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Vineri după-amiază, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii: Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Manea Mănescu și Ro
man Moldovan s-au întîlnit cu 
membrii Prezidiului Academiei Re
publicii Socialiste România.

Au participat academicienii Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei, Athanase Joja, Remus Rădu- 
leț, Șerban Țițeica, vicepreședinți, 
Dumitru Dumitrescu, secretar ge
neral al Academiei, Gheorghe 
Vrănceanu, președintele secției de 
științe matematice, Horia Hulubei, 
președintele secției de științe fizi
ce, Costin Nenițescu, președintele 
secției de științe chimice, Elie Ca- 
rafoli, președintele secției de ști
ințe tehnice, Emil Pop, președin

tele secției de științe biologice, 
Nicolae Cernescu, președintele sec
ției de științe agricole și silvice, 
Sabba Ștefănescu, președintele, 
secției de științe geologice și geo
grafice, Aurel Moga, președintele 
secției de științe medicale, C. lo- 
nescu-Gulian, președintele secției 
de științe filozofice, psihologice și 
juridice, Constantin Daicoviciu, 
președintele secției de științe isto
rice, Alexandru Philippide, pre
ședintele secției de literatură și 
arte, Raluca Ripan, președintele fi
lialei din Cluj a Academiei, Cris- 
tofor Simionescu, președintele fi
lialei din Iași a Academiei, și Ni
colae Teodorescu, membru în Bi
roul Executiv al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Andrei Păcuraru și Ștefan 
Bîrlea, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășii Miron Nicolescu, Ro
man Moldovan și alți participanți 
la întîlnire au înfățișat activi
tatea și preocupările actuale ale 
Academiei Republicii Socialiste 
România și ale Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat sarcinile oa
menilor de știință, ale tuturor cer
cetătorilor în dezvoltarea activității 
științifice din țara noastră, în par
ticiparea lor la îndeplinirea planu
lui cincinal, a hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al P.C.R.

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, vineri 
la amiază a sosit la București Ma
iestatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșa- 
hul Iranului.

înaltul oaspete este însoțit de 
excelențele lor Abbas Aram, minis
trul afacerilor externe, Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București, dr. Hossein Aii Logh- 
man Adham, general-colonel dr. 
Abdol Karim Ayadi, Abbas Mas- 
soudi, vicepreședinte al Senatului, 
general-colonel Fathollah Min Ba- 
chiyan, primul aghiotant al Maies
tății Sale Imperiale, Mostafa Mes- 
bahzadeh și dr. Mostafa Alamouti, 
membri ai Parlamentului, și de 
alte persoane oficiale.

în întîmpinarea Maiestății Sale 
Imperiale, pe aeroportul Băneasa 
se aflau președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, oameni de 
cultură, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Pe clădirea aeroportului Bănea
sa erau arborate steaguri româ
nești și iraniene. Pe fațada cen
trală a aerogării erau înscrise, în 
limbile celor două popoare, urări
le „Bun venit Maiestății Sale Im
periale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului!“ și 
„Trăiască prietenia româno-ira- 
niană !“

Avionul oficial, escortat deasu
pra teritoriului românesc de avioa

ne ale forțelor noastre armate, a 
aterizat la ora 11. La coborîrea din 
avion, Șahinșahul Iranului a fost 
salutat cordial de președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. In semn 
de salut sînt trase 21 salve de ar
tilerie. Șahinșahul Iranului și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România au 
trecut apoi în revistă batalionul 
de onoare aliniat pe aeroport. înal
tului oaspete îi sînt prezentați șefii 
misiunilor diplomatice aflați pe 
aeroport și persoanele oficiale ro

mâne. Are loc apoi defilarea găr
zii de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport au salutat călduros pe 
oaspeți. Un grup de pionieri au 
oferit flori.

într-o mașină escortată de moto- 
cicliști, șahinșahul Iranului și pre
ședintele Consiliului de Stat au 
părăsit aeroportul. în drum spre 
reședința înalților oaspeți, pe bu
levardele pe,care erau arborate 
steaguri românești și iraniene, ei 
au fost salutați de numeroși locui
tori ai Capitalei.

(Agerpres)

La sosire pe aeroportul Băneasa Foto : Gh. Vințilă

Industria electrotehnică și-a 
sporit de patru ori producția în 
perioada șesenalului, ponderea ei 
reprezentînd anul trecut 18,8 la 
sută din întreaga producție a in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Economiei naționale i-au fost asi
gurate, în cantități tot mai mari, 
produse la nivelul tehnicii mon
diale. în perioada la care ne refe
rim, întreprinderile din acest sec
tor al construcțiilor de mașini au 
asimilat în fabricație circa 1 600 de 
tipodimensiuni de produse. Cu toate 
acestea, industria electrotehnică 
n-a ajuns să satisfacă pe deplin ne
cesitățile economiei, a rămas în ur
mă în ce privește înzestrarea teh
nică și capacitatea de producție. în- 
trucît anumite cerințe sporite n-au 
fost prevăzute din timp și, deci, nu 
s-au luat la vreme unele măsuri de 
creștere a capacităților de produc
ție, o serie de sortimente n-au 
putut fi produse în cantitățile ne
cesare. De aceea, în ultimii doi- 
trei ani s-au importat diferite pro
duse a căror fabricație fusese asi
milată în țară și pentru care, în 
anii precedenți, capacitățile exis
tente acoperiseră cerințele.

După cum s-a subliniat la Con
gresul al IX-lea al partidului nos
tru, această rămînere în urmă tre
buie să fie cît mai grabnic lichi
dată. Industria electrotehnică — 
ramură indispensabilă oricărei e- 
conomii moderne — trebuie să se 
adapteze noilor cerințe ale progre
sului tehnic.

în lumina indicațiilor primite 
din partea conducerii de partid și 
de stat, au fost întocmite studii 
temeinice din care rezultă că 
este pe deplin posibil ca, ptnă în 
anul 1970, volumul producției între
prinderilor electrotehnice să crească 
de 2,6 ori, cu un ritm mediu anual 
de circa M,J la sută ; pe această 
bază, ponderea producției acestei ra
muri, in ansamblul industriei con
strucțiilor de mașini, se va ridica la 
2J la sută. Pentru atingerea acestui 
ritm înalt de dezvoltare, este ne
cesar în primul rînd ca, ținîndu-se 
seama de posibilitățile de finan
țare echilibrată a tuturor cererilor 
economiei, investițiile prevăzute în 
acest sector — de 3,5 ori mai mari 
decît în cei 5 ani precedenți — să 
fie efectuate într-un ritm accele
rat, astfel încît noile obiective să 
intre în funcțiune, într-o perioadă 
cît mai scurtă, cu întreaga lor ca
pacitate.

Se prevede că în cincinal vor 
intra în producție 8 noi întreprin
deri electrotehnice, iar cele exis
tente vor fi substanțial dezvoltate. 
Fiecare leu investit va trebui să 
asigure un spor de producție de 
2,2 lei. Construirea și darea în ex
ploatare într-un timp scurt a 
noilor obiective, realizarea unei 
eficiențe economice ridicate de
pind de pregătirea și organizarea te
meinică a activităfii de investifii, 
de modul în care își vor îndeplini 
obligațiile toate colectivele însărci
nate cu proiectarea, construcția și 
montajul noilor capacități de pro
ducție. La fel de importantă este 
și abordarea în perspectivă a pro
blemelor legate de formarea ca
drelor de înaltă calificare nece
sare.

Creșterea și diversificarea pro
ducției electrotehnice presupun 
o examinare atentă a profilelor actuale 
ale întreprinderilor din această ra
mură, o adaptare a lor la noile ce
rințe. Pe măsura intrării în 
funcțiune a noilor obiective, a 
diversificării producției va fi 
necesară o anumită reprofilare a 
întreprinderilor existente, în unele 
cazuri o divizare a lor în unități 
productive separate. La baza îmbu
nătățirii profilării trebuie să stea 
criteriul menținerii, în cadrul di
feritelor uzine, a acelor sortimen
te pentru care există baza tehnică 
necesară și s-a acumulat o bogată
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CU PRILEJUL VIZITEI PRIMULUI MINISTRU 
AL REPUBLICII SINGAPORE

Dejun oferit de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, a oferit vineri la amiază un 
dejun în saloanele Consiliului de 
Miniștri, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a primului ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan Yew, 
cu soția.

Au luat parte Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe, Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alte persoane ofi
ciale.

Din partea Republicii Singapore 
au luat parte S. Rajaratnami, mi
nistrul afacerilor externe, Othman 
Wok, ministrul culturii și aface

rilor sociale,- și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe primul 
ministru.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

Vizita protocolară la președintele 
Consiliului de Stat

Toastul președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Salutînd pe primul ministru al Republicii Singapore 
și persoanele care îl însoțesc, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a subliniat că 
România și Republica Singapore, apropiate prin mul
te năzuințe comune, își consacră eforturile întăririi 
economiei și independenței lor naționale. Vorbitorul a 
relevat cu satisfacție faptul că în timpul convorbirilor 
cordiale avute pînă acum de'oaspeți cu prim-vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, Giheorghe Apostol, și 
la Ministerul Afacerilor Externe s-au degajat răs
punderea și preocuparea comună a guvernelor celor 
două țări pentru rezolvarea problemelor majore ale 
vieții internaționale. Am reținut cu mult interes — a 
spus președintele Consiliului de Miniștri — sublinierea 
de către Excelența Voastră a necesității respectării in
tereselor țărilor mici și mijlocii, a dreptului la libertate 
și dezvoltare de sine stătătoare a fiecărei națiuni. După
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Toastul primului ministru 
al Republicii Singapore, 

Lee Kuan Yew
în răspunsul său, primul ministru al Republicii Sin

gapore a exprimat în numele său, al soției și per
soanelor oficiale care îl însoțesc, mulțumiri pentru 
modul cordial în care au fost primiți. Salutînd ho- 
tărîrea României de a avea relații cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor socială și politică, primul 
ministru a arătat că aceasta corespunde dorinței pro
funde a țării sale de a extinde și diversifica relațiile 
economice cu toate țările lumii. De aici decurge — a 
arătat primul ministru — și dorința noastră de a în
tări relațiile comerciale și economice între România și 
Republica Singapore. Sperăm că pe baza avantajului 
reciproc vom stabili relații durabile între țările noas
tre.

Primul ministru Lee Kuan Yew a relevat apoi rea
lizările obținute de Republica Singapore în ultimii ani, 
ca urmare a cuceririi independenței naționale și a

în cursul după-amiezei, Șahinșa
hul Iranului a făcut o vizită pro
tocolară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La sosirea înaltului oaspete .Ia 
Palatul Consiliului de Stat, garția 
militară a prezentat onorul.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și Maiestatea 
Sa Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr a avut loc o convorbire cor
dială.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Abbas Aram, ministrul afacerilor 
externe, și Ahmad Eghbal, amba
sadorul Iranului la București.

După convorbire, președintele 
Consiliului de / Stat a înmînat 
Șahinșahului Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I

Felicitînd călduros pe Șahinșah 
pentru înalta distincție conferită, în 
numele Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
de Stat a subliniat că prin aceasta 
poporul român și conducerea sa 
exprimă deosebita lor apreciere 
pentru contribuția pe care Maiesta
tea Sa Imperială o aduce la dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între România și Iran,

la asigurarea bunelor relații în
tre popoare. Folosesc acest pri
lej — a subliniat vorbitorul — 
pentru a prezenta Maiestății Voas
tre urările mele cele mai cordiale 
de sănătate și fericire personală, 
iar poporului iranian prosperitate 
și pace.

Șahinșahul Iranului a exprimat 
calde mulțumiri, apreciind înalta 
distincție ca un simbol al priete
niei care unește cele două po
poare.

Maiestatea Sa Imperială a în
mînat apoi președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România Ordinul „Pahlavi".

(Continuare în pag. a V-a)

Dineu în onoarea Șahinșahului Iranului
5 9

Seara, președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a oferit un 
dineu în onoarea Șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu și 
Petre Blajovici, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Constanța 
Crăciun, Mihai Gere și Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinți ai Consiliu

lui de Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționa
le, Justinian, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe române, conducători de 
instituții centrale, academicieni, 
generali.

Au participat Abbas Aram, mi
nistrul afacerilor externe al Iranu

lui, Ahmad Eghbal, ambasadorul 
Iranului la București, dr. Hossein 
Aii Loghman Adham, general co
lonel dr. Abdol Karim Ayadi, 
Abbas Masoudi, vicepreședinte al 
Senatului și ceilalți membri ai sui
tei Maiestății Sale Imperiale.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 

cordialitate, președintele Consiliului 
de Stat și Șahinșahul Iranului au 
rostit toasturi. (Agerpres)
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CARTEA SUB STICLĂ
Acum două șeii am a- 

vut ceva timp la îndemî- 
nă și mi-am spus : „Să 
ies in oraș, să umblu prin 
librării, să văd ce cărți 
noi au mai apărut'. Cum 
vedeți, proiectul meu era 
destul de modest și se 
părea că nimic nu mă va 
împiedica să-l aduc la 
îndeplinire. Cu toate a- 
cestea...

De plecat de acasă, am 
plecat. Și ca să nu vă în
chipuiți că mi s-a întîm- 
plat ceva pe drum, mă 
grăbesc să vă spun că am 
ajuns la librărie într-o 
bună stare a sănătății și 
într-o excelentă dispozi
ție. Buna stare a sănătă
ții mi-am păstrat-o și 
după, însă, din nefericire, 
nu și buna dispoziție. Dar 
să relatez faptele. Libră
ria pe care îmi pusesem 
în gînd s-o vizitez — una 
dintre cele mai mari din 
centru — nu era chiar 
goală, dar aproape. In
trau oameni, doritori ca 
și mine să răsfoiască 
șase-șapte cărți și îna
inte de plecare să cum
pere una, vedeau cu mi
rare ceea ce văzusem și

Zaharia STANCU

eu tot cu mirare, se spe
riau ori se supărau și 
plecau repede. Unii ple
cau tăcuți, ca de la căpă- 
tîiul cuiva care le fusese 
drag și murise. Alții ple
cau murmurînd, — și nu 
cuvinte de laudă. In ceea

Prin librăria pe care 
pînă acum cîteva săptă- 
mîni o știam plină de 
clienți în tot cursul zilei 
far în orele de seară su
praîncărcată — fluiera 
vîntul. Vînzătoarele și vîn- 
zătorii așteptau liniștiți

ce mă privește, țin să 
mărturisesc că nici nu 
m-am supărat, nici nu 
m-am speriat. M-am măr
ginit numai să-mi pierd 
buna dispoziție cu care 
plecasem de acasă și a- 
junsesem pînă aici. Am 
rămas deci pe loc și am 
privit vreme de o jumă
tate de ceas ca să văd ce 
se întîmplă. Și iată ce-am 
văzut:

clienții. Clienții veneau, 
aruncau o privire din ușă 
ori de lîngă ușă și 
plecau. Becurile ar
deau atîrnate de tavan și 
lumina lor cădea din bel
șug, cu strălucire, pe tej
ghelele lungi. Aci, cărțile 
vechi și cărțile noi abia 
ieșite de sub tipar se o- 
dihneau așezate la rînd, 
ca niște exponate de mu
zeu. Nimeni nu se apropia

de tejghele și nimeni nu 
întindea mîna să ia o 
carte, s-o răsfoiască și 
după aceea s-o pună la 
loc sau s-o cumpere. De 
ce ? Pentru un motiv foar
te simplu : cărțile, toate 
cărțile așezate irumos și 
la rînd pe tejghele, se 
aflau sub sticlă.

Am întrebat o vînzătoa- 
re :

— Dacă vreau să-mi 
aleg o carte pentru a o 
cumpăra, cum trebuie să 
procedez ?

— Vă uitați la cărți, 
prin sticlă, vă alegeți 
una, mi-o arătați și eu 
v-o dau din raft.

— Dar aș dori — am 
replicat umil — ca înain
te de a-mi alege o carte 
să mă uit prin ea, să văd 
ce conține. Cumpăr cărți 
de vreo jumătate de 
veac și niciodată n-am 
cumpărat vreuna fără să 
știu ce cumpăr. Mi-ar 
veni greu să-mi schimb 
tocmai acum obiceiul a- 
cesta.

— Trebuie, tovarășe, 
altfel...

(Continuare în pag. Il-a)

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat 

Chivu Stoica
Maiestate,
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi ca, în numele Consiliului de Stat, al 

guvernului și poporului român, să adresez un salut 
cordial de bun venit în Republica Socialistă România, 
Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului, și distinselor persona
lități care îl însoțesc.

Doresc să subliniez, în această plăcută împrejurare, 
simpatia cu care este întîmpinată vizita Maiestății 
Voastre și să exprim convingerea că înalții noștri 
oaspeți vor simți în timpul șederii lor în România 
căldura sentimentelor pe care le nutrește poporul 
român față de poporul iranian.

