cît mai armonioasă a cercetării științifice fundamentale și a celei aplicative, cu rezultate ce pot fi fructificate în procesul tehnologic în timp util. E lesne de înțeles că la delimitarea problemelor e nevoie de discernămînt, de cunoașterea profundă a vieții uzinelor.S-a constatat, nu o dată, că programele de cercetare și colaborarea cu oamenii de știință dau roade mult mai bogate atunci cînd uzinele și instituțiile în care activează oamenii de știință se află în aceeași localitate. întreprinderile care nu se găsesc în centrele universitare au adesea de suferit din cauza întîrzierilor și a lipsei imediate de consultare din partea

oamenilor de știință. De aceea se ridică întrebarea . distanța care separă două localități, indiferent care ar fi aceasta, poate constitui o cauză care să frîneze dezvoltarea colaborării industriei cu știința ? Indiscutabil, nu I Mai degrabă, e vorba de o cauză fals-obiectivă, care, în esență, exprimă comoditatea unor conduceri de întreprinderi față de atragerea oamenilor de știință la rezolvarea problemelor producției. Această mentalitate trebuie biruită. Nu poate fi uitat că avantajele colaborării nemijlocite a oamenilor de știință cu cadrele din producție sînt inestimabile. Insist, de aceea, asupra necesității de a apropia munca de cercetare de nevoile diferitelor centre vitale ale industriei, de a spori cit mai mult cu putință, in ansamblul acestei importante activități, ponderea cercetărilor uzinale. In felul acesta, în afară de economisirea de timp, se va obține și ridicarea substanțială a calificării specialiștilor din întreprinderi.Consiliile tehnico-științifice ale uzinelor constructoare de mașini ar putea avea un rol mult mai hotărî- tor decît pînă acum în adoptarea celor mai adecvate profile de fabricație, în asimilarea de noi produse sau procedee de prelucrare. După părerea mea, la aceste consilii și, în mod special, atunci cînd se discută asimilarea în fabricație a unor produse de mare complexitate, ar trebui să participe fără excepție oameni de știință renumiți, colaboratori științifici consacrați, profesori universitari. Evident, colaborarea cu știința va contribui în mod simțitor la înlăturarea rutinei, la adoptarea în timp util a noului în procesul de producție. In acest scop, aș sugera atragerea unor oameni de știință de diferite specialități. în calitate de consilieri, la elucidarea problemelor importante de proiectare sau de fabricație.

în Editura Politică 
a apărut:

Congresul al Vlll-lea 
al Uniunii Tineretului 

Comunist
Lucrarea a apărut intr-un tiraj 

de masă

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 și 21 mai. în țară : Vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 și 13 gra
de, iar maximele între 18 și 28 gra
de. în București : Vreme în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit, cu unele intensificări trecătoa
re. Temperatura ușor variabilă.

azi; Box la

Suprafața Lunii 
este dură
0 importantă comunicare la sesiunea C.O.S.P.A.R.Sesiunea anuală a C.O.S.P.A.R. (Comitetul de cercetări spațiale) care se ține la Viena, în palatul Hofburg, cu începere de la 10 mai, aduce comunicări de o deosebită importantă științifică. La lucrările sale iau parte oameni de știință din 34 de țări, printre care și din Republica Socialistă România (parti- cipanții români sînt prof. univ. Călin Po- povici și N. Dinu- lescu, director adjunct la Observatorul astronomic din București).Dezbaterea asupra temei „Luna și planetele" — in cadrul căreia au fost împărtășite rezultatele cercetărilor întreprinse in diferite țări — a permis elaborarea unei concluzii noi cu privire la structura satelitului natural al Pă- mîntului.Comunicarea cea mai importantă în a- ceastă privință a fost făcută, la 16 mai, de savantul sovietic A. I. Lebedinski. In fața unui auditoriu compus din 500 de oameni de știință, Le

bedinski a proiectat o serie de fotografii mărite dintre cele e- fectuate și transmise de stația automată „Luna 9", care a ase- lenizat lin Ia 3 februarie 1966. Clișeele arătau în mod clar numeroase „pietre", dintre care multe păreau așezate pe un piedestal. Nu numai că „pietrele", în medie cite trei pe metru pătrat, nu erau îngropate la baza lor, dar, dimpotrivă, in felul anumitor piese găsite în deserturile terestre, grosimea lor era mai mică la bază de- cit în vîrf. Cu alte cuvinte, la nivelul suprafeței lunare pare a se exercita o forță de eroziune, de lustruire, care nu lasă să subziste decit piesele de o anumită mărime.Lebedinski a arătat pe fotografii mici linii de relief, care uneori nu au decît cîțiva centimetri lărgime, dar care pot să aibă zeci și sute de metri lungime. Acestea par a fi rămășițe ale unor roci dure, care au devenit vizibile în urma dispariției unei roci mai moi ce putea să

le acopere. „Structurile liniare" arătate constituie una din cele mai însemnate revelații ale imaginilor panoramice ale suprafeței lunare transmise de „Luna 9". Ele par să confirme fenomenul de eroziune de pe Lună.Specialiștii americani in domeniul reliefului lunar, profesorii Menzel, Kuiper și Whipple, care se găseau în asistentă, au aplaudat expunerea lui Lebedinski. „Ceea ce ne-ați arătat și ne-ați spus, a declarat Menzel, confirmă ceea ce presupuneam de cîtva timp, și anume, că masa corpului lunar se reduce, atit din pricina ciocnirii ei cu meteoriții, cît și sub acțiunea vîntului solar — fluxul puternic de plasmă și particule de înaltă energie care provine din Soare". Prof. A. Dolifus (Franța), care prezida ședința, a calificat comunicarea savantului sovietic „de primă importanță".
P. STANCESCU