în România sînt urmărite cu mult interes eforturile 
harnicului popor iranian, popor cu o, străveche civili
zație, pentru dezvoltarea țării, pentru ridicarea econo
miei și promovarea progresului. social și cultural al 
Iranului. Este cunoscută contribuția importantă pe care 
Iranul o aduce la cauza nobilă a cooperării interna
ționale.

Vizita Maiestății Voastre, manifestare elocventă a 
sentimentelor de prietenie dintre popoarele român și 
iranian, a aspirațiilor lor comune de pace și colabo
rare internațională, reprezintă un moment important 
în evoluția relațiilor dintre statele noastre.

Relațiile româno-iraniene au o îndelungată tradi
ție. Din vremuri îndepărtate popoarele noastre au 
năzuit să se cunoască și să facă schimburi de va
lori materiale și culturale. Opere ale artei și lite
raturii persane au dobîndit din vechi timpuri o largă 
circulație în țara noastră, iar în lucrările unor căr
turari români de seamă au fost oglindite momente 
semnificative din istoria și civilizația multimilenară 
a Persiei.

în timpul vizitei în România, Maiestatea Voastră 
Imperială va avea posibilitatea să cunoască activi
tatea creatoare, preocupările și realizările poporului 
român în domeniile economic, social și cultural.

Toastul Șahinșahului 
Iranului, Mohammad 

Reza Pahlavi Aryamehr
Domnule președinte al Consiliului de Stat,
Excelențe și
Dragi prieteni,
Vă mulțumesc sincer pentru amabilele cuvinte pe 

care ați binevoit să le pronunțați la adresa poporului 
meu și a mea personal. Sînt deosebit de mișcat. La 
întoarcerea mea voi fi pe lîngă poporul meu interpre
tul sentimentelor de prietenie pe care ni le-au arătat 
poporul român, domnul președinte, precum și guvernul 
român.

La drept vorbind, eu nu am fost mirat de a găsi 
puncte de contact între poporul dumneavoastră și aspi
rațiile care îl animă, și acelea care ne animă pe noi. Dacă 
studiem istoria relațiilor, de veche tradiție, dintre 
țările noastre, vedem că din secolul al XV-lea a existat 
între Uzun Hasan, regele perșilor, și Ștefan cel Mare, 
domnitorul Moldovei, un vast schimb de scrisori. Mai 
tîrziu Eshabe, primul ambasador iranian, în același 
timp om de știință și diplomat, a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a apropia cît mai mult cele două 
țări. în secolul trecut, orientalistul român Andrei 
Antalfy, care cunoștea la perfecție limba persană, a 
predat această limbă la Universitatea din București si 
a tradus în limba română celebra „1000 și una de 
nopți", precum și numeroase scrisori ale regilor Per
siei. Ultima manifestare culturală română care privește 
Iranul este a 700-a aniversare a lui Golestan în 1957, 
urmată de traducerea în limba română a cărții marelui 
nostru poet și a culegerii de poezii de alți poeți ira
nieni. Societatea noastră de litere va avea în curînd 
prilejul, sper, de a primi pe traducătorul acestor opere, 
cu ocazia Congresului internațional al iranologilor, care 
va avea loc în septembrie viitor la Teheran. El va 
putea cu această ocazie să-și dea seama de lucrării* 
care sînt în curs la Teheran pentru pregătirea uneî 
antologii a poeziei române.

Marile biblioteci române, în special cele de la Bucu
rești și Cluj, posedă prețioase colecții de manuscrise 
persane. Manuscrisul numit „Cartea regilor", din Bi-

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)
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RĂSPUNDEȚI PERSONAL 
PENTRU ASIGURAREA 

PROTECȚIEI MUNCII!
Pentru a evidenția mai plastic 

Însemnătatea chestiunilor ce voim 
a le dezbate în materialul de față 
privind protecția muncii, transcriem 
mai întîi citeva afirmații semnifi
cative, notate cu prilejul unor re
cente convorbiri la diferite institu
ții, foruri de specialitate, întreprin
deri. Ni s-a spus : „în domeniul 
nostru, toate cazurile sînt impor
tante”. Or: „Protecția muncii nu se 
rezumă la o activitate de apărare, 
ci înseamnă de fapt străduință ne
încetată, luptă pentru a crea oa
menilor condiții de muncă optime, 
civilizate, eliminîndu-se cu desă- 
vîrșire posibilitățile de îmbolnăvi
re, accidentare etc.'. Acest ultim 
deziderat e perfect realizabil. în 
țara noastră „protecția muncii' a 
devenit o preocupare de prim or
din a statului socialist, care, con
comitent cu acțiunea de dezvoltare 
a industriei pe baza celei mai 
înalte tehnici, alocă fonduri impor
tante, inițiază cercetări științifice 
etc. pentru nobila veghe a sănătă
ții și vieții celor ce muncesc.

De aceea, „întîmplarea neprevă
zută", pe care o invocă unii, e o 
scuză inadmisibilă, mai ales cînd 
abaterile — în acest domeniu al re
surselor omenești — se traduc prin 
deficiente de ordin tehnico-organr- 
zatoric, slăbirea simțului de răs
pundere, aplicarea superficială a 
măsurilor prevăzute în legi și di
rective referitoare la protecția 
muncii, fiind nerecuperabile prin 
explicații tardive ori reparații ul
terioare.

Iată consecințele posibile ale 
unei „mici scăpări" de ordin orga
nizatoric, care s-ar exprima prin 
cîteva cuvinte obișnuite : „lipsa de 
asistență tehnică". Cazul s-a pro
dus la o instalație de la Rafinăria 
nr. 7 Brazi. Un muncitor a efectuat, 
în mod nereglementar, o interven
ție ce trebuia asistată de maistru 
sau inginer. Accidentul n-a luat 
proporții, datorită intervenției ra
pide a unui tovarăș de muncă al 
său, bine calificat. Dar iată că o 
deficiență asemănătoare se sol
dează, la „Alumina" din Oradea, cu 
consecințe mult mai grave : avaria 
unei instalații și victime omenești.

Situațiile citate mai sus scot în 
evidență valabilitatea unui princi
piu mai general și anume : nor
mele de organizare a producției

sau de aplicate a măsurilor de 
protecție a muncii au un caracter 
științific și, de aceea, trebuie res
pectate întocmai. Graba, superfi
cialitatea în această privință, to
lerarea neglijențelor șau a unor 
acte care denotă atitudine de bra
vadă, de încredere excesivă în 
propriile forțe nu pot fi admise sub 
nici un motiv.

Deosebit de gravă este lipsa de 
răspundere în cazurile în care, deși 
consecințele nepăsării se cunosc, 
nu se iau măsuri de precauție ele
mentare. Pe un vas aflat în repara-

• EXIGENTĂ, 
RĂSPUNDERE, CONTROL- 
PE TOATĂ FILIERA • AICI 
NU EXISTA „CAZURI 
FĂRĂ IMPORTANTĂ"

ție la Orșova, în timp ce se lucra 
cu o substanță nouă („prenadez"), 
a izbucnit o explozie. Abia peste 
două zile au venit instrucțiuni de 
la întreprinderea furnizoare — „An- 
ticoroziv" București — în care se 
atrăgea atenția asupra condițiilor 
speciale de folosire. De ce aceste 
instrucțiuni n-au figurat pe amba
laj, cum ar fi fost firesc ? Cum se 
pot „omite" asemenea „amănunte" 
capitale 7 Cine a comis crima ?

In acest domeniu al protejării 
omului nu există reguli, fapte, indi
cații „fără importanță". Orice amă
nunt trecut cu vederea, neglijat, 
poate avea consecințe nefaste. 
Protecția muncii are normele ei, 
stabilite în mod științific, care tre
buie aplicate cu strictețe, cu exi
gență. Lucrul acesta se poate rea
liza dacă în prealabil ele au fost 
însușite corect și temeinic, intrînd 
în deprinderile oamenilor, dacă 
asupra acestor cunoștințe se exer
cită, de către cei în drept, un exa
men permanent. Iată de ce instruc
tajul periodic, precum și controlul 
acestui instructaj pe „toată filiera", 
începînd cu organele tutelare, di-

8-8-8

ECOURI
Diefă savuroasă ? 
Să ne convingem fi noi!

„De cînd a apărut articolul -Sa
voarea... dietei" *J aproape că nu 
mși am casă cu soțul meu. Vrea cea 
mai complicată dietă — că n-are o 
singură boală, are trei — și să-i pla
că, zilnic, ca sarmalele de anul nou. 
Eu îi invidiez pe oamenii cu talent 
ia scris, dar cu gătitul nu merge chiar 
attt de ușor !’

Gabriela B. 
gospodină

„De acord, cine nu vrea ca dieta 
să fie gustoasă I Dar cum să-mi ex
plic faptul că autoarea n-a dat nici 
măcar o șingură rețetă ! Pînă nu văd 
cu ochii socof că am dreptul, ca 
bolnav de ulcer, să cred că cele 
scrise nu sînt decît rodul unui vis 
frumos al unei autoare pline de cele 
mai bune intenții”.

loan COMAN,
student, str. Ștefan Ciucă nr. 8, 
București

RĂSPUNS:
Obiecțiile sînt întemeiate, arti

colul avea, intr-adevăr, o omisiune 
capitală, datorită modestiei. Tova
rășa R,oda Vișinescu nu putea face 
vreo trimitere la un rețetar, deoa
rece este ea însăși autoarea cărții 
„Prepararea dietetică a alimentelor", 
(Editura tehnică, 1964). Intr-un ar
ticol, firește că nu-și avea loc tn- 
șirarea a tot felul de rețete pen
tru nenumărate categorii de dietă, 
dar ar fi fost util ca alături de ar
ticol să facem o trimitere înspre 
carte. Reparăm această omisiune 
acum,

„Am ieșit recent din spital 
și mi s-a dat o listă kilometri
că cu fot ce NU am voie să mănînc. 
E un chin și nu știu ce am de făcut. 
Mai-mai că aș ține pariul propus de 
tov. autoare, și anume să vin să mă
nînc bine măcar o zi, ca să mă con
ving că există și dietă savuroasă".

Prof. Petre DIACONU
Petroșeni

RĂSPUNȘ-
Deoarece am mai primit și alte 

scrisori de la cititoare și cititori 
dornici să țină pariul, să se con
vingă de tezele articolului și pe 
cale... gustativă, am căutat-o pe 
autoare la clinica profesorului doc
tor I. Pavel, unde lucrează ca a- 
sistent in dietetică, și am primit 
următorul răspuns :

„Sînt gg.ta oricînd să susțin în 
modul cel mai serios acest rămă
șag — anume că la o sărie de 
mîneăruri nu se poate deosebi fe-

■*) „Scînteia" nr. 6943.

lul preparat pe cale tradițională 
de cel dietetic. Chiar în ulti
mele luni, am făcut la diferite 
adunări, organizate pe raion de 
consiliul orășenesc al femeilor, 
demonstrații de gătit, care urmau 
după o conferință a unui medic. 
Aceste adunări se țin la diferite 
case de cultură. Poate că uneori 
nu sînt suficient popularizate, ast
fel încît să afle despre ele cît mai 
mulți dintre cei interesați".

Zeul timpului 
mai are de așteptat

De acord cu tezele generale ale 
copvgșijfrii cu prof, dr- C, Gb- 
triu despre „Zeul timpului și boala 
cronică" *). Tendința e într-adevăr 
de pondere tot mai mare a bolilor 
de adulți. Nu e însă exact că spi
talul de boli contagioase de pe 
Mihai Bravu qr fi fost închis și re
organizat, de vreme ce nici bol
navii, nici personalul, nici subsem
natul director n-am observat vreun 
asemenea fenomen. E adevărat că 
avem unele proiecte de extindere 
— pentru complicații ale* bolilor 
contagioase — dar nu putem încă 
socoti că putem reorganiza în a- 
cest sens spitalul.

Dr. C. BUTOIANU 
director al spitalului 
de boli contagioase 
prof dr. Victor Babeș

*) „Scînteia" nr. 6979

recțille generale din ministere și 
conducători de întreprinderi și pînă 
la șefii de brigadă sau de echipă, 
are o deosebită importanță.In mod 
special e nevoie de combaterea 
unor practici care mai dăinuie, du
pă cîte ni se semnalează (în unele 
întreprinderi forestiere din regiunea 
Suceava, de exemplu, unii șefi de 
echipă, mai puțin conștiincioși, 
consideră instruirea oamenilor asu
pra măsurilor de protecție a mun
cii ca o obligație stînjenitoare, de 
care caută să se debaraseze cît 
mai repede, iar, uneori — lucru 
extrem de grav — se rezumă la ob
ținerea unor iscălituri de la cei din 
subordine, ca să fie „acoperiți" în 
fața legii). Se cere, în asemenea 
situații, manifestarea unei exigen
țe severe, concretizată în sancțio
narea celor delăsători care, în ciu
da indicațiilor primite, reduc la o 
simplă formalitate grija pentru 
viața tovarășilor de muncă.

E criticabilă atitudinea ace
lor conducători de unități care, 
din nepăsare sau automulțumire, 
consideră că „în materie de pro
tecție a muncii noi am făcut totul, 
restul îi privește pe oameni". Dim
potrivă, ei trebuie să dea dovadă 
de un înalt spirit a) responsabili
tății, să stimuleze la toți cei din 
subordinea lor un stil de activitate 
exigent, operativ, îndreptat spre 
măsuri eficiente, intolerant la aba
teri. Ei trebuie să se sesizeze de 
îndată ce li s-au semnalat avarii 
sau accidente, chiar fără urmări 
grave, să analizeze cauzele care 
le-au produs și să iă măsuri ca ele 
să nu se mai repete. Practica „mu
șamalizării", care constă în neîn- 
registrarea unor încălcări, în co- 
coloșirea celor vinovați trebuie 
curmată prin intervenția energică 
a forurilor tutelare, fiind dăunătoa
re și străină de principiile promo
vate de partidul nostru.

O altă atitudine criticabilă, după 
cum ni se semnalează de către co
respondenți, constă în separarea 
problemelor de producție de preo
cupările pentru protecția muncii, 
ca și cum ar fi vorba de activități 
diferite. Mai ales dacă în urma 
acestei despărțiri artificiale este 
subapreciată, așa cum se mai în- 
tîmplă, din păcate, uneori, activi
tatea de protecția muncii. Iată un 
caz semnificativ. La Combinatul de 
celuloză din Călărași ventilația 
desținată protecției muncii ipai 
mult stă decît merge. In schimb, 
utilaje asemănătoare (tot de venti
lație) cu caracter tehnologic func
ționează, defecțiunile care se ivesc 
fiind reparate imediat, fără nici un 
fel de tărăgănare. Celor care 
muncesc trebuie să li se asi
gure condiții bune, civilizate, prin- 
tr-o preocupare permanentă, temei
nică, urmărită în mod consecvent. 
Asemenea preocupare trebuie să 
caracterizeze activitatea tuturor 
factorilor de specialitate responsa
bili, începînd cu institutele do pro
iectare care elaborează planurile 
noilor uzine, cu birourile tehnologi
lor din întreprinderi, cu forurile 
care avizează munca acestora, și 
pînă la cei care conduc și supra
veghează activitatea secțiilor.

In sprijinul protecției muncii sînt 
chemate să acționeze toate institu
țiile vizate, începînd cu organul 
creat special în acest scop — Co
mitetul de Stat pentru Protecția 
Muncii, ministerele și organele sin
dicale și continuînd cu directorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderi, cu toți factorii pe care le
gea i-a investit cu nobila răspun
dere de a veghea la desfășurarea 
în optime condiții de sănătate și 
siguranță a activității productive 
a' oamenilor muncii.

Fiecare răspunde nemijlocit, în 
sfera sa de activitate, pentru apli
carea sistemului de securitate a 
muncii, de protecție a omului 1

Vasile NICOROVICI

La concursul de coafură și tunsori pentru tineret, care a avut loc la Casa de 
cultură a raionului „16 Februarie" din Capitală

■
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VARIANTE
Pentru a informa cititorii despre noile 

modele de mobilă ce se vor pune în vîn
zare anul acesta, ne-am adresat tov. C. 
PAlȘ, director general adjunct în Ministe
rul Comerțului Interior.

— Pentru anul 1966 
— ne-a spus tov. 
Păiș — comerțul a 
contractat cu Minis
terul Economiei Fo
restiere 42 de tipuri 
noi de mobilă. Nu
meroase modele noi 
vor fi fabricate și de; 
către întreprinderile' 
industriei locale din 
regiuni. în total, a- 
nul acesta comerțul 
va 
cu 
camere de dormit, cu 
4 000 sufragerii, 20 000 
fotolii și 6 000 biblio
teci mai mult decît în 
1965. La executarea 
lor se folosesc plăci 
aglomerate, cunoscute 
cumpărătorilor, plăci 
fibrolemnoase, furni
re de diverse esențe 
combinate. Tapiseria 
și finisările se fac eu 
materiale plastice ca : 
perne spongioase, țe
sături din relon, îm
pletituri în culori a- 
trăgătoarej Iată cî
teva dintre noutăți: 
mai întîi elegantul 
dormitor „Delfinul" 
executat de IPROFIL 
„23 August" Tg. Mu
reș. El se remarcă 
prin originalitate, fi
nețea execuției, colo
rit atrăgător și finisaj 
cu furnir exotic. Un 
alt produs : garnitu
ra CQiȚiplexă „Uni
versal", realizată de 
același furnizor si 
alcătuită din zece 
piese, cu o linie sim
plă și elegantă, ce 
pot mobila un apar-

pune în vînzare
45 000 garnituri

lament de 2—3 ca-
mere.