Secvenfe coreene
Kansen — 
orașul oțelului

Daedongul îți prăvale 
tumultuos apele cînd îți 
croiește drum printre cul
mile abrupte ale munfilor, 
dar devine lin cînd ajunge 
în cîmpiile mănoase de pe 
coasta de vest a R.P.D. 
Coreene. In anii puterii 
populare, în diferite ora
șe situate în bazinul a- 
ceslui rîu, nu departe de 
capilală, s-au construit uzi
ne și fabrici de importantă 
deosebită pentru economia 
nafională, care alcătuiesc un 
vast complex industrial.

Pe primul loc se situează 
Kansenul — orașul otelului, 
cum i se mai spune. Acolo 
se află una din cele mai 
mari ofelării din R.P.D. Co
reeană. însuți istoricul aces
tei întreprinderi ilustrează 
tenacitatea și hărnicia ofela- 
rilor coreeni. Transformată 
în ruine în timpul războiu
lui, ea a început a fi re
construită la numai o săp- 
tămînă după încheierea 
armistițiului. 40 de zile mai 
tîrziu ofelarii au reușit să 
dea prima șarjă. Astăzi ei se 
află în primele rînduri ale 
luptei duse de oamenii 
muncii coreeni pentru pro
gresul tehnic. Ofelăriile de 
la Kansen, înzestrate cu 
utilaj modern, produc acum 
în 9 zile fot atît cît produ
ceau înainte de eliberare 
într-un an întreg.

...Pornind de la Kansen, 
de-a lungul malului stîng al 
rîului, șoseaua ajunge cu- 
rînd la Kiyang — oraș care 
a realizat primul tractor 
construit în tară. In 1958, 
actuala uzină de tractoare 
era un simplu atelier de re
parații pentru utilaj agricol. 
Colectivul primise sarcina

de a frece la construirea 
de tractoare. Lipsa de ex
periență, de specialiști, lipsa 
unor utilaje și materii pri
me necesare au ridicat 
greutaji pe care pionierii 
acestei acțiuni le-au înfrun
tat cu hotărîre. Și pînă la 
sfîrșitul anului amintit, pri
mul tractor experimental de 
28 C.P. a fost construit. în 
anul următor, pe poarta u- 
zinel au ieșit 102 tractoare, 
iar în 1963 — 3 000 I Astăzi 
uzina din Kiyang livrează 
anual agriculturii peste 7 000 
de tractoare, ultima ei rea
lizare fiind tractorul pe șe
nile cu o capacitate de 
75 C.P.

...Dacă traversezi Dae
dongul la Kiyang ajungi la 
Daian — alt pilon al com
plexului industrial din ves
tul Coreei — cunoscut prin 
uzina sa de mașini electri
ce. Aici se produce utilaj 
pentru industria energelică: 
motoare de 530 KW pentru 
locomotive electrice, mașini 
pentru centrale hidro ți 
termoelectrice, transforma
toare, generatoare etc. Pen
tru a face fa|ă cerinfelor 
mereu crescînde pe care le 
pune în fafa lor mînuirea 
tehnicii moderne, cea mai 
mare parte dintre munci
torii uzinei învafă la școli 
de diferite grade. Mulfi din
tre ei sînt studenfi ai filia
lei locale a Institutului po
litehnic.

In regiunea superioară a 
bazinului rîului Daedong 
se află localitatea Dokcion 
— „leagănul" autocamioa
nelor din Coreea populară. 
Uzina din Dokcion este as
tăzi înzestrată cu linii teh
nologice moderne și în ca
drul ei lucrează peste 2 000 
de muncitori calificați și 
350 de ingineri. Ea pro
duce autocamioane de di
ferite tipuri, printre care șl

cel de 240 C.P., eu o capa
citate de 10 tone. Mașinile 
cu marca uzinei din Dok
cion sînt exportate în 
multe fări.

Puternicul complex in
dustrial care a luat naștere 
în vestul Coreei constituie 
un rod de seamă al muncii 
harnice a poporului co
reean, desfășurate sub con
ducerea partidului.