începînd din tri-
mestrul III, în ma-
gazine se vor găsi
noile creații ale C.I.L. 
Pitești : sufrageria
„Trivale" — care are 
scaunele acoperite cu 
stofă șau imitație de 
piele și tapisate cu 
poliuretan — și o ca
napea extensibilă ; 
camera de zi „Cum
păna", din ale cărei 
piese face parte și o 
bibliotecă complexă, 
cu masă de scris, vi-

în sprijinul studiului 
cererii de consum

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri, în localul clubului muncito
resc Țiglina din Galați s-a des
chis o expoziție de mostre, organi
zată de Ministerul Comerțului In
terior și comitetul executiv al sfa
tului popular regional, în colabo
rare cu Ministerul Industriei U- 
șoare și Ministerul Economiei Fo
restiere. întreprinderile textile și 
fabricile de confecții din țară pre
zintă peste 1 500 de modele noi de 
țesături de in, cinepă, confecții și 
tricotaje de bumbac, lînă și mă
tase.

în 10 apartamente dintr*un bloc 
de locuințe, recent construit în a- 
propierea expoziției, au fost pre
zentate. de asemenea, cele mai noi 
tipuri de mobilă produse în uni
tățile Ministerului Economiei Fo
restiere.

Scopul expoziției este de a con
sulta populația în vederea stabili
rii sortimentului și a fondului de 
mărfuri pentru 1967 ; ea face parte 
din complexul de măsuri luat de 
M.C.I. pentru mai buna cunoaștere 
a cererii de consum. Se aplică me
tode moderne de investigație, fo- 
losindu-se chestionare pe grupe 
de mărfuri. Totodată, organizato
rii vop întreprinde, în următoarele 
zile, mai multe acțiuni în orașele 
Brăila și Galați, în același scop — 
al consultării oamenilor muncii pri
vind producția noilor sortimente 
prezentate.

Cei aproape 1 000 de vizitatori ai 
expoziției din primele ore au a- 
preciat în mod deosebit noile mo
dele de tricotaje și confecții pentru 
femei, țesăturile de in și noile ti
puri de mobilă.

Emancipare
Sînziana POP

cana- 
tip „Ca
se deose- 

alte piese 
similare

trine pentru obiecte 
decorative, un mic 
bar și rafturi pentru 
cărți, fiind comparti
mentată în așa fel în
cît să poată adăposti 
un aparat de radio și 
un televizor ; 
peaua-pat 
zino", ce 
bește de 
extensibile
prin faptul că se 
poate transforma în 
același timp în pat și 
fotoliu, fără să ocupe 
un spațiu suplimen
tar. Datorită dimen
siunilor șale reduse, 
bucătăria „Podișor", 
executată din plăci 
fibrolemnoase înno
bilate (Fabrica de 
mobilă din Fălticeni), 
poate fi amplasată în 
spații mai mici decît 
alte piese similare. Fo
toliile 2A, 2B, 3, 4 și 5, 
fabricate de IPROFIL 
„23 August" Tg. Mu
reș, Măgura-Codlei și 
„Libertatea“-Cluj, au 
o tapiserie elegantă, 
sînt confortabile și 
ușor de manipulat. 
Canapeaua „Horten
sia", garniturile T.M. 
3 și model „319“ pen
tru hol, vestiarul „Ti
sa", bucătăriile din 
plăci emailate „Do
rina" și „Ditrău" 
constituie alte nou
tăți ce se vor găsi 
anul acesta în maga
zine.

Interviu realizat de 
Dumitru MINCULESCU

Există în viața fînărului acel mo
ment de trecere de la adolescență 
la maturitate care se confundă cu 
trecerea de la supraveghere la auto
supraveghere sau, cum i s-ar mai 
putea spune, la independență lucidă, 
în viață — toți știm — lucrurile se 
petrec așa : crescut și sfătuit de 
păripți, instruit de școală, dus de 
mină aproape pas cu pas, copilul 
de ieri ajunge la vîrsta cînd trebuie 
să-și ia zborul. Platforma ? Tot ce s-a 
clădit în el prin 
educație. Ținta ? 
O mie I Deocam
dată toți se gîn- 
desc la profesie, 
la acel „ce voi 
fi adică la 
sute de profesii 
proiectate, toate, 
pe fondul con
strucției sociale. Ce 
fond, e firesc. La șaptesprezece 
lucrurile se judecă altfel. Se pun alte 
întrebări, noutățile șînt de un Tip cu 
totul inedit. Există o preocupare evi
dentă pentru fenomenul social, pen
tru relațiile cu ceilalți membri ai co
lectivității în care trăiești. Procesul 
învățământului capătă dintr-o dată 
gravitatea cuvenită, In clasa unspre
zecea nu-ți mai vine să amîni lec
țiile, mîîne te așteaptă examenul de 
maturitate. Dar atitudinea aceasta „lu
cidă" implică o mulțime de alte luări 
de poziție. Din cu totul alt punct de 
vedere sînt tratate relațiile colegiale, 
competența profesorului esfe apre
ciată la adevărata ei valoare, 
în principiu, tinerii sînt acum capa
bili să judece singuri. Există o con-

știință a comportamentului pe 
care, cu toate excepțiile exis
tente, și ele nu sînt puține, trebuie 
să o acordăm acestei vîrste mai ge
neros. Din acest punct de vedere, 
producîndu-se în continuare și nedi
ferențiat, ignorînd „emanciparea" fi
rească, tutela părintească poate de
veni sîcîitoare dacă nu chiar dăună
toare. Observația 
desigur, trebuie continuată, 
forme inteligente,

se întîmplă, în 
ani

Se pregătesc pentru ziua lor

asupra copilului, 
dar în 

neobosifoare. Nu 
sînt puține, di« 
păcate, exemple
le cînd autodisci- 
plinările sînt 
nexistente 
dulți. Dar 
este o cu totul 
altă problemă. în 
cazul tinerilor, a- 
narhia poate să 

formă de proastă

i- 
la a- 

astă

apară ca o
înțelegere a emancipării. Pentru că 
tentația e mare. Deci, vin cei 17 ani 
— vîrsta nu e limită, lucrurile se 
pot consuma mai devreme sau mai 
fîrziu — și cu ei -
diți-vă 
banal 
gur" 
„ieșire 
a orașului într-un mod social. Pentru 
că sociale sînt și formele de cultură, 
cinematograful, teatrul și librăria, și 
formele de conversație cu diferite 
categorii profesionale. Libertatea de 
a te descurca singur în toate aceste 
situații nu este oarecare. Ea poate 
deveni foarte ușor o exagerare, o 
aspirație în sine. Am mai scris des
pre aceasta, la șaptesprezece ani «in
tern toți niște eroi.

Am văzut acum cîteva zile, la un 
ștrand din oraș, un grup de tineri. 
Nu asta este însă important, ci alt
ceva. Tinerii aceștia aveau un 
comportament „special". Erau de-o si
guranță fascinantă care le stătea bine, 
ea ne stă bine tuturor, e o siguranță 
a păcii și bunăstării. Nu știu să spun 
exact cum mergeau, cum se miș- 

'.cau, să descriu felul gesturilor pe 
care le consumau între ei, dar toate 
vadeau o mare liniște și stăpînire de 
sine. Nu cunosc pe nici unul din 
tinerii aceia, s-ar putea întîmpla ca 
individual să am și dezamăgiri. Per
sonalitatea lor colectivă era însă de 
un tip sănătos și moral, de un tip 
disciplinat și camaraderesc și asta m-a 
mulțumit. Dar acestea sînt exemple 
bune.

Există și abateri, ca întotdeauna, și 
aci lucrurile nu mai stau deloc feri
cit. Există, am mai spus, exagerări. 
De pildă, libertatea înțeleasă ca o 
incapacitate de a te supune unui fac
tor de disciplinare exterior, orice a- 
tingere a personalității judecată ca 
răuvoitoare, menită a încorseta. Poa
te e mult spus negativism, dar și aci 
poate ajunge o fire recalcitrantă. 
Exagerările vin uneori și din naivi* 
fate, din ingenuitate gros dozată, ca 
să nu zic prostie, dintr-o exaltare 
permanentă în fața vieții, cum s-ar 
spune, din tot ce zboară se mănîn- 
că. Dar ce înseamnă să „zbori" ? Să

„libertafea". Gîn- 
numai la acest 

al plecării „sin* 
stradă. în sensul de 

lume" desigur, de folosire

chiar și 
exemplu 

pe 
în

I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
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A APROVIZIONĂRII 

CU APĂ
Comitetul executiv al Sfatului popular regional Plo

iești a analizat recent mersul lucrărilor de îmbunătă
țire a alimentării cu apă a orașelor Tîrgovlște și Plo
iești. Lucrări importante pentru crearea unor noi 
surse de alimentare se află într-un stadiu avansat. 
Astfel, la Dragomirești, în apropiere de Tîrgoviște, 
s-au forat 5 puțuri cu un debit de 6 000 mc pe zi și 
s-a construit o stație de pompare. Din cei peste 7 km 
conducte de aducțiune mai sînt de construit doar 
cîteva sute de metri. Paralel cu aceasta, în oraș se 
extinde rețeaua de distribuție a apei : 4 km conducte 
se află în probe tehnologice ; alte conducte, în lungime 
de 4 km., vor fi date în folosință în trimestrul IV al 
acestui an.

La Ploiești se execută, de asemenea, lucrări impor
tante de asigurare a apei potabile, mai ales în cartie
rele noi ale orașului. Din cele 10 puțuri prevăzute 
pentru aprovizionarea cartierului nord-vest s-au forat 
5, iar celelalte vor fi gata pînă la finele trimestrului 
III al anului. Concomitent se construiește un re
zervor cu o capacitate de 10 000 mc, o conductă de 
aducțiune din stația de pompare existentă și 12 km 
de conducte în oraș.

CARTEA SUB STICLĂ
(Urmare din pag. I)

Mi s-a dat să înțeleg că 
altfel... că altfel nu voi 
putea fi servit.

Am întrebat :
— Pentru oe ați așezat 

cărțile sub sticlă ?
— Ca să nu dispară.
— Și pentru ce dacă 

un client cere o carte s-o 
consulte înainte de a o 
cumpăra este refuzat ?

— Pentru că... pentru că 
nu toate cărțile cerute spre 
consultare se cumpără. 
Rămin pe ele semne și 
nu le mai putem vinde.

Am tăcut multă vreme. 
M-am uitat la rafturile 
pline de cărți. M-am ui
tat la lungile tejghele a- 
coperite de cărți... De 
cărți aflate șub sticlă... 
Vrei să vezi coperta li
nei cărți ? E posibil. Pri
vești coperta. Deslușești 
numele autorului. Găsești, 
de cele mai multe ori cu 
ușurință, titlul cărții. Cît 
despre conținutul ei cum 
să te lămurești ? Ziarele 
n-au publicat Tecenzii. 
Prșsa literară n-a publi
cat cronici. Vînzătoarea 
sau vînzătorul vor să te

servească, să-ți dea car
tea s-o consulți, — dar 
aceasta numai dacă te 
declari gata s-o cumperi, 
Vînzătoarele sau vînză- 
torii nu mai au ce face 
cu o carte cu care s-a 
umblat, nu mai au cui o 
vinde. Așadar, dacă vrei 
să afli conținutul unei 
cărți e greu de tot, este 
chiar — în cele mai mul
te cazuri — cu neputință.

Cum de s-a ajuns aici 7
Partidul și statul au dat 

bătălia ca oamenii mun
cii sâ frecventeze librări
ile, să ia contact cu car
tea de specialitate și cu 
cartea de artă, cu cartea 
scumpa, de literatură, și 
cu cartea ieftină, tot de 
literatură, să citească, să 
învețe fiecare cît rnai 
mult și cit mai bine. Este 
oare necesar să adaug 
că partidul nostru și sta
tul nostru au cîștigat și 
această bătălie ? Se pare 
că este.

Pină de ourind librări
ile gemeau de clienți. 
Una din marile mele 
bucurii era să trec din 
cînd în cînd, seara, prin- 
tr-o librărie. Mă uitam la

oamenii tineri sau vîrst- 
nici înșiruiți pe lîngă tej
ghele. Ii vedeam pe toți, 
sau aproape pe toți, a- 
fundați în lectură. Făceau 
sondaje într-o carte, pe 
urmă în alta. Mulți veni
seră cu gîndul să cum
pere o carte și pînă la 
urmă cumpărau trei-pa- 
tru Cu dragoste mă ui
tam la oamenii aceia. E- 
rau cititorii confraților 
mei și unii dintre ei erau 
și cititorii mei.

Oameni răsfoind și ci
tind cărți prin librării, — 
înainte de a cumpăra 
ceva .**• am văzut, în ul
tima jumătate de veac în 
toate librăriile din țară 
și de peste hotare pe 
unde am umblat. Nu se 
poate concepe o altfel de 
librărie...

Nu se poate con
cepe ?

— Ba se poate, tova
rășe.

Bărbatul care-mi răs
punde apăsînd puternic 
pe „ba se poate' e res
ponsabilul librăriei.

— Dacă dispar cărți, 
eu răspund...

Dar cine îi împiedică

pe responsabili și pe vîn- 
zători să-și organizeze li
brăriile în așa iei încît 
cărțile să se vîndă, nu să 
dispară? Nu cred că e 
bine ca din aceste consi
derente să îndepărtăm de 
librăriile noastre — de 
iapt de cărțile noastre — 
marile mase de cititori. A 
pune cartea sub sticlă e 
ca și cum ai pune-o sub 
lacăt. A pune cartea 
sub sticlă înseamnă a 
îndepărta cititorul de 
carte, înseamnă chiar a-1 
alunga. Cartea nu trebuie 
să fie ascunsă sub sticlă 
ci, dimpotrivă, pusă la în- 
demîna tuturor pe tejghe
lele din librării și pe 
standurile care, acum, o 
dată cu venirea primă
verii. ar fi trebuit să a- 
pară pretutindeni, pe la 
colțuri și pe la răscruci, 
prin piețe și prin parcuri.

Rqspîndirea cărții în 
cele mai largi mase ale 
poporului esfe una din
tre cele mai nobile sar
cini ale timpului nostru.

Să scoatem repede — 
cît mai repede posibil — 
cărțile de sub lespezile 
de sticlă care le ucid.

aspiri către ceva. Foarte bine. Ca
pacitatea de a imagina și a dori, 
de a crede in idealuri. Ambițiile a- 
cestea de o natură atît de umană și 
fac de fapt frumusețea vieții. Pe fon
dul de aur al disponibilităților afective 
și de inteligență tinerești se cer cize
late cu competență și grijă aceste 
virtuți morale, însușirile comunistului. 
Contînd pe tineri, tinerii trebuie to
tuși ajutați. Ordonarea vieții nu e 
simplă. Tentațiile de toate felurile 
sînt enorme la vîrsta aceasta, ele nu 
pot ti respinse, nici nu trebuie, dar 
o selecție a lor se impune, acorda
rea de priorități. E vorbă mai ales 
despre necesitățile ordine! sociale. 
Există un sistem de relații impuse de 
modul de conviețuire civilizat, care 
nu se pol ignora. Respectul vîrstei, 
al profesiei, al funcției ce ți se în
credințează, Respectul familiei, al 
prieteniei, al iubirii.

Din insăși inlîlnirea cu celelalte ca
ractere, din însăși confruntarea dintre 
emancipări se conturează. regulile 
fără de care nu șe poate conviefui. 
Autonomia, emanciparea nu vin în 
contradicfie cu ceea ce se cheamă 
disciplină socială, lată : tînărul care 
te impresionează prin personalitatea 
lui, prin siguranța cu care pășește pe 
stradă, tînărul acesta care își mani
festă prezenta în societate prin per
severență în acumulări de cunoșlinfe 
și muncă asiduă esfe fot atît de 
dezinvolt în a riposta el însuși alune1 
cînd observă la alții abateri de lj 
conduita socială. Disciplina de care, 
vorbim — adică acea capacitate a tî- 
nărului de a se încadra în normele 
de conviețuire socială, de a înțelege 
primordiali’atea intereselor generale 
— este certificatul maturităfii lui.
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PLANUL un instrument viabil
DE MASURI nu

Tot maî multe între
prinderi se străduiesc să 
asigure aplicarea ritmică, 
perseverentă, în produc
ție a măsurilor tehnico- 
organizatorice în vede
rea valorificării la nivel 
superior a resurselor ma
teriale, financiare și a 
forței de muncă, per
fecționării tehnicii și or
ganizării producției, înde- cerile acestor fabrici, cît 
plinirii sarcinilor planifi- ‘ 
cate la toți indicatorii. 
După patru luni din a- 
cest an, uzina „înfră
țirea" din Oradea se 
prezintă cu toți indi
catorii de plan cantita
tivi, calitativi și valorici 
realizați. Succesul se da- 
torește în mare măsură 
tocmai aplicării unui nu
măr de 15 măsuri teh- 
nico-organizatorice pre
văzute pentru această 
perioadă. Celelalte 14 
măsuri, care mai $sînt

șa lucrurilor mărunte. 
Asemenea măsuri, în ul
timă analiză, exprimă în
gustimea cu care este pri
vită întocmirea planurilor 
M.T.O. în întreprinderi
le respective. Aici se 
pune mai mare preț pe 
numărul măsurilor și 
nu pe calitatea lor. 
„Am sesizat atît condu-

vespect față de inițiativa

• Termenele largi și dis-
persarea răspunderii

prevăzute în planul pe 
acest an, au termene fixe 
de aplicare, eșalonate 
pînă la sfîrșitul trimes
trului II. Consemnăm, 
așadar, un aspect pozitiv: 
colectivul acestei uzine 
nu numai că a acordat o 
deosebită atenție selec
ționării măsurilor, efici
entei lor, dar și-a con
centrat eforturile pentru 
traducerea acestora în 
viață in prima parte a 
anului. Ca urmare, efec
tele favorabile se fac 
simțite din timp și pe o 
perioadă cît mai mare 
din acest an.

Trebuie subliniat că 
preocuparea pentru des
coperirea de noi rezerve 
nu este sporadică la uzi
na „înfrățirea". Recent, 
aici s-a definitivat studiul 
.făcut la prelucrarea a 
două piese — batiul de la 
mașina de frezat univer
sală și suportul transver
sal de Ia raboteză, stabi- 
lindu-se că, prin unele mă
suri, productivitatea mun
cii poate să sporească cu 
25—30 la sută. Pe scurt, 
asemenea stil de muncă 
înscăunat la „înfrățirea" 
stimulează inițiativa și 
priceperea întregului co
lectiv în 
posibilităților 
a nivelului 
economice.

în același 
însă și conduceri de în
treprinderi care consideră 
planul M.T.O. ca o simplă 
formalitate. Fabrica de 
confecții, fabrica de trico
taje „Miorița" și fabrica de 
încălțăminte „Solidarita
tea", toate aparținînd Mi
nisterului Industriei 
șoare — continuă să 
nore însemnătatea 
bilirii unor măsuri 
nico-organizatorice 
ciente, bine 
tate. Pur și 
nurile lor 
îmbibate cu 
rente de serviciu : „se va 
lărgi localul de asistență 
medicală ; șe va asigura o 
situație financiară echili
brată ; se va dota garde
roba cu umerașe". Nu de 
puține ori, se prevăd zeci 
și sute de măsuri nesiste
matizate, grupate Ia în
tâmplare, cele eficiente 
pierzîndu-se în avalan-

și Direcția generală de 
confecții-tricotaje din 
Ministerul Industriei U- 
șoare — ne-a spus tov. 
Silvia Romoeea, inspec
tor bancar — despre a- 
ceste false măsuri 
rînd scoaterea lor 
plan.
nu am primit nici un 
răspuns". De unde se 
vede că această trata
re lipsită de seriozitate 
și de răspundere a pla
nului M.T.O. este alimen
tată chiar de către forul 
de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare.

La întreprinderile amin
tite se manifestă și 
mentalitatea de a se fixa 
termene foarte largi de 
aplicare a măsurilor, ceea 
ce duce la dispersarea 
răspunderii și la crearea 
unui fond de timp pentru 
justificări și promisiuni. 
Desigur, în termene ca : 
trimestrul I, semestrul 
I sau semestrul II, cum 
sînt stabilite la întreprin
derea „Miorița", este 
foarte greu să determini 
în ce stadiu trebuie să 
se afle aplicarea unor 
măsuri.

Calculul eficienței eco
nomice, atribut de 
mă importanță în 
plicarea unei măsuri 
nico-organizatorice, se 
face cu mari aproximații 
sau nu se face deloc. 
Astfel, la fabrica de con
fecții „Oradea" s-a de
terminat eficiența numai 
la măsurile cuprinse în 
grupa „Pentru creșterea 
productivității muncii.

Cum se urmărește 
plicarea măsurilor 
nico-organizatorice, 
Iizarea 
E greu 
răspuns, 
confecții 
toate că 
luni, nu 
suri ș-au aplicat și

ce
diu 

Dar, deocamdată,

pri- 
a- 

teh-

a- 
teh- 
rea- 
lor?

un 
de 
cu

fructificarea 
de ridicare 

activității

oraș există

U- 
ig- 

sta- 
teli- 
efi- 

fundamen- 
simplu, pla- 

M.T.O. sînt 
obligații cu-

eficientei 
să găsești 

La fabrica 
„Oradea", 

au trecut patru 
se știe ce mă-

,i care 
sînt întîrziate, iar Ia fa
brica de tricotaje nu se 
cunoaște mărimea efi
cienței în producție.

Aplicarea unor măsuri 
este mult întîrziată din 
cauza proastei lor corelări 
cu alte lucrări. Astfel, 
la fabrica de încălțămin
te „Solidaritatea", pînă 
în prezent, nu s-au aplicat 
cinci măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, cu toate că ter
menele au trecut de mult 
timp.

După toate cele semna
late este îndreptățită în
trebarea : ce rost au ast
fel de planuri de mă
suri tehnico-organizato- 
rice ? Energia cheltuită 
cu stabilirea unor măsuri 
inserate în niște file care 
apoi își dorm „somnul de 
veci" în dosare, poate fi 
folosită mai util. Fabrica 
„Solidaritatea", de exem
plu, mai are încă multe 
de făcut pentru îmbună
tățirea calității produse
lor sale, iar fabrica 
confecții „Oradea" 
dem că nu a uitat 
planul de beneficii 
primul trimestru a 
„realizat" grație celor pa
tru reduceri operate de 
minister la acest indica
tor. Este cazul ca, condu
cerile întreprinderilor 
vizate să iasă din inerție, 
să nu se 
numai cu unele rezulta
te globale și să caute să 
valorifice • cu adevărat 
rezervele interne, să dea 
dovadă de mai mult res
pect față de înțelepciu
nea și inițiativa colecti
vă, față de propriile ho- 
tărîri.

de 
cre- 

că 
pe 

fost

mulțumească

Viorel SALAGEANLA NIVELULPARAMETRILORPROIECTAȚI
La mai puțin de un an de la intrarea în 

funcțiune, uzina c-a preparare a minereurilor 
de la complexul minier Leșul Ursului a atins 
parametrii proiectați. Concomitent cu acest 
succes, graficele de la mina de peste muntele 
Aluni? au consemnat expedierea spre uzina 
de preparare a celei de-a 5 000-a tona de 
pirită extrasă peste plan de la începutul 
anului. (Agerpres)

o formalitate

G.A.S. Buftea, regiunea Bucu
rești. Depozitarea furajelor 

în sectorul zootehnic
Foto î Aqerpres

Cum
folosim
fondurile
destinate
combaterii

I

dăunătorilor
prevădentru procu

rarea de uti
laje și mate
riale necesa
re protecției

culturilor, statul nostru a 
alocat unităților socialiste 
agricole fonduri însem
nate. Au fost asigurate 
cantități sporite de ma
teriale fitofarmaceutice 
și utilaje perfecționate 
pentru organizarea ac
țiunii de combatere a 
dăunătorilor. în anul 
trecut, în regiunea Banat 
s-au aplicat tratamente 
pe o suprafață de peste 
95 000 ha la culturile de 
cîmp și la aproape 9 mi
lioane de pomi. Acolo 
unde. acțiunea a fost fă
cută la timp și în con
diții corespunzătoare, re
zultatele au fost bune ; 
se apreciază că sporul de 
producție datorat acestor 
acțiuni 
grîu și 
clă de 
Rezultate 
această direcție 
nut cooperativele agri
cole Biled, Șandra, Be- 
cicherecu Mic. Cenei, ca 
și multe altele. Deși a- 
ceste realizări sînt vizi
bile, multe unități agri
cole din regiune nu au 
folosit toate fondurile 
alocate în acest scop 
sau,’pur și simplu, le-au 
dat altă destinație. Anul 
trecut, în bazinul pomi
col Caransebeș s-au efec
tuat tratamente doar la 
62 la sută din pomi, iar 
la centrul Domașnea din 
același bazin, numai la 
47 la sută. Nici la plan
tele de cîmp nu s-au 
făcut tratamentele ne
cesare. De pildă, împotri
va gîndacului de Colora
do s-au aplicat trata
mente pe o suprafață de 
21969 ha, în loc de 
49 600 ha-

în unele raioane, con-

este de 440 kg
483 

zahăr 
mai

kg sfe- 
la ha. 

bune în 
au obți-

siliile agricole 
acțiuni de combatere a 
dăunătorilor la întîmpla- 
re, fără să cunoască con
cret 
va. 
unui 
s-au 
stropiri, deși în realitate 
au fost necesare doar 
9 900, deoarece există 
numai 3 300 cireși și nu 
peste 5 000, cum se cre
dea la Consiliul agricol 
raional Caransebeș. în 
timp ce aici s-au dat 
materiale mai multe, la 
cooperativa agricolă Că- 
văran acestea s-au re
partizat numai pentru 
3 300 cireși, deși în 
realitate există 16 200.

Unele unități agricole 
nu s-au îngrijit din timp 
de pregătirea echipelor 
și utilajelor, din care 
cauză au făcut lucrări 
de mîntuială. Cooperati
va agricolă Obreja, deși 
a fost avertizată de peri
colul atacului gîndacului 
de mai, nu a luat măsuri 
la timpul optim pentru 
prevenirea și combaterea» 
acestui atac, și astfel o 
suprafață de 20 ha cu 
pruni a fost compromisă. 
La cooperativa din Be- 
linț, cu toate că s-au 
aplicat trei stropiri pe o 
suprafață de 52 ha cu 
cartofi, din cauza lucră
rilor făcute tardiv și su
perficial, plantele au fost 
atacate de mană, redu- 
cîndu-se producția cu 
peste 8 000 kg la ha. 
Din datele existente re
zultă că între anii 1963- 
1965 la cooperativele a- 
gricole care n-au aplicat 
tratamente corespunză
toare producțiile la 
pruni și meri sînt cu 10 
kg pe pom mai mici, față 
de unitățile la care lu
crările de combatere s-au 
făcut la timp și cu răs
pundere. în multe locuri.

situația. La Macio- 
pentru combaterea 

dăunător la cireș 
planificat 15 500

radul de dotare tehnică 
a întreprinderilor in
dustriei ușoare din Ca
pitală a crescut mult în 
ultimii ani. Pe baza in- 

stat, în 
„Dacia", 

de bum- 
uav , „. , „Suveica",
suprafețele de producție au fost 
mult lărgite și s-au montat u- 
tilaje noi, moderne, de mare pro
ductivitate. Colectivele acestor în
treprinderi au obținut realizări în
semnate și în domeniul folosirii cu 
randament sporit a mașinilor și ca
pacităților de producție. Rezultatele 
se concretizează în cei peste 
178 000 mp țesături din bumbac și 
alte produse, în importantele eco
nomii și beneficii realizate supli
mentar de uni
tățile industriei ___________
ușoare din Ca
pitală în pe
rioada care a I S11 S S* F
trecut din acest I R| 11 L %

O analiză fă- 11 ț| țj Hj
cută recent de 
comisia econo
mică a Comite- IV F J* f
tului orășenesc III
București al III* 1*1
P.C.R., în cite- î l|l | I
va întreprin- i
deri ale acestei I___________
ramuri, scoate 
în evidență că
există totuși însemnate posibilități 
și rezerve nevalorificate încă, de 
sporire a indicilor de utilizare a 
mașinilor. S-a examinat, îndeosebi, 
cum sînt folosite utilajele noi și 
cele procurate prin transfer la „Fi
latura românească de bumbac", 
„Filatura de lînă pieptănată", țe- 
sătoria de relon „Panduri", între
prinderile textile „Dacia" și „Lu
ceafărul". în cele cinci unități s-au 
găsit, la data efectuării analizei, 
utilaje noi procurate pe bază de 
investiții, dar care nu au fost fo
losite deloc, în valoare de 3,7 mi
lioane de lei — și utilaje care func
ționează doar parțial, cu mari în
treruperi, în valoare de peste 17 
milioane de Iei.

Cum se explică această situație ? 
In multe cazuri, nefolosirea sau 

utilizarea parțială a unor mașini și 
instalații au fost determinate de

vestițiilor alocate de 
întreprinderile textile 
„Filatura românească 
bac", „7 Noiembrie",

realizate supli-

achiziționarea de utilaje care nu 
corespundeau caracteristicilor teh
nice avute în vedere la elaborarea 
proiectelor de dezvoltare a între
prinderilor sau atunci cînd 
încheiat 
nizoare. 
tănată", 
recepție 
mașini de răsucit cu inele mai mici 
față de cele prevăzute în proiectul 
de dezvoltare a fabricii. Aceasta 
a făcut ca timp de un an de zile 
utilajele respective să nu fie folo
site decît temporar.

O influență negativă asupra ni
velului indicilor de utilizare a noi
lor mașini și instalații are schim
barea pe parcurs a sortimentelor 
de produse, a surselor de aprovi
zionare cu materii prime și a con

s-au 
contractele cu uzinele fur- 
La „Filatura de lînă piep- 
de exemplu, comisia de 
a admis instalarea unor

dițiilor de desfacere. Așa s-a în- 
timplat la întreprinderea „Dacia" 
cu două prese de balotat; date 
fiind condițiile de livrare a pro
duselor în această întreprindere 
(metraje inegale), balotarea țesă
turilor cu ajutorul preselor nu este 
posibilă. Din această cauză presele 
respective stau nefolosite de mai 
mult timp, iar amortismentele ce 
se plătesc încarcă nejustificat pre
țul de cost al produselor.

Chiar numai aceste exemple 
rată cît este de important ca, 
viitor, la dezvoltarea secțiilor
fabricație, conducerile întreprinde
rilor și specialiștii institutelor de 
proiectări să examineze cu mai 
multă răspundere necesitatea și o- 
portunitatea fiecărui utilaj, să aibă 
în vedere ca mașinile solicitate să 
corespundă nevoilor reale ale pro
ducției. O dată cu procurarea noi-

lor utilaje, unitățile trebuie să-și 
asigure și documentația tehnică 
necesară cunoașterii și exploatării 
lor raționale, să pregătească din 
timp cadrele care le vor mînui.

Nu mai puțin importante sînt și 
problemele ce se ridică în legătură 
cu folosirea utilajelor vechi, 
montate și rămase disponibile 
urma instalării unor mașini 
De multe ori, întreprinderile 
comunică operativ forurilor tute
lare situația acestor utilaje pentru 
a fi redistribuite și montate acolo 
unde se simte nevoia lor. Conclu
dent în acest sens este exemplul 
ramelor de uscat cu cuple, în va
loare de peste 1,1 milioane de lei, 
de la întreprinderea „Luceafărul". 
Cum poate justifica conducerea în
treprinderii faptul că utilajele res

pective au fost 
date disponibile 
abia după un 
an și ceva de la 
demontarea lor, 
timp în care au 
stat nefolosite ?

Acțiunea de 
redistribuire a 
utilajelor dis
ponibile trebuie 
urmărită cu 
perseverență și 
răspundere în 
toate întreprin
derile, La re
partizarea ma
șinilor disponi- 

un studiu atent

de- 
în 

noi. 
nu

a- 
în 
de

bile este necesar 
asupra gradului de uzură fizică și 
morală a acestora, asupra caracte
risticilor lor tehnice, pentru a se 
aprecia dacă corespund cerințelor 
procesului de fabricație în între
prinderile care le solicită.

Cu prilejul analizei întreprinse, 
împreună cu conducerile fabricilor 
amintite, s-au stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă la crește
rea indicilor de utilizare a mași
nilor și instalațiilor existente. Se 
cuvine însă ca măsurile preconizate 
să fie aplicate neîntîrziat în prac
tică, în scopul de a se folosi mai 
bine capacitățile de producție ale 
acestor întreprinderi.

Gheorghe SFETCU
adjunct al comisiei economice 
a Comitetului orășenesc București 
al P.C.R.

Un nou produs al industriei noastre de prelucrare a țițeiului:

ADITIVII
® Ce caraderis
tici au P-102,
P-201 și P-301
• Uleiurile adi-
fivate prelun

mașinilor9

fondurile puse la dispo
ziție de către consiliul a- 
gricol regional au primit 
alte destinații.