Biblioteca
din Phenian

Instalată într-o clădire 
modernă construită în ulti
mii ani, Biblioteca centrală 
de stat din Phenian oferă 
cititorilor un variat fond de 
căr|i — de la exemplare 
rare dafînd din antichitate, 
pînă la publicații dintre 
cele mai actuale. Din 1948, 
cînd a fost înființată, biblio
teca și-a mărit fondul de 
cărfi de aproape 50 de ori. 
Numai operele clasicilor li
teraturii coreene însumează 
100 000 de volume. Biblio
teca cuprinde de asemenea, 
sute de mii de cărfi străi
ne, achiziționate de la pes
te 160 de biblioteci din 70 
de (ări. Sala de documen
tare dispune de aproxima
tiv 200 000 manuscrise refe
ritoare la invenții și inova
ții realizate în alte țâri.

Biblioteca este frecventa
tă zilnic de mii de cititori. 
Pentru informarea acestora, 
ea editează aproximativ 40 
de publicații bibliografice 
pe diverse specialități, iar 
pentru înlesnirea lecturii au 
fost organizate biblioteci 
mobile, care oferă cititori
lor cărfi la locul de muncă.

Faima
caisului alb

Livezile din ținutul Hve- 
ren își au în Coreea fai
ma lor. Sutele de hectare 
plantate cu pomi fructiferi, 
și îndeoseb’ cu o specie 
de cais, căreia localnicii îi 
spun caisul alb, aduc coo
perativelor de producție 
din partea locului venituri 
însemnate. Statul trimite 
la Hveren agronomi și alfi 
specialiști, precum și în
semnate cantități de îngră
șăminte. Toate acestea con
tribuie la obfinerea unor 
rezultate din cele mai bune.

Cum s-a ajuns la obține
rea acestei specii de cais t 
Se povestește că mai de
mult. în valea Sunamkor din 
acest (inul, trăia un bătrîn 
pe nume Li The Ghiun. Ii 
erau dragi pomii fructiferi. 
De aceea transformase co
lina din fata bordeiului său 
în livadă. Odată, pe cînd 
se afla în vizită la un prie
ten al său din Musan, a vă
zut un soi de cais cum nu 
mai întîlmse fructele sale 
erau de două sau de trei 
ori mai mari decît cele o- 
bișnuite. și mai gustoase la 
înapoiere bălrinul a 'uat 
cîfiva butași pe care l-a al
toit acasă pe un cais săl
batic. Noul hibrid a prins și 
a dat 'oade cum nu s-au 
mai pomenii în acest (inut 
nordic al tării. Cu timpul, 
caisul alb a cîștigat teren 
nu numai în livada bătrinu- 
lui Li, ci și în satul întreg, 
apoi și pe colinele din îm
prejurimi. Astăzi livezile de 
caiși albi constituie pentru 
cei din finului Hveren nu 
numai un prilej de mîndrie 
ci și o sursă serioasă de ve
nituri.

Z. MARIN

V BASCHET Steaua învinsă
de Politehnica BucureștiIeri în sala Floreasca au început întrecerile turneului final al campionatului republican masculin de

București
• Turneul final al campionatului republican

mîine: Fotbal la Timișoara
• Meci revanșă între selecționatele de tineret 

ale României și AustrieiAstă-seară, de la ora 19. pe ringul montat în incinta stadionului Republicii din Capitală se desfășoară prima gală din turneul final al campionatului republican de box. Din programul reuniunii se desprind întîlnirile : Dinu—Mihalic, Ciucă—Gruiescu, Covaci—E. Con- stantinescu.Reprezentativa de fotbal (tineret) a tării noastre susține mîine o nouă întîlnire internațională. In meci revanșă, fotbaliștii români întîl-

nesc pe stadionul „1 Mai" din Timișoara selecționata similară a Austriei. După cum se știe, primul joc, desfășurat luna trecută la Eisenstad. a fost cîștigat de jucătorii noștri cu scorul de 1—0. Din lotul român fac parte Niculescu, Suciu (portari), Petescu, Boc. D. Nicolae, Sătmăreanu, Ivăncescu (fundași), Jamaischi, Dobrin, Pes- caru (mijlocași), Pantea, Varga, Naghi, Frățilă, Nunweiller VI, Haidu (înaintași).

baschet. Un prim rezultat surpriză : Politehnica București a învins Steaua cu 73—70 (38—37). Iată celelalte rezultate : Dinamo București — Universitatea Timișoara 69—59 (37—31) ; Universitatea Cluj — Rapid București 75—61 (38—34).Astăzi, de la ora 17, au loc meciurile : Universitatea Timișoara — Steaua ; Rapid — Politehnica București și Dinamo București — Universitatea Cluj.
PETROSIAN-SPASSKI 8-7Cea de-a 15-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre Petrosian și Spasski, întreruptă la mutarea a 46-a, a fost continuată marți. După 10 mutări, Spasski a propus remiză ; campionul mondial a acceptat-o. In urma acestei partide, rezultatul este 8—7 în favoarea lui Petrosian.

Etapa a Vlll-a 
a „Cursei Păcii"

Cicliștii noștri se mențin 
Încă în anonimat

Competiția ciclistă „Cursa Păcii’ a 
continuat ieri cu desfășurarea etapei 
a 8-a. Participant și-au disputat vic
toria pe un circuit în jurul Varșoviei, 
de-a lungul a 108 km. La sprintul 
final, francezul Desvages s-a impus 
în fafa cehoslovacului Smolik și a bul
garului Bobekov, fiind cronometrat în 
2h31'00". Cu același timp au fost în
registrat! alți 74 de alergători, printre 
care și membrii echipei țării noastre, 
în clasamentele generale nu s-au pro
dus modificări. Lider continuă să fie 
francezul Guyoi. Cicliștii români, 
comportîndu-se din nou slab, ocupă 
aceleași locuri spre coada clasamen
tului. Primul dintre ei este Ardeleanu, 
clasat pe locul 30. Ceilalți dețin ur
mătoarele poziții : 55 — Ziegler ; 59 
— Ciocan ; 61 — Suciu ; 66 — Ciu- 
meti ; 80 — Grigore. Pe echipe con
duce U.R.S.S., urmată de Polonia șl 
R. D. Germană. Selecționata Româ
niei se află pe locul 13, la 41’49" de 
fruntașa clasamentului.
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VIETNAMUL DE SUD PROBLEMA

Situația continuă
RHODESIANĂ
ÎN DEZBATEREA

DANEMARCA Vizita delegației
Marii Adunări Naționale

Ministrul afacerilor externe
al României a

să se agraveze CONSILIULUI
DE SECURITATE

Da Nang pagodele au fost ocupate• La
de budiști și militari saigonezi răzvrătiți
• Manifestație antiguvernamentală la SaigonSAIGON 17 (Agerpres). — In Vietnamul de sud situația continuă să se mențină confuză și încordată. La Da Nang sosesc în continuare unități de poliție trimise de la Saigon. Marți dimineața, orașul s-a 
trezit impinzit de polițiști care supravegheau clădirile și străzile 
principale. Două tunuri au fost instalate în apropierea cartierului gene
ral al primei regiuni tactice, în timp ce alte două supraveghează îm
prejurimile.Agențiile de presă menționează eă, în pofida puternicei desfășurări de forțe a unităților saigoneze, populația orașului, în aparență 

calmă „se organizează pentru a 
trece de la opoziția pasivă la re
zistența activă împotriva trupelor 
guvernamentale". Pagodele au fost 
ocupate de budiști și militari sai- 
gonezi răzvrătiți, populației i se 
distribuie arme, iar tinerii pregă
tesc din sticle de bere grenade in
cendiare.In același timp, la Saigon se semnalează, de asemenea, opoziția crescîndă a budiștilor împotriva guvernului generalului Ky. în a- propierea Institutului budist a avut 
loc luni o mare manifestație antigu
vernamentală, la care au participat 
citeva mii de persoane. Trei zeci de 
călugări și peste 1 000 de tineri bu
diști au declarat greva foamei, în timp ce numeroși alții au anunțat că sînt hotărîți să-și dea foc dacă guvernul nu retrage imediat trupele de la Da Nang. In marea pagodă de la Pho Quang au ridicate trei ruguri uriașe.In semn de opoziție față presiunile ordonate de Ky Nang, budiștii au refuzat participe la lucrările Comisiei de elaborare a „legii electorale".în tot cursul dimineții de marți, relatează agenția France Presse, la Saigon au avut loc contacte între membri ai guvernului saigonez și consilieri americani care, alarmați de evoluția evenimentelor, consideră că numai organizarea cît mai urgentă a unor alegeri generale ar putea rezolva situația. „încercările lor de mediere, menționează agențiile de presă, traduc neliniștea Washingtonului față crizei politice din sud".

în regiunile Da Nang și Hue. Se știe că aceste acțiuni au dus la recrudescența virulentă a conflictului cil budiștii. Un purtător de cuvînt al Casei Albe a afirmat că 
acțiunile lui Ky au fost „o surpriză 
completă" pentru Washington. Se așteaptă ca ambasadorul Lodge să se reîntoarcă marți la postul său din Saigon.

NEW YORK 17 (Agerpres). — La cererea a 32 de state — membre ale Organizației Unității Africane — Consiliul de Securitate s-a întrunit marți pentru a examina din nou situația din Rhodesia. în fața Consiliului se află un proiect de rezoluție prezentat de țările africane, care cer adoptarea unor sancțiuni drastice pentru a se pune capăt regimului rasist din Rhodesia de sud. Documentul cere guvernului Marii Britanii să a- dopte toate măsurile pentru lichidarea regimului rasist al lui Ian Smith și pentru aplicarea în Rhodesia a prevederilor Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. La lucrări mai participă, fără drept de vot, Zambia, Senegalul, Sierra Leone, Algeria, India și Pakistanul.