O serie de anomalii se 
datoresc și lipsei unei 
evidențe și a unui con
trol eficace din partea 
organelor raionale. Nu
mai așa se explică faptul 
că unele S.M.T.-uri au 
încasat însemnate sume 
de bani fără să fi făcut 
vreo lucrare pentru 
combaterea dăunătorilor. 
De exemplu, S.M.T. Lu
goj a încasat aproape 
60 000 lei pentru lucrări 
neefectuate, iar S.M.T, 
Pecica, prin aplicarea de 
tarife nelegale, a încasat 
de la Consiliul agricol 
raional Arad peste 
14 000 Iei.

La dispoziția unităților 
agricole se află o gamă 
variată de mașini și uti
laje pentru combaterea 
dăunătorilor. Dar din 
cele 354 utilaje existente 
în rețeaua S.M.T.-urilor 
din Banat, numai 193 
sînt în stare bună de 
funcționare. Din acestea 
au fost folosite din plin 
doar 123. în acest an uni
tăților 
alocat 
pentru 
batere
Consiliile 
preună cu 
peratiste, 
preocupe îndeaproape de 
folosirea rațională a fon
durilor alocate, a utila
jelor existente, astfel ca 
toate 
pomi, 
etc. să fie apărate con
tra dăunătorilor.

agricole li s-au 
fonduri sporite 
acțiuni de com- 

dăunătorilor. 
agricole, îm- 
uniunile coo- 

trebuie să se

a

suprafețele cu 
cereale, legume'

Ion GROZAN 
directorul Direcției de 
control și revizie pentru 
regiunea Banat
I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Acum cîtva timp în presă s-a anunțat că Rafinăria Telea- 
jen a lansat un nou produs : aditivii (substanțe care 
se introduc în uleiuri pehtru a le asigura caracteristicile ne
cesare. Pentru a informa cititorii în legătură cu această rea
lizare ne-am adresat inginerului VASILE ȘTEFANESCU, di
rector tehnic al Rafinăriei Teleajen, unde se produc aditivii 
românești.

obținuți pînă acum do-Aditivii
vedesc calități care îi situează la 
nivelul produselor similare din 
străinătate. Rețetele elaborate de 
Institutul de cercetări pentru pre
lucrarea țițeiului, cărora noi le-am 
asigurat o tehnologie de fabricație 
corespunzătoare, au dat rezultate 
bune, verificate în practică. Rafi
năria noastră produce 3 tipuri de 
aditivi: P-102, P-201 și P-301, care 
au caracteristici antioxidante, an- 
ticorosive și de detergenți. în cu- 
rînd vom realiza un al patrulea 
tip — P-401 — cU calități de ame
liorare a vîscozității uleiurilor și 
scăderea punctului de congelare.

în prezent producem și se găsesc 
spre vînzare la stațiile de benzină

tipuri de uleiuri aditivate pentru 
autoturismele a căror motoare 
funcționează în 4 timpi.

Ținînd seama de necesitățile eco
nomiei, am experimentat, împreu
nă cu Institutul de cercetări pentru 
prelucrarea țițeiului, aditivarea u- 
nor uleiuri pentru locomotivele 
Diesel electrice. Rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. Experimen
tările continuă, uleiurile noastre 
aditivate folosindu-se la motoare
le Diesel ale instalațiilor de foraj 
supuse la sarcini mari.

— Ați arătat la început că 
la stațiile de benzină s-au pus 
în vînzare uleiuri aditivate. 
Se produc în cantități sufi
ciente și sînt folosite de con
ducătorii auto ?

— Noi putem asigura pieței in
terne orice cantitate, chiar dacă 
ea va crește de la o lună la alta. 
Dar mulți conducători de auto
turisme nu cunosc probabil ca
litățile și avantajele folosirii 
uleiurilor aditivate, față de ule
iurile obișnuite. Aș face propu
nerea ca Direcția generală de des
facere a produselor petroliere să 
popularizeze avantajele folosirii 
uleiurilor aditivate, care prelun
gesc mult „viața" mașinilor și aduc 
însemnate economii prin schimba
rea uleiului la un număr mai mare 
de kilometri parcurși. Mă gîndesc 
că pe bidoane pot fi puse manșete 
care să prezinte caracteristicile 
uleiurilor, precum și modul de în
trebuințare ; de asemenea, ele pot 
fi popularizate prin tipărirea de ca
taloage și pliante, prin panouri 
plasate pe șosele. în ceea ce ne 
privește garantăm calitatea uleiuri
lor aditivate. .

Inierviu realizat de 
Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

INDUSTRIA
(Urmare din pag. I)

cu 
de

experiență de fabricație, speciali
zarea după caracteristicile con- 
structiv-tehnologice ale produse
lor și nu după domeniul în care 
vor fi ele exploatate.

După cum s-a subliniat și 
prilejul recentelor consfătuiri
producție — organizate în între
prinderi și institute de proiectări 
în întîmpinarea Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini — crește
rea producției electrotehnice, în 
ritmul prevăzut de noul cincinal 
nu depinde numai de realizarea in
vestițiilor, ci, în mare măsură, și de 
eforturile tehnice și organizatorice 
sporite ale tuturor colectivelor de în
treprinderi din acest sector. Este ab
solut necesar ca toate capacitățile 
de producție existente să fie inte
gral folosite, cu indicii de exploa
tare optimi. în scopul spori
rii producției și diversificării ei, 
uzinele „EIectrofar“-București, 
„Steaua electrică“-Fieni, între
prinderea de piese radio și se- 
miconductori-Băneasa și altele 
trebuie să intensifice activitatea de 
autoutilare. Crearea sau dezvoltarea 
secțiilor de autoutilare trebuie 
să preocupe în tot mai mare 
măsură conducerile tuturor uzi
nelor electrotehnice. Ministerul 
va lua în considerare cu toată so
licitudinea și va analiza periodic 
propunerile uzinelor făcute în acest 
sens, sprijinindu-le în materializa
rea lor operativă.

Mulți participanți la recentele 
consfătuiri au arătat, pe bună 
dreptate, că însemnate sporuri de 
producție se pot obține prin mai 
buna organizare a producției. Pro
punerile lor privind îmbunătăți
rea programării și planificării o- 
perative, a aprovizionării și rit
micității producției, trebuie să fie 
examinate și valorificate fără în- 
tîrziere. Conducerile uzinelor vor 
trebui să se ocupe cu multă grijă

ELECTROTEHNICA
de dezvoltarea sculăriilor, ca și a 
altor secții auxiliare. Expe
riența uzinei „Electroputere"- 
Craiova, unde cu forțe proprii s-a 
creat o puternică sculărie, trebuie 
să servească și altor întreprinderi, 
chemate să urmeze acest exemplu.

O coordonată principală a dez
voltării industriei electrotehnice o 
constituie lărgirea sortimentelor de 
produse și, pe această bază, micșo
rarea continuă a importurilor. 
Multe din produsele electrotehnice 
actuale sînt rodul gîndirii crea
toare a specialiștilor din uzine șl 
institute de cercetare. în vederea 
asimilării unor noi tipuri de pro
duse, de înalt nivel tehnic, este 
de mare importantă ca eforturile cer
cetătorilor să fie concentrate șl orien
tate cu precizie îndeosebi spre prin
cipalele probleme ale dezvoltării ra
murii. Ministerul 
ca laboratoarele 
cercetări uzinale 
voltate, încît să 
menținerea permanentă a produ
selor electrotehnice în pas cu pro
gresul tehnic. Din partea condu
cerilor uzinelor se cere să valori
fice cît mai bine potențialul de 
cercetare de care dispun, să orien
teze munca cercetătorilor spre 
problemele-cheie, de moment și de 
perspectivă, ale dezvoltării și mo
dernizării producției. în mai mare 
măsură vor trebui să se ocuoe 
cercetătorii din uzine de licențele 
de fabricație procurate de peste 
hotare, de perfecționarea produ
selor realizate pe baza lor, de men
ținerea permanentă a acestora la 
nivelul tehnic mondial. întreprin
derile așteaptă, de asemenea, mai 
mult sprijin din partea Institutu
lui de proiectări și cercetări elec
trotehnice care a adus pînă a- 
cum o contribuție nesatisfăcătoare 
la dezvoltarea ramurii, mai cu sea
mă în domeniul electronicii.

în anii cincinalului, se vor asi
mila și moderniza circa 2 000 tipo- 
dimensiuni de produse, numărul

va lua măsuri 
și centrele de 

să fie dez- 
poată asigura

lor total ajungînd pînă în 1970 la 
peste 3 000. Din practica de pînă 
acum se desprinde necesitatea ca 
în procesul de asimilare a noilor 
produse să se acorde atenția cu
venită tuturor fazelor acesteia. 
Trebuie evitată pe viitor încărca
rea atelierelor de prototipuri cu 
lucrări care nu fac parte din pla
nul tehnic. Proiectanții trebuie să 
urmărească în mai mare măsură 
decît pînă acum executarea pro
totipurilor, să dea pe Ioc indicațiile 
necesare bunei lor execuții, să ve
rifice personal, în laboratoare, 
noile materiale și tehnologii.

Dezvoltarea industriei electro
tehnice nu poate fi privită izolat, 
ci numai în contextul dezvoltării 
armonioase a întregii noastre e- 
conomii. Creșterea producției elec
trotehnice trebuie să aibă la bază 
utilizarea în proporție sporită a 
materiilor prime din țară. Se des
prinde necesitatea ca Ministerul 
Industriei Chimice să asimileze în 
fabricație mase de presare termo- 
rigide, de calitate superioară, mase 
plastice rezistente la solicitări ter
mice și la șocuri mecanice, poli- 
clorură de vinii pentru cabluri te
lefonice și cabluri de forță, hîrtii 
și cartoane electrotehnice, cupru 
electrolitic de calitate superioară 
etc. E nevoie, de asemenea, 
Ministerul Industriei Ușoare 
asigure industriei 
fire, 
fibre

In 
mele 
ale cincinalului, se execută lucrări 
de modernizare și reutilare, de 
eliminare a unor locuri înguste în 
diferite întreprinderi. Avem con
vingerea că industria electroteh
nică se va dezvolta în ritmul pre
văzut, adueîndu-și contribuția la 
înfăptuirea vastului program de e- 
lectrificare a tării, la ridicarea 
gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de produc
ție.

ca 
să 

electrotehnice 
tuburi, țesături și benzi din 
de sticlă, diferite garnituri, 
prezent se conturează pri- 
obiective electrotehnice noi



PAGINA 4 SCINTEIA

Timpul ut il Primul spectacol
I

ș
I

al Operei naționale
din Sofia

Expoziția artelor 
decorative 
din Finlanda

Cercetătorul științific, 
prin bagajul său de cu
noștințe, este deținătorul 
unei importante surse de 
bogăție, în măsură să 
contribuie e la progresul 
economic și cultural al 
țării. Roadele activității 
sale sînt determinate nu 
numai de inteligența și ta
lentul lui, ci și de expe
riența profesională, de 
modul în care știe să-și 
orienteze cunoștințele spre 
aplicarea lor în practică. 
Valoarea cercetătorului 
se concretizează în func
ție de eforturile sale 
proprii și ale celor care 
sînt chemați a-1 forma. 
Unele statistici occidenta
le arată că astăzi un ab
solvent de facultate, cu 
reale înclinații spre mun
ca științifică, se formează 
într-un răstimp de cel pu
țin 5—8 ani, cheltuindu-se 
pentru pregătirea lui 
ca 70 000 de dolari, 
întîmpiător unele țări 
pitaliste preferă să 
curgă la un „import" 
siv de cercetători, 
să organizeze pe 
mai largă creșterea lor.

In general însă, fiecare 
tară își pregătește ea în
săși cadrele de cercetare 
de care are nevoie, re- 
curgînd uneori, pentru spe
cializare și perfecționare, 
la posibilitățile oferite de 
alte țări. Condițiile create 
în țara noastră vor asigura 
formarea unor specialiști 
bine pregătiți, în stare să 
răspundă cerințelor eco
nomiei și culturii noastre 
socialiste. Se prevede ca 
în anul 1970 să fie cu
prinse în munca de cerce
tare peste 30 000 de per
soane, între care cea mai 
mare pondere o vor avea 
lucrătorii științifici, parti
cipant! direct la cercetări, 

în rîndurile de față aș 
vrea să scot în evidență 
unii factori care pot grăbi 
ritmul de formare a cerce
tătorilor, fără a greva 
asupra laturii calitative a 
pregătirii lor. în acest 
sens, o însemnătate pri
mordială revine stimulării 
interesului pentru știință 
și cercetare încă de pe 
băncile facultății. Preda
rea unor cursuri descrip
tive, aglomerate cu date 
depășite de evoluția dis
ciplinei respective, obiș- 
nuirea studenților cu apa
raturi învechite, ce nu mai 
corespund tehnicii moder
ne, nu pot avea decît 
consecințe negative, ne
dorite. Ca un prim efect 
apare scăderea nivelului 
lucrărilor de diplomă, 
care, de fapt, ar trebui să 
reprezinte prima lucrare 
științifică a studentului. 
După părerea mea, este 
insuficient și timpul acot-

cir- 
Nu 
ca
re

nța - 
decît 
scară

de conf. univ. Alexandru T. BALABAN
membru corespondent al Academiei

dat lucrării de diplomă. 
Acesta nu permite, de 
cele mai multe ori, de
cît efectuarea unor repro
duceri experimentale, ge- 
nerînd proiecte cu foarte 
mici șanse de a fi aplica
te sau doar simple refe
rate, alcătuite pe bază de 
literatură documentară. In 
acest mod nu profită nici 
școala, nici știința, nici 
absolventul. Nedeprins cu 
elementele fundamentale 
gle muncii de cercetare, 
sau de dezvoltare a pro
ducției, pus, după absol
virea facultății, în fața 
unor cerințe științifice 
reale, absolventul nu-și va 
putea aduce contribuția 
scontată. Prin reexamina
rea programelor de stu
diu, suprimindu-se unele 
cursuri și simplificîndu-se 
altele, s-ar putea extinde 
durata efectuării lucrării 
de diplomă la aproxi
mativ 
timp 
poate 
sfîrșit
numită temă. In acest fel, 
acordarea diplomei va 
răsplăti nu numai simpla 
înmagazinare de cunoș
tințe, ci și deprinderea 
unor metode de cercetare 
și, eventual, găsirea unor 
soluții originale în tema 
dată. S-ar putea aprecia 
cu mai multă siguranță 
aptitudinile pentru cerce
tare ale absolventului, pe 
care actualul sistem nu le 
reflectă în suficientă mă
sură. Totodată, ar putea 
fi îmbunătățite și metode
le de încadrare a unități
lor de cercetare cu absol
venți prin concurs. Pentru 
aceasta se cere rezolvată 
și problema locurilor de 
lucru în laboratoare.

Un exemplu, în aparen
ță mic, dar sugestiv : 
olimpiadele, organizate la 
nivelul școlilor medii, re
prezintă forme eficiente 
de stimulare și selecționa
re a elevilor care dove
desc interes pentru acti
vitatea științifică. Se ob
servă însă de multe ori 
că cei care în tim
pul * liceului au partici
pat la asemenea con
cursuri, o dată deveniți 
studenți manifestă o slă
bire a acestui interes — 
în bună măsură datorită 
faptului că în cercurile 
științifice studențești, unde 
ar trebui să înceapă ade
vărata ucenicie în munca

luni, 
in 

la

nouâ 
realist, 
fi dusă 

cercetarea pe

rds- 
care 
bun 
o a-

de cercetare, activitatea 
se desfășoară de cele mai 
multe ori la un nivel 
coborît, cu pronunțate as
pecte de formalism. Ar 
trebui luate și în acest do
meniu măsuri organizato
rice, precizate intențiile 
și scopurile, fiind solici
tați în mai mare măsură 
nu numai studenții, ci și 
cadrele didactice care 
răspund de aceste cercuri. 
Desigur, cercul științific 
trebuie să fie deschis ori
cărui student care mani
festă interes pentru o ast
fel de preocupare, dar nu 
ar fi deloc rău dacă acce
sul în cercuri ar fi 
condiționat de rezulta
tele la învățătură. Aceas
ta ar duce la o anumită 
stimulare și emulație, ar 
încuraja dobîndirea unei 
serioase baze de cunoș
tințe, ar favoriza o selec
ție, în sensul încurajării 
studenților dornici să-și 
dezvolte preocupările 
științifice, să se deprindă 
cu această muncă și chiar 
să rezolve unele teme noi, 
netratate în cursuri și se- 
minarii.