Deschiderea celui de-al XV-lea
Congres al Comscmolului

COPENHAGA 17. — Trimisulspecial Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Marți dimineața, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care vizitează Danemarca, a ’întreprins o călătorie în Seelanda de Nord. Oaspeții români au fost însoțiți de ministrul agriculturii, Christian Thomsen, și de prim-vicepreședin- tele Folketingului, Simon From. în această regiune membrii delegației au vizitat fermele experimentale de stat „Trollesminde" și „Favrholm", de la Hillerod, specializate în creșterea animalelor și păsărilor.La prînz, ministrul agriculturii al Danemarcei a oferit un dejun în cinstea delegației române. Cu acest prilej Christian Thomsen și Ștefan Voitec au toastat pentru, continua dezvoltare a relațiilor multilaterale între România și Danemarca.In după-amiaza aceleiași zile, membrii delegației române s-au înapoiat la Copenhaga, unde au a- sistat la o ședință a Folketingului (Parlamentul danez). In continuare, oaspeții au avut o convorbire prietenească cu vicepreședinți ai parlamentului, cu lideri ai fracțiunilor parlamentare, cu numeroși depu- tați, în legătură cu activitatea și organizarea forurilor legislative din cele două țări.Seara, guvernul danez a oferit un dineu la Castelul Christians- borg, în cinstea delegației române.Au participat : Hans Haekkerup, ministru de interne, Julius Bornholt, președintele Folketingului, Simon From, Thestrup Knud, Morten Lange și Karl Skytte, vicepreședinți, lideri ai principalelor partide politice daneze, oameni de a- faceri, ziariști.

numele guvernului danez,înoaspeții au fost salutați de Hans Haekkerup, ministru de interne. Exprimîndu-și bucuria în legătură cu vizita delegației Marii Adunări Naționale a României în Danemarca, Hans Haekkerup a subliniat că aceasta va contribui la menținerea și întărirea celor mai bune relații - ■ —România. El ție călătoria țara noastră liniind că elminiștrii danezi care a vizitat România. „Am văzut în România — a declarat el — o țară bogată, minunată, un popor vesel și cordial. Nu voi uita niciodată această vizită". în încheiere, el a urat poporului român un viitor de pace, prosperitate și fericire.în cuvîntarea sa, Ștefan Voitec a subliniat printre altele : „Este o necesitate a vremii noastre găsirea celor mai adecvate căi și mijloace pentru diversificarea și consolidarea cooperării pașnice, pe baza promovării în relațiile cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-politică, a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, ale respectului și avantajului reciproc.Considerăm că avem toate motivele să ne bucurăm că pe această trainică temelie schimburile de valori materiale și spirituale dintre țările noastre au devenit în ultimii ani mai active și mai bogate, în fața popoarelor noastre deschizîn- du-se noi perspective în ce privește lărgirea și trăinicia relațiilor de prietenie existente între ele, în interesul lor, ca și al cauzei cooperării internaționale și păcii".

între Danemarca și a evocat cu satisfac- pe care a făcut-o în acum cîțiva ani, sub- a fost primul dintre

PRAGA 17. — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite : Marți seara a sosit la Praga . ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, împreună cu soția, care la invitația ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Vaclav David, va face o vizită oficială în Cehoslovacia,La gara centrală din Praga oaspetele român a fost întîmpinat de Vaclav David, ministrul afa-

cerilor externe al R. S. Cehoslovace, dr. Antonin Gregor, primadjunct al ministrului afacerilor externe, Ladislav Simovic, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace.Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, prof. Gh. Ni- țescu și membri ai ambasadei.
Sosirea Ia Bonn a ministrului• •

și fostde reia Da să mai

de agravarea Vietnamul de
Convorbiri urgente
la Washington

WASHINGTON 17 (Agerpres). — Președintele Johnson a avut luni convorbiri urgente cu membri ai guvernului și cu principalii săi consilieri privind situația deosebit de gravă existentă in Vietnamul de sud, ca urmare a înăspririi considerabile a conflictului dintre guvernul de la Saigon și budiști, anunță agenția United Press International. La consultări au luat parte ambasadorul S.U.A. la Saigon, Henry Cabot Lodge, ministrul apărării, Robert McNamara, secretarul de Stat, Dean Rusk, și consilierii președintelui. Casa Albă nu a făcut nici un fel de precizări asupra hotărîrilor adoptate. Secretarul de Stat, Rusk, urmează să țină astă-seară o conferință de presă, în care se va referi la situația din Vietnam.
S.U.A. caută să dea impresia că 

nu au nici un amestec în măsurile 
luate de generalul Ky, în scopul 
restabilirii controlului trupelor sale

SEDIUL N.A

MUTAT LA
(Agerpres). —WASHINGTON 17 . _ . .Intr-un moment cînd cei 14 aliați ai Franței din N.A.T.O. își intensifică negocierile pentru a ajunge la o poziție comună înainte de apropiata întrunire de la Bruxelles a Consiliului ministerial al N.A.T.O., surse informate au declarat — potrivit relatărilor agenției Associated Press — că Statele Unite ar fi în favoarea transferării cartierului general, politic și militar al alianței nord-atlantice de la Paris la Bruxelles. Washingtonul intenționează, de asemenea, să recomande înlocuirea actualului grup permanent americano-anglo-francez (care dirijează activitățile militare ale N.A.T.O.) printr-un comitet executiv compus din șase națiuni : S.U.A., Anglia, Germania occidentală, Italia și alte două țări, care ar fi numite prin rotație. Pe lîngă

român al comerțului exteriorMarți dimineața a plecat la Bonn ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, însoțit de Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și de funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, care la invitația ministrului economiei al R. F. ~ -ker, va țară.Vizita vederi privind relațiile comerciale dintre cele două țări.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Dumitru Be- jan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și alți membri ai conducerii ministerului.A fost de față York von War- tenburg, șeful Reprezentanței comerciale a R. F. Germane la București.

Germane, Kurt Schmiic- face o vizită în aceastăva prilejui un schimb de

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 17 mai, în Sala Congreselor din Moscova s-a deschis al XV-lea Congres al Comsomolului. La congres participă peste 3 800 de delegați. Participă, de asemenea, invitați din partea a peste 80 organizații de tineret din 70 de țări.. Din Republica Socialistă România participă o delegație a Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C.Congresul va dezbate raportul Comitetului Central și raportul Comisiei de revizie a Comsomolului și

va alege noile organe de conducere.în ședința de deschidere a luat cuvîntul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., care a vorbit despre rolul și sarcinile Comsomolului în educația tinerei generații sovietice. Leonid Brejnev a dat, de asemenea, citire mesajului de salut adresat de Comitetul Central al P.C.U.S. celui de-al XV-lea Congres al Comsomolului.Raportul C.C. al Comsomolului a fost prezentat de Serghei Pavlov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.

CAIRO 17 (Agerpres). — Delegația guvernamentală sovietică condusă de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care face o vizită în Republica Arabă Unită, a participat la 17 mai la o ședință a Adunării Naționale a Republicii Arabe U- nite.în cuvîntarea rostită în cadrul

port, Gheorghe Cioară și-a exprimat speranța că vizita sa în R.F. Germană și convorbirile care vor avea loc vor oferi prilejul unei mai bune cunoașteri reciproce și găsirii celor mai adecvate căi pentru dezvoltarea relațiilor reciproce. „Vizita noastră, a declarat el, este conformă principiilor politicii externe a Republicii Socialiste România, de a dezvolta relațiile economice cu toate țările, indiferent de sistemul lor social și politic, pe baza principiilor suveranității, independenței naționale, neamestecului în treburile ții în drepturi și proce“. >în cuvîntul de trul economiei al Kurt Schmiicker, guvernul federal aibă convorbiri în probleme economice cu reprezentanți ai guvernului român. El și-a exprimat sperânța că relațiile economice cu România, care se intensifică, vor fi dezvoltate în continuare.In după-amiaza aceleiași zile, Gheorghe Cioară a făcut o vizită ministrului afacerilor externe ai R. F. Germane, Gerhard Schroder. Apoi ministrul român a avut convorbiri cu ministrul economiei R.F. Germane. Seara, Kurt Schmiicker a oferit un dineu în cinstea oaspetelui român. (Agerpres)

interne, egalită- încrederii reci-răspuns, minis- R. F. Germane, a declarat că este bucuros să' ’
★In aceeași zi, ministrul comerțului exterior al României a sosit la Bonn. Pe aeroportul din Koln-Wahn, unde erau arborate drapele de stat ale Republicii Socialiste România și ale Republicii Federale Germane, ministrul comerțului exterior al României a fost întîmpinat de Kurt Schmiicker și de alte persoane oficiale.într-o declarație făcută pe aero-

ședinței, Alexei Kosîghin a spus că întărirea prieteniei dintre Republica Arabă Unită și Uniunea Sovietică este un factor extrem de important, care exercită o mare influență asupra evoluției evenimentelor din Orientul Apropiat. Ară- tînd că colaborarea economică dintre U.R.S.S. și R.A.U. se dezvoltă continuu, vorbitorul a subliniat că aceasta este totodată o manifestare a solidarității celor două popoare în fața forțelor imperialiste, care încearcă să împiedice întărirea e- conomiei naționale a tinerelor state.Alexei Kosîghin a scos în evidență rolul important ce revine Republicii Arabe Unite în mișcarea țărilor neangajate, în lupta împotriva colonialismului și imperialismului, pentru asigurarea securității și păcii, pentru întărirea colaborării între state. El a declarat că U.R.S.S. sprijină poziția R.A.U. în problema yemenită și a salutat eforturile guvernului R.A.U. de a găsi căi pentru reglementarea pașnică a situației din Yemen.Referindu-se la evenimentele din Vietnam, Alexei Kosîghin a declarat că U.R.S.S. condamnă cu hotă- rîre agresiunea din Vietnam și sprijină cu căldură cauza dreaptă a poporului vietnamez.în cuvîntarea rostită la aceeași ședință, președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a subliniat că relațiile dintre U.R.S.S. și R.A.U. se bazează pe respectarea intereselor reciproce, a experienței reciproce, pe încrederea reciprocă. Pe această bază cele două țări au reușit să realizeze o colaborare permanentă, capabilă să slujească scopurilor libertății și păcii. Președintele Nasser a amintit eforturile depuse de R.A.U. pentru rezolvarea conflictului dintre Arabia Saudită și Yemen și a subliniat dorința de pace a R.A.U. cu poporul Arabiei Saudite.în cursul zilei de 17 mai au luat sfîrșit tratativele dintre Alexei Kosîghin și Gamal Abdel Nasser. In cursul tratativelor au fost abordate o serie de probleme de interes reciproc privind situația internațională, precum și probleme cu privire Ia dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre U.R.S.S. și R.A.U.