Cea mai bună școală a 
cercetătorului rămine to
tuși cercetarea însăși. Ex
periența demonstrează că 
afirmația „cercetător nu 
devii, ci te naști" este uni
laterală ; organizarea și 
desfășurarea muncii de 
cercetare trebuie și poate

fi învățată. Sub acest as
pect s-ar impune ca șco
lile de cercetare existente 
in țară, unele cu realizări 
de prestigiu nu numai pe 
plan intern, ci și interna
țional, să contribuie în 
mai mare măsură la for
marea tinerelor generații 
de cercetători. încadrați, 
în număr sporit, după ab
solvirea facultăților, în 
astfel de nuclee de cerce
tare valoroase, tinerii cu 
reale înclinații pentru 
munca științifică se vor 
forma de la început în, 
spiritul lor. Și problema 
stagiului in producție tre
buie privită mai larg, ad- 
mițîndu-se. în cazul unor 
înclinații evidente pentru 
cercetare, și unele dero
gări justificate.

Desigur, la 
cercetătorului . 
influențe 
multiple.

formarea 
contribuie 

complexe și 
Așa cum a 

arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „se afirmă și 
mai puternic și devine 
mai bogată țara ai cărei 
cercetători reușesc să so
luționeze mai repede pro
blemele, să aplice în 
practică mai iute conclu
ziile dobîndite". Din acest 
considerent mi s-au părut 
importante cele cîteva 
probleme trecute în revis
tă aici, deoarece, acor- 
dîndu-le interesul cuvenit, 
putem contribui la grăbi
rea ritmului de creștere a 
cercetătorilor, la valorifi
carea din plin a ceea ce 
se numește „timp util" în 
știință. Cîștigarea acestui 
timp prețios condiționează 
mărirea aportului științei 
românești la dezvolta
rea economiei și culturii 
noastre.

ste oare jurnalul o spe
cie literară de sine stă
tătoare sau reprezintă 
numai, așa cum s-a spus, 
un „carnet de bord"

necesar pentru I,sistematizarea și orga
nizarea retrospectivă" a mulfimii de 
fapte pe care omul le cunoaște de-a 
lungul vieții ? Istoriile literare tind din 
ce în ce mai mult să trateze în capitole 
speciale jurnalul, definindu-i trăsăturile 
caracteristice, discutîndu-l ca o creajie 
autonomă. Există, în mod cert, o deo
sebire între un jurnal în care notajiile 
sintetizează principalele evenimente 
din cele douăzeci și patru de ore, 
(cele mai multe lucrări de acest gen sînt 
publicate postum) și între un jurnal pe 
care autorul îl tipărește selectînd din 
noianul de întîmplări, de fapte, de 
gînduri pe cele într-adevăr demne de 
a fi cunoscute publicului. în ultimul caz, 
jurnalul capătă vrînd nevrînd trăsăturile 
unei opere literare autonome, în pagi
nile căruia erou e însuși autorul în rela
țiile sale cu lumea exterioară, după cum 
eroi sînt cărțile sale trecute sau viitoare 
al căror proces de zămislire îl urmărim 
aici. Ideea de selecție, de organizare 
se impune în mod necesar. Chiar scrii
torii care, precum Henry de Montherlant, 
își fin un carnet „zi de zi, încă din 
timpul copilăriei", operează o selecție 
atunci cînd încredințează aceste note 
tiparului. Ani întregi, mărturisea Mon
therlant, rămîn deoparte pentru că no
tațiile i s-au părut prea copilăroase, iar 
altele din perioada maturității s-au to
pit în materia unor opere literare.

Oricum ar fi publicat — postum sau 
în timpul viefii — jurnalul ne prileju
iește înțelegerea mai exactă și mai nu
anțată a peisajului spiritual al unei 
epoci, ne luminează tîlcuri și înțelesuri 
obscure sau controversate ale unor o- 
pere — ne descrie itinerare spirituale.

Eugen Barbu spune la un mo
ment dat : „Jurnalul trebuie folosit ca 
exercițiu de observație”. Cred că noul 
său volum în primul rînd un asemenea 
rol a avut. Deși autorul a înfățișat citi
torilor materialul după rigorile clasice 
ale jurnalului, totuși atunci cînd îl ci
tim ceea ce reținem în primul rînd sînt 
cele cîteva romane care s-ar putea 
naște de aici, portretele, episoadele cu 
o valoare artistică unitară. Celelalte : 
impresiile asupra unuia sau altuia dintre 
confrați, aluziile, notațiile cu cheie stau 
prea mult sub semnul subiectivității ca 
să aibă valoarea documentului pe care 
istoria literară să-l poată ratifica. Se va 
spune că orice apreciere dintr-un ase
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în cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara 
noastră, Opera națională din Sofia a prezentat, vi
neri seara, un prim spectacol cu drama populară 

muzicală „Hovanscina" de M. Mussorgski.
în rolurile principale au apărut L. Bodurov, N. 

Ateian, artiști emeriți, cunoscuți publicului nostru 
din alte spectacole la care și-au dat concursul pe 
prima noastră scenă muzicală. Spectacolul a fost 
dirijat de artistul emerit A. Margaritov. Regia apar
ține lui E. Boșnakov, director adjunct al Operei din 
Sofia.

La sfirșitul spectacolului, artiștilor oaspeți li s-a 
oferit un coș cu flori din partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.
(Agerpres)

Sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, s-a deschis vineri la sala Dalles din Ca
pitală expoziția artelor decorative din Finlanda, 
organizată în cadrul schimburilor culturale dintre 
cele două țări.

La festivitate au participat Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Al ecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., conducători ai unor instituții cultu
rale, artiști plastici, precum și un numeros pu
blic.

Cu prilejul vernisajului expoziției au rostit cu- 
vîntări artistul poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, și Bjorn Olof Georg 
Alholm.

Expoziția 
și aplicată : 
lier, servicii

cuprinde obiecte de artă decorativă 
covoare, imprimeuri, piese de mobi- 
de sticlă, bijuterii etc.

L.
(Agerpres)
__________ I

„SERBĂRILE GALANTE"
Celui care merge spre 

studiourile de la Buftea, 
încă de pe șosea i se înfă
țișează profilul unei impre

sionante cetăți medievale. 
Construită acum un an, a- 
ceastă cetate reprezintă ca
drul în care se desfășoară 
cea mai mare parte a fil
mului „Serbările galante", o 
povestire eroicomică scrisă 
și regizată de binecunos
cutul cineast francez Rene 
Clair.

Prezența celebrului re
gizor în fruntea echipei 
franceze care a participat la 
turnarea acestei coproducții 
a constituit, îndeosebi pen
tru echipa română a 
lui — în rîndurile 
m-am numărat — un 
de confruntări și de 
riență folositoare din 
puncte de vedere. Partici
parea la pregătirea și la 
realizarea „Serbărilor ga
lante" ne-a oferit posibili
tatea de a cunoaște nemij-

locit unele aspecte ale sti
lului de lucru al lui Rene 
Clair, despre care citisem 
sau pe care le intuisem vă- 
zîndu-i opera. Pentru că, 
chiar dacă e greu de pre
cizat ce loc ocupă acest 
film în ansamblul creației

moment din agitata istorie 
a secolului al XVII-lea, un 
moment în care ambițiile 
belicoase și galanteria pă
turii nobiliare a epocii se 
conjugă cu fastul, spre exas
perarea oamenilor din po
por tîrîfi — fără să înțelea-

O coproducție 
româno - franceză

Bl

Bl
Ir-

filmu- 
căreia 
prilej 
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multe
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sale (și nici nu 'ne propu
nem o astfel de ierarhizare), 
mi se pare neîndoielnic că 
el cuprinde secvențe în care 
fantezia și verva specifice 
experimentatului realizator 
se afirmă cu brio.

Conceput ca o glumă spu
moasă, filmul reînvie un
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Clasa a Vlll-a pictură a Liceului de muzică și arte plastice „Octav Băncilă“- lași
Foto t Tonta Ptrvulescu

CRONICA

LITERARĂ

menea jurnal nu poate purta decîf pe
cetea unei viziuni personale și. că un 
jurnal are valoare numai în măsura în 
care aduce gîndurile sincere ale auto
rului, notate chiar în febra evenimen
tului. De acord, dar în contextul cărții 
asemenea pagini care privesc un cerc 
totuși restrîns de oameni, însemnări că
rora trebuie să le caufi „cheia" nu 
se justifică nici prin valoarea literară, 
nici prin cea documentară. Spuneam 
însă că „Jurnalul” lui Eugen Barbu re
zistă prin acele pagini în care citim vii
toare romane, prin fapte expuse în li
niile lor generale, esențiale, care reu
șesc să contureze atmosfera unor medii, 
să creioneze tipuri. Sînt mai înainte de 
toate acele pagini în care viata abruti
zantă, apăsătoare și nivelatoare din 
școala de ofițeri în timpul războiului 
ne apare din cîteva instantanee și din 
cîteva portrete desenate cu siguranța și 
maturitatea prozatorului. Aici cred că 
Eugen Barbu a aflat cumpăna dreaptă 
între mînia tînărului plin de visurile și 
iluziile adolescentei ce pătrunde în- 
tr-un mediu care nu urmărea decît apla
tizarea sufletului omenesc, și ponderea 
scriitorului care, la distanta de ani, a- 
lege din întîmplările ce pot con
tura imaginea unor ani de umilință. 
Sînt apoi fișele unor proiectate romane,

precum Scara, Frica, Săptămîna nebu
nilor, fișe în care prozatorul Eugen 
Barbu dă întreaga măsură a talentului 
său. Că ele vor intra o dată în fesă- 
tura unor cărți, că le vom afla topite 
în pagini ce vor urma, nu știm și poate 
nici autorul nu știe acum. Dar cele mai 
multe au o valoare de sine stătătoare. 
Iar acele imagini privind crepusculul 
unei lumi, acele pagini în care fali
mentul unui mod de a înțelege viaja 
numai ca simplă înlănțuire de plăceri, 
ca și capitolele în care se sugerează 
atmosfera din anii războiului cu spai
mele, incertitudinile și speranțele de 
atunci, mi se par pagini de arfă 
adevărată. Aș mai adăuga la acest ca
pitol și notele de drum din diferite 
părți ale lumii. Notații nervoase, con
cise, aparent fără o înlănțuire organică, 
însă căutînd necontenif să meargă spre 
ceea ce este esențial, spre ceea ce este 
definitoriu pentru locurile cutreierate. 
Și chiar dacă reușitele sînt inegale 
(nici un călător nu vibrează peste tot cu 
aceeași intensitate), totuși maniera mi se 
pare preferabilă lungilor descripții așa- 
zis „literare", sub pojghița cărora nu 
descoperi decît surogate artistice. Și, 
în sfîrșit, s-ar putea adăuga acele pa
gini în care autorul se observă, adică 
urmărește evoluția sa din anii liceului, 
în anii războiului, și apoi în anii noștri. 
Eliberarea de povara unor inerții, cău
tarea drumului, cu toate poticnirile și 
incertitudinile formează substanța unor 
observații care se desprind de o expe
riență personală și au valoarea unor 
fișe de roman. Nu întru totul semnifi
cative, deoarece un destin individual 
înfățișat în pagini de jurnal nu poate 
fi totdeauna cel mai concludent, nici 
pentru drumul unei generații, nici pen
tru configurația unei epoci. Dar se află 
oricum în aceste pagini trasate citeva 
indicii care oferă puncte de re

per ce pot completa peisajul unor ani 
de efervescentă revoluționară și modul 
în care epoca noastră a acfionaf asupra 
unor categorii umane deosebite.

Am enumerat cred aici pricinile pentru 
care noua carte a lui Eugen Barbu este 
o carte de literatură. Și am fi nedrepți 
dacă am omile să amintim stilul nervos, 
trepidant, viguros care îl definește pe 
Eugen Barbu și face ca și de data 
asta lectura paginilor sale să fie antre
nantă în sensul cel mai bun al cuvînlu- 
lui. Cititorul poate avea însă și nedu
meriri pornind chiar de la specificul a- 
cesfei cărfi : oare conținînd numai no
tații sub impresia directă a momentului, 
autorul nu riscă uneori să unilateralizeze 
imaginea unui anume fenomen ? Se 
poate riposta că în paginile unui jurnal 
autorul redă strict ceea ce a căzut în 
raza observației sale. Ceea ce este 
adevărat. Dar nu mai puțin adevărat 
este și faptul că un jurnal publicat sub 
îngrijirea autorului, poate — și aceasta 
fără a știrbi farmecul autenticității și 
adevărul — să nu lase cititorul în in
certitudine, autorul avînd datoria, pe 
măsură ce înțelegerea lumii devine 
mai adîncă, să formuleze precizările 
necesare pentru ca anume păreri 
accidentale să nu stea sub semnul ge
neralizării (mă refer în special la unele 
notații despre fărănime).

După cum un jurnal apărut sub su
pravegherea autorului poate renunța la 
anume nota(ii fără absolut nici o sem
nificație, de tipul „De mult nici-o fe
meie", sau la constatări destul de ba
nale care nu spun nimîc cititorului. Și 
acum o ultimă întrebare : s-a observat 
că jurnalul lui Barbu este saturat de ci
tate. Procedeul l-am întîlnit la mulți din 
autorii ce-și publică jurnalele. Cu un 
corectiv : cele mai multe din aceste re
feriri explică o anume stare de spirit, îți 
indică o direcție a gîndirii, un prilej 
de meditație, mai precis converg către 
o atitudine. Or, aici sînt cazuri în care 
aceste citate nu reușesc să se înscrie 
decît în zodia gratuității.

Eugen Barbu are o calitate care mi 
se pare esențială pentru un scriitor a- 
devărat : între coperțile cărților sale se 
află un material care niciodată nu te 
lasă inert. Suscită întrebări, discuții, te 
incită să ai o părere în acord sau în 
dezacord cu el. Ceea ce cred că e con
diția adevăratei arte chemată să stimu
leze cititorul.

Voleriu RAPE A NU

gă de ce — în război. Tră
cind dintr-o tabără în alta
— ca și Toma, țăranul, care 
vrînd să ajungă acasă se 
vede înrolat cu sila, alter
nativ, în armatele vrăjmașe
— filmul oferă spectatorilor 
episoade eroice sau pican
te, romantice sau de o ex
celentă invenție comică, 
cum este, de pildă, momen
tul cînd întreaga armată în
fometată se ia după o găi
nă pripășită în cetatea ase
diată, ajungînd, urmărind-o, 
să se avînte într-o surprin
zătoare ofensivă... Nu voi 
intra în alte detalii privind 
subiectul „Serbărilor galan
te" și nu mă voi referi mai 
pe larg la calitățile sau la 
inegalitățile acestei realizări, 
în subtextul căreia poate fi 
descifrat, adeseori, zîmbe- 
ful malițios al lui Rene 
Clair. îmi propun, mai de
grabă, să mă ocup de cîfe- 
va aspecte ale coproducției 
care nu se dezvăluie, în 
mod direct, spectatorului, 
pe ecran.

Un amănunt : „Serbările 
galante" a fost realizat în 
11 săptămîni de turnare e- 
fectivă. Un termen scurt 
pentru un film care — 
prin volumul lucrărilor — 
intră în categoria „super
producțiilor". Acest lucru a 
lost posibil datorită, in pri
mul rînd, pregătirii temei
nice a întregului proces de 
creație — pregătire efectua
tă de regizor în condițiile 
existenței unui scenariu de
finitiv, care nu a mai com
portat modificări structurale 
pe parcursul realizării, și al 
unui corp de actori aflați 
exclusiv ia dispoziția filmu
lui ; astfel a fost posibil să 
se prevadă (și să se res
pecte) cu strictețe zilele de 
folosire a platourilor, a uti
lajelor, a actorilor — echi
pa funcționînd ca un meca
nism de înaltă precizie. 
Insist asupra acestor aspec
te pentru că rigoarea pre
gătirii și respectarea proiec
telor —» subapreciate uneori 
la noi -— constituie una din 
învățămintele colaborării cu 
cineaștii trancezi. Regizorul 
a imprimat stilul și ritmul 
său de lucru întregii echi
pe, găsind la Buftea — 
după cum a subliniat în 
fața ziariștilor sosiți aici din 
multe țări ale 
diții de lucru 
un alt studio 
putut oferi.

Pe lingă prilejul de a-l 
vedea „în acțiune" pe acest 
clasic al cinematografiei și 
de a constata siguranța pe 
care o dă cineastului stăpî- 
nirea înaltă a meseriei, 
„Serbările galante" ne-a o- 
ferif ocazia de a colabora 
cu alți cîțiva mari specia
liști ai ecranului, cum sînt 
Cristian Mafras (directorul 
fotografiei), pictorul sceno
graf Georges Wakievici sau 
machiorul Agop Arakelian. 
Ei au conlucrat, respectiv, 
cu operatorii Gore lonescu 
și Alexandru David, cu sce
nograful arh. Marcel Bogos 
și pictorița de costume Nelli 
Merola, cu machioza Aure
lia Ion. Și cred că în acest

lumii — con- 
pe care nici 
nu i le-ar fi

domeniu confruntarea artis
tică a fost cea mai fructuoa
să. Componenții români ai 
echipei de filmare și-au de
monstrat calități incontesta
bile, contribuind la caracte
rul unitar al realizării și îm- 
bogățindu-și experiența — 
îndeosebi operatorii — sub 
raportul resurselor tehnice 
ale artei lor (bunăoară fo
losirea culorii și, în general, 
obținerea unității stilistice a 
imaginii). Importanța și ca
litatea 
fost de repetate ori 
liniate de 
mului.