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

■ ..

Greva marinarilor britanici, începută duminică noaptea, continuă să imobilizeze porturile Angliei. Premierul Harold Wilson, vorbind luni la televiziune, a anunțat, printre altele, că, dacă greva va produce o „stare de urgență națională", guvernul britanic este gata să recurgă la forțele navale. La rîndul ei, Uniunea sindicatelor marinarilor a adresat marți premierului Wilson avertismentul că, în cazul în care guvernul va încerca să folosească forțele navale în Scopul unor operațiuni de încăr-

care sau de orice altă natură, menite să zădărnicească greva, uniunea va recurge la contraac- țiuni.îngrijorarea față de consecințele grevei pentru economia națională a Angliei este oglindită de tendința de scădere a cursului lirei sterline la bursa din Londra. Pe de altă parte, prețurile la legumele importate continuă să crească.
In fotografie : Vase imobilizate în portul Londra.

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

La Moscova s-a în
chis marți seara expo
ziția economică româ
nă. în decurs de două 
săptămîni, de la 4 la 
17 mai, ea 
în parcul 
400 000 de

Numeroși 
din Moscova 
orașe sovietice au vă
dit un viu interes față 
de produsele industriei 
noastre constructoare 
de mașini, de caracte
risticile tehnice ale a- 
cesfora, iar discuțiile 
lor cu specialiștii ro
mâni au constituit un 
rodnic schimb de ex
periență.

Expoziția economi
că română a fost vi
zitată de conducătorii 
partidului și guvernu
lui sovietic, de mem
bri ai conducerii unor 
ministere unionale, 
conducătorii unor in
stituții centrale de 
sfat, delegații de spe
cialiști sau oameni de 
afaceri de peste ho
tare aflați la Mosco
va etc.

Mulți dintre vizifa-

a atras 
Sokolniki 
vizitatori, 
specialiști 

și alte

tori și-au împărtășit 
impresiile în Cartea 
de onoare a expozi
ției. N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a scris : „Ex-

de
vizitatori■

poziția demonstrează 
importantele 
ale poporului 
în construirea
miei socialiste, 
bucurăm de toate 
cestea și vă dorim să

succese 
român 

econo- 
Ne 
a-

obfinefi realizări și 
mai mari în economia 
dumneavoastră națio
nală”.

Expozifia a suscitat 
un mare interes și în 
rîndurile publicului 
larg. Vizitatorii au 
apreciat varietatea și 
înaltul nivel teh
nic al produselor in
dustriei noastre con
structoare de mașini, 
printre care instalația 
de foraj „4 DH-315" 
pentru adîncimi de 
7 000 metri, tractoarele, 
locomotiva Diesel elec
trică de 2 100 C.P., ma- 
șinile-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, 
autocamioanele, pre
cum și linia modernă, 
finisajul îngrijit al gar
niturilor de mobilă, cu
lorile plăcute ale țesă
turilor, diversitatea și 
buna calitate a artico
lelor de uz casnic etc.

Presa sovietică a a- 
cordat atenție expozi
ției, pubiicînd reporta
je, interviuri, informafii 
și fotografii.

A. MUNTEANU

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

T.O.

BRUXELLES ?
aceasta, au arătat sursele menționate, S.U.A. ar fi dispuse să sprijine numirea unui ofițer vest-ger- man în funcția de comandant al forțelor N.A.T.O. din Europa centrală, post deținut actualmente de un ofițer francez.Deși un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a declarat că „nu s-a luat încă nici o hotă- rîre“, se pare că în cursul convorbirilor particulare care au avut loc pînă acum între puterile N.A.T.O. s-a ajuns la o înțelegere. S-a afirmat că Germania occidentală este întru totul de acord cu punctul de vedere american privind mutarea sediului politic și militar al N.A.T.O. în Belgia. Anglia ar fi, de.asemenea, în favoarea mutării de la Paris a organului politic al N.A.T.O. și a stabilirii sale în vecinătatea noului sediu militar.

M COPENHAGA. Luni a sosit la Copenhaga, fn- —” tr-o vizită oficială de patru zile, președintele Italiei, Giuseppe Saragat, însoțit de ministrul italian al afacerilor externe, Amintore Fanfani și de alte persoane oficiale.
M PARIS. Președintele Franței, Charles de Gaulle, “ l-a primit la Palatul Elysee pe ambasadorul Republicii Populare Chineze în Franța, Huan Cen, cu care a avut o convorbire prietenească.
■| ATENA. La Nicosia continuă convorbirile între reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Cipru, Carlo Bernardes, și guvernul cipriot, în legătură cu rezolvarea pe cale pașnică a problemei cipriote. în cursul zilei de luni, Bernardes s-a întreținut timp de 90 de minute cu președintele Makarios și cu ministrul de externe Ky- prianu.
gR BELGRAD. La invitația generalului de armată 588 Ivan Goșniak, locțiitor al Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale R.S.F. Iugoslavia, la Belgrad a sosit marți o delegație militară din R. P. Bulgaria, care va face o vizită prietenească de 8 zile în R.S.F. Iugoslavia. Delegația bulgară este condusă de generalul Dobri Djurov, ministrul a- părării populare din R. P. Bulgaria.
KB BAGDAD. Presa irakiană relatează că Consi- liul de miniștri al Irakului a adoptat o hotă- rîre prin care cîțiva foști lideri ai partidului ,.Baas“ sînt traduși în fața justiției. Ei au fost acuzați că au delapidat din fondurile statului suma de aproximativ 100 000 de dinari.

M HELSINKI.
mi ini refill

. La Helsinki a fost dat publicității co- — municatul comun în legătură cu convorbirile dintre Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, care a făcut o vizită oficială în Finlanda, și Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe al Finlandei. Cei doi miniștri și-au exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre țările lor.
HH PEKIN. Au luat sfîrșit lucrările conferinței na- țlORCtl© mi rsrîirires 1 rv finrrntn ci rrimart f7r»nfa_ rința a fost al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, lucrărilor s-a subliniat că pe baza creșterii ducției, condițiile de piață au fost mult mai stabile și mai bune în tot cursul anului 1965. Veniturile și cheltuielile statului au fost echilibrate. Circulația bănească a fost satisfăcătoare, nivelul de trai al populației s-a îmbunătățit. De asemenea, în decursul anului trecut, comerțul exterior a înregistrat o creștere simțitoare.

cu privire la finanțe și comerț. Confe- prezidată de Li Sien-nien, vicepremier în cadrul pro-

LANSAREA NAVEI COSMICE „GEMINI-9" 
A FOST ANULATĂ

■10 CAPE KENNEDY. Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că lansarea navei 'cosmice „Gemini-9“, care urma să aibă loc marți, a fost anulată. Hotărîrea se datorește eșecului suferit de lansarea rachetei „Agena" cu care „Gemini-9“ urma să efectueze mai multe întîlniri în spațiu.

Mărfi, viafa economi
că din Franfa a fost în 
mare parte paralizată, 
ca urmare a grevei de 
24 ore declarate 
circa șapte 
de 
în 
cărilor 
ce. La 
ciază 
una din cele mai mari 
mișcări revendicative 
cate au avut loc în 
Franfa în ultimii ani. 
Ea a fost declanșată la 
chemarea Confedera
ției Generale a Muncii, 
Confederației Franceze 
Democrate a Muncii, 
centralei sindicale For
ce Ouvriere și Fede
rației Educafiei Națio
nale.

Grevei lucrătorilor 
de la serviciile publice 
i s-au alăturat, pentru 
prima oară, muncitorii 
unui șir de întreprin
deri private. Greva a 
afectat serviciile de 
electricitate, gaze, dis
tribuirea apei, căile 
ferate, băncile, servi
ciile de asigurare, 
transporturile orășe
nești din Paris, trans
porturile aeriene, arse
nalele, uzinele atomi
ce, toate întreprinde
rile de sfat. Lipsa de 
curent electric a antre-

de 
milioane 

ai muncii, 
revendi- 

economi-

oameni
sprijinul 

lor 
Paris se apre- 

că aceasta este

nat o serioasă pertur
bare a acfivităfii eco
nomice, multe între
prinderi industriale 
fiind nevoite să închi
dă porțile.

Lucrul a încetat în 
sectoare importante ale

Acțiuni

ploare
industriei ca metalur
gia, chimia, industria 
textilă, minieră, ali
mentară etc.

Parizienii, cît și lo
cuitorii din provincie, 
s-au văzut complet lip-

siți de ziare, scrisorile 
nu au fost distribuite, 
gh'șeele poștale nu au 
funcționat. Transportu
rile feroviare au fost 
perturbate. La „Air 
France" greva a fost 
integrală. Multe maga
zine au fost închise, 
iar legăturile telefonice 
interurbane au avut de 
asemenea de suferit.

în aceeași zi, în ma
joritatea orașelor Fran
ței au avut loc puter
nice manifestații de 
stradă, defilări, cor
tegii populare. La Pa
ris, un cortegiu de 
peste 100 000 de gre
viști a defilat pe stră
zile principale. Repre
zentanții partidelor de 
stingă — Waldeck Ro
chet, secretar general 
al partidului comunist, 
Charles Hernu, secretar 
general al Federației 
sfîngii democrate și 
socialiste, Claude Fu- 
zier, secretar al Fe
derației regiunii pari
ziene a S.F.I.O. — au 
participat la manife
stație, care a fost con
dusă de secretarii ge
nerali ai C.G.T. și 
C.F.D.T., Benoit Fra
ction și Eugen Des- 
camps.

Al. GHEORGHIU
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