Cîteva 
actori. Pe 
Kovacs îl 
o subtilă 
față de personaj, pe mare
șalul Allemberg, iar în alte 
roluri, diferite ca întindere, 
au fost distribuiți Fory 
Etterle, Florin Vasiliu, Adela 
Mărculescu, Elena Caragiu, 
Melania Cîrje, Ileana San
du și alții. Prezența actori
lor noștri, deși cu o pon
dere mai mică în crearea 
rolurilor principale, le-a 
reafirmat talentul, determi- 
nîndu-l pe Rene Clair să-și 
exprime regretul că obliga
țiile contractuale ale co
producției îl împiedică să 
folosească mai mulți actori 
români. In general vorbind, 
filmul beneficiază de o dis
tribuție valoroasă, actorii 
francezi aducînd, odată cu 
talentul, farmecul și expe
riența lor, deprinderea de 
a lucra strîns, într-o strictă 
disciplină de platou. în ver
siunea românească a „Ser
bărilor galante", ei sînt du
blați de îndrăgiți actori ai 
noștri și sper că spectatorii 
vor recunoaște, văzîndu-l 
pe J. P.- Cassel, vocea lui 
lurie Darie, că vor recu
noaște vocea lui Mircea 
Crișan „împrumutată" lui 
Jean Richard, a lui Sebas
tian Papaiani în cazul stră
lucitului Philippe Avron 
(țăranul), pe Valeria Gagia- 
lov vorbind în locul Ge- 
nevievei Casile sau pe 
Carmen Stănescu rostind 
replicile Măriei Dubois.

Am citit și am auzit mul
te păreri controversate 
privind valoarea 
film. Independent 
ceasta, mi se pare 
testabil că „Serbările 
lante" constituie un 
ment important în evolu
ția relațiilor dintre cinema
tografia noastră și cinema
tografia franceză pe acest 
tărîm al coproducțiilor, sor
tit să dobîndească, în ge
neral, amploare. Fără în
doială însă că — pe lingă 
interesul schimbului de ex
periență pe care-l ocazio
nează, ca în cazul de față, 
conlucrarea cu un 
de talia lui 
esențial este 
producție să 
descoperirea 
pe un front 
a talentelor 
pune cinematografia 
mânească, ca participarea 
noastră să aibă o pondere 
calitativă 
Spunînd 
evident, 
la tema, 
filme, la 
trebuie s-o avem pentru ca 
ele să ne reprezinte și sub 
acest raport. înfr-o pro
porție judicioasă în ansam
blul producției studioului 
„București", coproducțiile 
pof constitui, în același 
timp, o cale de dezvoltare 
a legăturilor de prietenie și 
de colaborare culturală cu 
alte țări. Sînt obiective în 
atingerea cărora „Serbările 
galante’ reprezintă o treap
tă și o experiență plină de 
semnificații.

contribuției lor au 
sub- 

realizatorul fil-

cuvinte despre 
ecran, Gyorgy 

interpretează, cu 
poziție satirică

acestui 
de a- 
incon- 

ga- 
mo-

creator 
Rene Clair — 
ca fiecare co- 
contribuie la 
și afirmarea, 
cît mai 
de care

larg, 
dis- 
ro-

corespunzătoare, 
aceasta mă refer, 
în mod deosebit, 
subiectul acestor 

grija pe care

Gheorghe VITANIDIS
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• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(ia Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC.
• Sala Palatului : Formația WOODY 
HERMAN : CONCERT DE JAZZ 
— 20-• Teatrul de stat de operetă : VA* 
DUVA VESELĂ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 20, (sala Studio) : iNTlLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandr*1' 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) f 
SF1NTUL MITICĂ BLAJINU — 16, 
FII CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 20.
• Teatrul ,,C. 1. Nottara" (sala Mu- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE - 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Tea
trul evreiesc de stat) : PE 40 M 
LUNGIME DE UNDĂ — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" t 
NOAPTEA LA DRUMUL MARE — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE și 
ClNTĂREAȚA CHEALĂ — 20.
• Studioul Institutului de artă teatra
lă și cinematografică „1. L. Cara- 
giale" : SPECTACOL BRECHT — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GUI.IVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE 
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : NU ADUCE ZIUA 
CE ADUCE NOAPTEA — 20, (sala 
Victoria) : NEGRU PE ALB — 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA 
CIRC 19,30.

I CINEMA |
• SERBĂRI® GALANTE : Patria —
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
București — 8; 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Grădina ..Progresul" —
20,15.
• NOAPTEA IGUANEI : Luceafărul
— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21, Gră
dina „Doina" — 20, Flamura — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SOȚIE FIDELĂ : Republica — 9,30; 
11,30; 14; 16,45; 19; 21,15, (completare 
Pescari amatori), Grivița — 10; 12; 
14,15; 16.30; 18,45; 21, Grădina ,/;x- 
poziția" (Piața Scînteii) — orele 20,15 
(la ambele completarea Culori în pic- 
tură|, Arenele Libertății — 20,15, Mo
dern — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21 (la 
ultimele două cinematografe ^comple
tarea Orizont științific nr. 2).
• FIUL ȘEICULUI : Cinemateca — 
10; 12; 14.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LĂ 
TINE : Capitol — 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45; la grădină — 20, Patinoa
rul 23 August (Bd. Muncii) — 20,15, 
Bucegi — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; Ia grădină — 20, Arta — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• GENTLEMANUL DIN COCODY -- 
cinemascop r Festival — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină
— 20, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 (la toate comple
tarea Vizita in Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip Broz 
Tito), Stadionul Dinamo — 20,15, To
mis — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; la grădină — 20, Melodia 
(la ultimele completarea 1 Mai t966).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI

cinemascop : Victoria (completare 
AI VlII-lea Congres al U.T.C.) — 
10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30, Aurora 
(completare Cînd iama triumfă) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la 
grădină — 20.
• VIZITA — cinemascop : Central —
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Ciulești — 16; 18,15; 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop ; Lumina
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Grădina „Buzești" — 20, 
Clubul Uzinelor „Republica" — 15,30; 
18; 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE! 
Union — 11; 17,30; 20.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• PARCAREA INTERZISĂ : Doina 
(completare Două săptămîni în Ye
meni — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Unirea (completare Katiușa) — 16; 
18,15; la grădină —- 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Timpuri Noi — 10,15; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEA
RA: Buzești (completare Verificați-vă 
ceasul) — 14; 16,15; 18,30.
• TOM JONES : Crîngași — 15,30; 
18; 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Cosmos 
(completare Cu acul și ața) — 14; 16; 
18; 20.
• OPERAȚIUNEA „I" : Flacăra (com
pletare Vreau să știu tot nr. 41) —
15,30; 18; 20,30, Pacea (completare
I Mai 1966) — 16; 18,15; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Vitan 
(completare Cartiere noi în București)

16; 18,15, Cotroceni (completare 
Al VlII-lea Congres al U.T.C.) —
15,30; 18; 20,30.
• HAI, FRANȚ A I : Miorița (comple- 
tare Orizont științific nr. 2) — 9,30; 
11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Mun
ca (completare Mic roman) — 16;
18,15; 20,30.
• A FOST CINDVA HOȚ — cinema
scop : Popular (completare Rășinari)

10.30; 16; 18,15; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (seria 
a Il-a) : Moșilor (completarea 1 Mai 
1966) — 11; 15,30; 17,45; 20; la gră
dină — 20,30.
• VISCOLUL — cinemascop • Viito
rul (completare Culori în pictură) — 
15,30; 18; 20,30.
• DESENE SECRETE: Colentina (com
pletare Geologii) — 16; 18,15; 20,30.
• AVENTURA : Volga - 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20,15, Lira — 15,30;
18,15; Ia grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop : Ra
hova — 16; 18,15; la grădină — 20,30.
• LA PORȚILE PĂM1NTULUI — ci
nemascop : Progresul (completare Un 
bloc neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Drumul Sării 
(completare Mic roman) — 16; 18; 20.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Ferentari 
(completare Șopîrle) — 16; 19,15.
• ONORABILUL STANISLAS, AGENT 
SECRET : Grădina „Colentina" — 
orele 20.
• CINTIND IN PLOAIE: Grădină 
„Progresul-Parc" — 20,15.
• SAMBA : Grădina „Vitan" (com
pletare A cui e vina I) — 20,15.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Balet pentru tineretul școlar : Program susținut de 
absolvenți a; Liceului de coregrafie din București • 20,00 — Tele-enciclopedia : Odă ; Delacroix 
și Baudelaire : Sierra Leone ; Moto-cros • 21,00 — Un răspuns pe adresa dumneavoastră • 21 05

Actualitatea cinematografică • 21,20 — Documente de piatră: TUDOR VLADIMIRESCU — 
emisiunea a V-a. Comentariul de prof. univ. Dumitru Almaș • 21,45 — Melodii din filme • 
22,20 — Film : SFINTUL" • 23.10 — Telesport • 23,20 — Telejurnalul de noapte • 23,30 —
Buletinul meteorologic.
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Vizita în țara noastră a Maiestății Sale Vizitele primului ministru

Imperiale Șahinșahul
(Urmare din pag. I)

Suveranul Iranului a spus: 
Pentru a răspunde cu aceleași sen
timente prietenești, din partea mea 
personal și din partea țării mele 
am onoarea să remit Excelenței 
Voastre Ordinul „Pahlavi-', expri- 
mind prietenia sinceră a guvernu
lui și poporului meu pentru per
soana dumneavoastră, pentru gu
vernul și poporul româi^ ca semn 
de admirație pentru munca con

structivă și frumoasă pe care ați 
îndeplinit-o în țara dumneavoastră. 
Sper că prietenia dintre țările 
noastre va servi cauzei păcii și pro
gresului în lumea întreagă.

Mulțumind, președintele Consi
liului de Stat a apreciat înalta 
distincție ca o expresie a prieteniei 
între cele două popoare, intre cele 
două țări și guvernele lor, ca o 
contribuție a Șahinșahului la întă
rirea acestei prietenii.

(Agerpres)

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat

Chivu Stoica
«Urmare din pag. I)

Angajat in această vastă operă 
de construcție pașnică, poporul 
nostru este vital interesat în asi
gurarea păcii.

Dînd expresie acestor năzuințe, 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia militează activ pentru crea
rea unui climat de destindere, pen
tru dezvoltarea colaborării cu toa
te țările, indiferent de sistemul lor 
social-politic, încredințat fiind că 
fiecare stat, mare sau mic, poate 
să-și aducă contribuția la marea 
cauză a apărării păcii.

Conștient de această mare răs
pundere, guvernul român iși ex
primă profunda îngrijorare față 
de situația plină de primejdii pen
tru pacea lumii întregi, care s-a 
creat prin agresiunea S.U.A. îm
potriva Vietnamului.

După cum este cunoscut, Repu
blica Socialistă România sprijină 
consecvent dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, se protnunță cu fer
mitate pentru respectarea strictă 
a acordurilor de la Geneva și pen
tru încetarea bombardamentelor 
asupra R.D. Vietnam, stat suveran 
și independent.

Guvernul român este profund 
convins că promovarea în rela
țiile internaționale a principiilor 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și neamestecului 
în treburile interne constituie sin
gura bază trainică pentru dezvol

tarea colaborării între state și asi
gurarea acelui climat de securitate 
internațională care să permită 
popoarelor să se bucure de roadele 
muncii lor.

Constatăm cu deosebită satisfacție 
că relațiile româno-iraniene, așe
zate pe această temelie, se dezvoltă 
cu succes in domeniile economic, 
politic și cultural. O contribuție 
însemnată la această evoluție favo
rabilă a relațiilor bilaterale a 
avut-o vizita președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, în Iran, precum și inten
sificarea contactelor intre persona
lități române și iraniene. Acorduri
le economice încheiate în 1965, 
care creează un cadru mai larg de 
cooperare, se îndeplinesc de ambele 
părți în mod rodnic.

Sîntem convinși că vizita Maies
tății Voastre Imperiale în Republi
ca Socialistă România, convorbirile 
și întîlnirile ce vor avea loc 
constituie o contribuție însemnată 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor prietenești dintre Româ
nia și Iran, în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Vă rog să-mi permiteți să ridic 
paharul în sănătatea Maiestății 
Sale, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului, a 
membrilor familiei imperiale, în 
sănătatea celorlalte distinse perso
nalități iraniene prezente aici, pen
tru prosperitatea și progresul Ira
nului. pentru prietenia româno- 
iraniană, pentru pace și prietenie 
între popoare.

Iranului
Depunerea unei 
coroane de flori 
la Monumentul 
Eroilor Patriei

în cursul după-amiezei, Șahinșa
hul Iranului a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Pa
triei.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, și de 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Măneșcu.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

Pe platoul din fața monumentu- i 
lui se aflau membri ai Consiliului j 
de Stat, membri ai conducerii Sfa
tului popular al Capitalei, gen.erali. .

După depunerea coroanei de > 
flori, suveranul Iranului a păstrat ! 
un moment de reculegere. A ur- 1 
mat apoi defilarea gărzii de o- 1 
noare.

*Tot în cursul după-amiezei, 
Maiestatea Sa Imperială Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, Șa
hinșahul Iranului, a primit la re
ședința sa, într-o vizită protoco
lară, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România. (Agerpres)

al Republicii Singapore
în cursul dimineții de vineri pri

mul ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew, și persoane
le oficiale care-1 însoțesc au vi
zitat cartierele noi de locuințe din 
Capitală, construcții social-cultu- 
rale.

Oaspeții au fost însoțiți de Edu
ard Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. în timpul 
vizitei în oraș oaspeții au primit 
explicații din partea adjunctului 
arhitectului șef al Capitalei, Ioan 
Vulpe.

în continuare, primul ministru 
al Republicii Singapore și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au vi
zitat Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
iar după-amiază Muzeul de Artă 
și monumente arhitectonice din Ca
pitală.

Seara, la reședința rezervată oas
peților, s-au prezentat filme do
cumentare românești.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Singapore, S. Rajarat
nam, și ministrul culturii și aface
rilor sociale, Othman Wok, au fă
cut vineri după-amiază o vizită la 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

(Agerpres)

Toastul președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)

Cq urmare a introducerii unor mașini de înaltă eficiență, producția 
minei de cărbune „la zi“ din Vintirov, Boemia de vest, a înregistrat în 
ultimii ani progrese remarcabile. în fotografie: Excavatorul „K-300", 

folosit în munca de extrație

Toastul Șahinșahului
Iranului, Mohammad

Reza Pahlavi Aryamehr
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

ECONOMICE A R. P. BULGARIA

Vineri dimineața a sosit la
Giurgiu o delegație economică a 
R. P. Bulgaria, condusă de Gheor- 
ghi Pavlov, președintele Comite
tului pentru chimie și metalurgie 
al R. P. Bulgaria. Delegația răs
punde vizitei făcute în țara ve
cină la începutul acestei luni de 
delegația economică română con
dusă de Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice. îm
preună cu ministrul industriei chi- I 

, mice și primul său adjunct, Ion 
’ Velea, membrii delegației au vi

zitat în cursul aceleiași zile Uzi
nele de anvelope „Danubiana", 
Combinatul petrochimic Ploiești și 
rafinăria Brazi. Seara, delegația a 
sosit la Brașov.

★
Vineri dimineața a plecat la 

Belgrad tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor 
șef al revistei „Lupta de clasă", 
care, la invitația redacției revistei 
U.C.I. „Socijalizam", va face o vizi- i 
tă în R.S.F. Iugoslavia. (Agerpres)

cum vă este cunoscut, poporul șî 
guvernul român manifestă o a- 
dîncă îngrijorare față de situația 
periculoasă pentru pacea întregii 
lumi creată ca urmare a agresiu
nii S.U.A. an Vietnam și sprijină 
consecvent dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez de a hotărî 
singur asupra destinelor sale.

Arătînd că principiile respectă
rii suveranității și independenței 
naționale, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc constituie sin
gurul temei pe care se pot așeza 
relațiile internaționale dintre sta
te in lumea contemporană, vorbi
torul a subliniat că România dez- 
voltă raporturi de cooperare cu

toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. Aceasta corespun
de întru totul dorinței exprimate 
de oaspeți privind extinderea re
lațiilor economice bilaterale și în 
special dezvoltarea schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase 
între România și Singapore, în 
interesul ambelor țări și popoare.

Apreciind că vizita primului mi
nistru al Republicii Singapore și 
convorbirile rodnice purtate vor 
avea o influență favorabilă asu
pra legăturilor economice și co
merciale, asupra colaborării între 
cele două țări, președintele Consi
liului de Miniștri a urat sănătate 
înalților oaspeți, progres și prospe
ritate țării și poporului din Sin
gapore.

Toastul primului ministru 
al Republicii Singapore, 

Lee Kuan Yew
(Urmare din pag. I)

Finisarea 
unor obiective 
energetice

La Ledvice, Prune- 
rov ți Procerady, în 
regiunea Cehia de 
nord, se desfășoară lu
crările de construcție și 
finisare a unor mari 
obiective energetice. 
Este vorba de trei 
termocentrale cu o ca
pacitate totală de 1 880 
MW, care vor folosi 
cărbuni din bazinul 
Sokolov. Termocentrala 
de la Ledvice urmează 
să fie racordată la sis
temul energetic națio
nal în luna septem
brie a acestui an.

De asemenea, de 
curînd a fost dată in 
funcțiune cea mai mare 
termocentrală din Slo
vacia, al cărei prim 
turboagregat, cu o pu
tere de 110 000 kW, a 
început să producă 
curent electric. Este în 
curs de terminare 
montarea a două noi 
blocuri energetice. Ter
mocentrala, care va

avea la terminare o 
putere de 660 000 kW, 
va aproviziona între
prinderile industriale 
din estul Slovaciei. în 
comparație cu perioada 
antebelică, producția 
de energie electrică a 
crescut în Slovacia de 
aproape opt ori,

Păminturi 
redate 
agriculturii

în depresiunea din 
partea de est a Ceho
slovaciei se încheie 
prima etapă a con
strucției unui amplu 
sistem de hidroamelio
rații, care va îmbună
tăți structura și organiza
rea producției agricole 
în această regiune. Da
torită măsurilor care se 
iau împotriva revărsări
lor de ape, agriculturii 
îi vor fi redate aci 
31 000 hectare de pă- 
mînt, din care 5 000 
vor fi cultivate încă în 
acest an. După înche
ierea tuturor lucrărilor, 
va intra în exploatare

blioteca din Cluj, a fost mult apre
ciat de cunoscătorii iranieni.

Foarte recent, țările noastre 
au avut o nouă ocazie de a 
colabora într-un domeniu de înal
tă ținută umană, acela al luptei 
împotriva analfabetismului. Dele
gația română, care a participat la 
congresul ținut în acest scop la 
Teheran în septembrie 1965, sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., a fost una 
din delegațiile cele mai active și en
tuziaste ale acestui congres. Și foar
te recent. în cadrul Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O., delegatul 
român a pronunțat cuvinte foarte 
încurajatoare cu privire la propu
nerea noastră de a dărui cheltuie
lile militare pe o zi ale țărilor 
noastre drept contribuție la efortu
rile admirabile ale acestei organi
zații în vederea alfabetizării uni
versale.

De la vizita în țara noastră a 
domnului președinte al Consiliului 
de Miniștri al României, noi am 
putut, prin schimburile noastre 
de vederi, să întrezărim în mod 
clar că țările însuflețite de aceleași 
năzuințe -- este vorba de năzuințe
le pentru progres social și uman — 
în ciuda sistemelor politice și eco
nomice diferite, înțelegîndu-se re
ciproc. vor putea merge împreună 
înainte in folosul umanității.

Noi sîntem de acord cînd vor
bim despre neamestecul în aface
rile interne ale altora, noi sîn
tem de acord cînd vorbim despre 
un efort universal pentru pace, 
noi sîntem de acord cînd vorbim 
despre respectul și egalitatea în 
drepturi a tuturor țărilor și de a- 
ceea, în cursul acestei călătorii în 
frumoasa dumneavoastră țară,

voi fi fericit să văd și să studiez 
realizările și progresele minunate 
pe care le-ați realizat în atîtea 
domenii. Noi sîntem o țară foarte 
veche, dar noi știm că trebuie să 
învățăm. Pentru noi ceea ce con
tează este modalitatea de a da ma
ximum de prosperitate poporului 
și țării noastre. Progresele dum
neavoastră în domeniile cultural, 
științific, industrial, economic ne , 
vor putea fi desigur de mare fo- i 
los. Nu pot decît să vă felicit cu j 
toată sinceritatea în numele meu j 
și al poporului meu.

Domnul președinte al Consiliului ; 
de Stat a vorbit despre grija pe 
care o poartă cauzei păcii. Pot să 
vă asigur, domnule președinte, că 
împărtășim întru totul această 
preocupare. Nădăjduiesc că va 
veni momentul cînd. printr-un a- 
cord internațional, se va găsi so
luția pentru crearea unui orga
nism care să poată lua in sarcina 
lui pacea internațională, că Va ră- 
mîne în urmă situația cînd fiecare 
spre a ajunge la acest scop poate 
să-și ia o răspundere pentru el în
suși. Consider că este necesar ca 
popoarele să se cunoască și să se 
înțeleagă și mai bine și mai ales să 
înțeleagă că civilizația noastră nu 
poate fi la adăpostul flagelelor i 
războiului decît organizîndu-se și 1 
cunoscîndu-se mai bine reciproc, i 
Nădăjduiesc că în cursul discu
țiilor viitoare vom avea ocazia I 
unor schimburi de vederi asupra 
tuturor problemelor.

Dorind o prosperitate tot mai 
mare și înflorire operei pe care o 
întreprindeți, ridic paharul în să
nătatea dumneavoastră, domnule 
președinte al Consiliului de Stat, 
pentru progresul și fericirea nobi
lului popor român.

LOTO
La tragerea Loto din 27 mai 1966 au 

fost extrase din urnă următoarele
numere :
40 19 29 65 42 35 67 38 88 48

Premii suplimentare : 6 81 59
Fond de premii : 907 802 lei

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, I

30 și 31 mai. în tară : Vreme rece, la 
I început, apoi în curs de încălzire 
treptată. Cerul va ti schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie, inso
lite <|e descărcări electrice. Vini po- i 
trjvit din sectorul nordic Temperați»- ; 
rile minime vor fi cuprinse între 2 ; 
grade și 12 grade, iar maximele Intre 
15 și 25 de grade. în jumătatea de j 
nord a tării sînt condiții favorabile j 
producerii brumei- In București : Vre- I 
ine rece la început, apoi în curs de | | 
încălzire. Cerul va fi schimbător, ia- i , 
vorabil averselor lif ploaie. Tempe
ratura ușor variabila.

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN IARA NOASTRĂ 
A SUBSECRETARULUI DE STAT 

Al MINISTERULUI DE EXTERNE Al ITALIEI
încheindu-și vizita în țara noas

tră. subsecretarul de stat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Italiei, Mario Zagari, a plecat vi
neri dimineața din București.

înainte de plecare oaspetele ita
lian a avut o întîlnire cu un grup 
de ziariști. Redăm mai jos în
semnările redactorului „Agerpres", 
Ștefan Bratu, de la această întîl
nire.

După ce a exprimat mulțumiri 
pentru ospitalitatea și pentru do
vezile de sinceră prietenie cu care 
a fost întîmpinat în România, el 
a spus : îmi fac datoria plăcută de 
a fi interpretul satisfacției vii cu 
care guvernul italian urmărește 
dezvoltarea bunelor relații eu Ro
mânia, al cărei trecut, încă de la 
originile îndepărtate, are atita a- 
nalogie cu trecutul nostru. în pri

ma mea vizită în România am cu
noscut o țară care se dezvoltă im
petuos, un popor care muncește 
pentru a-și îmbunătăți mereu via
ța și, în același timp, își aduce con
tribuția la îmbunătățirea situației 
altor popoare.

Italia privește cu interes și cu 
simpatie eforturile pe care le de
pune poporul român pentru pro
gresul economic și social al țării. 
Relațiile italo-române în domeniul 
economic se dezvoltă în cadrul u- 
nui acord ce corespunde atît pla
nului economic al României, eît și 
planificării noastre. Noi conside
răm insă că legăturile de prietenie 
tradițională dintre țările noastre 
se pot extinde în viitor. Ne gîn- 
dim, îndeosebi, Ia dezvoltarea 
schimburilor comerciale — care 
în ultimii ani au marcat o creș-

sporirii capacității economice. Tot
odată, vorbitorul a elogiat succe
sele înregistrate de poporul ro
mân și, îndeosebi, ritmul de dez
voltare a industriei. -

în continuare oaspetele a spus : 
îngrijorarea mea față de ceea 
ce se întîmplă în Vietnam nu 
este mai mică decît neliniș
tea dumneavoastră. Noi sperăm 
că poporul vietnamez nu va 
mai suferi pentru un conflict 
în care nu numai el este im
plicat. De vreme ce conflicte mai 
grele au fost rezolvate, să sperăm

că și poporului vietnamez î se va 
da posibilitatea să-și rezolve sin
gur propriile sale probleme. Pri
mul ministru și-a exprimat apoi 
convingerea că relațiile de la stat 
la stat, de la națiune la națiune, 
trebuie să se bazeze pe principial 
respectării independenței, al ega
lității, neamestecului în treburile 
interne și al avantajului reciproc, 
în România — a adăugat oaspete
le — am simțit că tratez cu dum
neavoastră în acest spirit, pe baza 
egalității. Urez sănătate, progres și 
prosperitate națiunii dumneavoas
tră — a încheiat primul ministru 
al Republicii Singapore.

Delegația P. C. din Japonia 
in regiunea Brașov

în continuarea vizitei pe care o 
face în țara noastră, la invitația 
Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Român, delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de tovarășul Ka- 
suga Shoichi, membru al Prezi
diului C.C. al P,C. din Japonia, 
deputat in Camera Superioară, a 
sosit vineri în regiunea Brașov, 
unde a vizitat uzina de tractoare, 
cooperativa agricolă de producție 
Ghimbav și serele G.A.S. Codlea.

Delegația a fost însoțită de to- i

varășii Mihai Dalea. secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ion Voina, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.C.R. in localitatea balneară Piestany

și un sistem de irigații, 
care va asigura apă 
pentru 110 000 hec
tare. Acest sistem va 
fi alimentat de un lac 
de acumulare cu o 
suprafață de 3 300 hec
tare. Calculele efectua
te de specialiști arată 
că în urma lucrărilor 
de hidroameliorații, 
producția agricolă în 
regiunea respectivă va 
înregistra un spor sub
stanțial și investițiile 
vor fi recuperate în 
10—15 ani.

Patru milioane 
de volume

Aproximativ 4 mi
lioane de volume, prin
tre care vechi manu
scrise unice și prime 
ediții, se păstrează la 
Biblioteca de sfat a 
R. S. Cehoslovace, cea 
mai mare din țară. 
Numai anul trecut, bi
blioteca s-a îmbogății 
cu 100 000 de cărți. în 
cursul aceluiași an, ea 
a fost frecventată de 
circa 900 000 de citi
tori.

Turnurii» 
de oțel

La ofelăriile „Kle- 
ment Gottwald* din 
Vitkovice a început 
fabricarea unor turnuri 
metalice — denumite 
„Moravia VZKG” — 
înalte de 16 m, cu un 
diametru de șase metri 
și avînd o capacitate 
de 410 metri cubi. 
Turnurile, smălțuite în 
interior, vor fi folosite 
în agricultură, pentru 
depozitarea și conser
varea furajelor. Ele 
sînt prevăzute nu nu
mai cu instalații ne
cesare conservării, ci 
și cu o bandă care asi
gură transportul furaje
lor de la fum la graj
duri. Turnurile de oțel 
cu această destinație 
specială sînt primele 
de acest fel produse în 
Cehoslovacia.

CE VA FI PARIS 2?

TURNEUL BALCANIC DE BOX

BELGRAD 27 (de la trimisul 
Agerpres, P. Ochialbi).— Vineri a 
început la Belgrad a 5-a ediție a 
turneului balcanic de box la care 
participă 36 de sportivi din Bulga-

tere mare — a colaborării econo- j 
mice, științifice și tehnice — în 
care s-ar putea găsi noi domenii 
de aplicare.

Sînt recunoscător, a continuat 
dl. Mario Zagari, pentru atenția și 
posibilitatea ce mi-au fost acor
date de a avea o largă convorbire 
cu secretarul general al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, și cu 
alte personalități române. Aceste 
contacte mi-au confirmat, cu sa
tisfacție, că colaborarea dintre gu
vernele român și italian constituie 
un factor de coexistență pașnică și 
înțelegere reciprocă, că dezvolta
rea relațiilor fructuoase, bilatera
le, contribuie la crearea unui cli
mat și mai favorabil pentru reali
zarea unor astfel de scopuri. Apre
ciem ca pozitiv, în spiritul coexis
tenței pașnice, modul în care Ro
mânia abordează problemele in
ternaționale.

Oaspetele italian a declarat că 
vizita sa în România se încadrea
ză în politica dusă de guvernul Ita
lian. de dezvoltare a relațiilor cu 
țările din Răsărit în toate domenii
le _ cultural, științific, tehnic, e- 
conomic, exprimă dorința de a da > 
un caracter concret și pozitiv po- 
liticii de coexistență intre Apus și j 
Răsărit. ‘

ria. România, Turcia și Iugoslavia. 
Iată rezultatele înregistrate în pri
ma reuniune : categoria „muscă" : 
Panaiotov (Bulgaria) învinge la 
puncte pe Ciucă (România); Amzici 
(Iugoslavia) bate la puncte pe 
Jadigar (Turcia); categoria „setni- 
ușoară" : Pilicev (Bulgaria) bate la 
puncte pe Antoniu (România) ; 
Vuin (Iugoslavia) învinge la puncte 
pe Sevinli (Turcia); categoria „se- 
mimijlocie" : Radev (Bulgaria) bate 
la puncte pe Ghiță (România).

La poligonul Tunari

A început concursul 
internațional de tir

Ieri, Ia Poligonul Tunari a înce
put concursul international de tir 
(talere aruncate din șanț) la care 
participă sportivi din R.D. Ger
mană, Ungaria și România. După 
prima manșă (100 talere), conduce 
Marscheider (R.D.G.) cu 97 puncte, 
urmat de I. Dumitrescu (România) 
— 96 puncte. Gh. Enache (Romă- ! 
<nla) -— 95 puncte, Hager (R.D.G.) > 
94 puncte. I

în vestul Parisului, 
la Chesnay, nu de
parte de Versailles, 
o armată d<j zidari 
și lucrători, sprijinită 
de zeci de buldozere 
și alte mașini, „ata
că" de cîteva săptă- 
mîni o suprafață de 
100 de hectare. Un 
oraș nou, cu 35 000 
de locuitori, este pe 
cale de a se naște 
aci : o reeditare a 
Parisului. Dar a unui 
Paris modern și ele
gant : Paris 2!

Desigur, Paris 2 nu 
va oferi vizitatorilor 
comori de artă ca 
bătrînul oraș-lumină. 
Promotorii săi au 
însă alte posibilități 
urbanistice și arhi
tecturale. Ei vor oie
ri nu numai un oraș 
ultramodern scăldat 
în lumina, dar și pri
mul oraș francez în 
întregime planiiicat, 
construit după cele 
mai noi cerințe. Pînă 
la punerea primei 
pietre de temelie, 70 
de oameni au lucrat, 
sub conducerea arhi
tectului Claude Ba- 
lick, timp de 200 000 
de ore, pentru con
cepția arhitecturală 
a noului Paris. Lu
crările, care au în
ceput, se desfășoară 
în ritm rapid.

Realizatorul noului 
oraș-satelit, destinat 
exclusiv pentru locu
ințe, este un arhitect 
irancez în vîrstă de 
38 de ani, J. L. Solal, 
care a construit re
cent în apropiere un 
alt complex urbanis
tic.

Iată și anatomia

viitorului oraș : peste 
5 000 de apartamente. 
Imobilele nu vor de
păși 2 pînă la 4 eta
je ; camerele vor fi 
insonorizate, cu calo
rifer în tavan și dușu
mea, iar toate apar
tamentele vor ii con
struite ia unghi, spre 
a aermite traversarea 
luminii și a fi scălda
te în soare. Paris 2

SCRISOARE 
DIN FRANȚA

va avea un centru 
comercial foarte mo
dern de 90 000 mp, a- 
dică cel mai mare 
din Europa, un iei 
de Champs Elisees 
condensat, cu nume
roase magazine ele
gante ; două cinema- 
tografe-teatre, un loc 
de parcare uriaș 
pentru 2 700 de ma
șini, un complex șco
lar, terenuri de sport, 
un complex nautic 
pe 3 hectare, precum 
și un sistem de tran
sporturi propriu (cu 
microbuze). O ino
vație comercială in
teresantă : la orice 
magazin din Paris 2 
localnicii își vor pu
tea face cumpărătu
rile fără plata pe loc. 
Vor fi serviți doar pe 
baza unui simplu bu
letin de „cumpără
tor pe credit* plus o 
semnătură. La sfîrși- 
tul fiecărei luni, nota

va fi trimisă la do
miciliul cumpărăto
rului. La tel vor pu
tea fi închiriate și 
mașinile.

Altă caracteristică : 
de la orice fereastră 
vei privi, ochiul va 
întîlni în jur largi 
spații verzi. Este o 
cerință a noii urba
nistici, greu de rea
lizat în orașele mai 
vechi.

Crearea de aseme
nea complexe imo
biliare în afara Pa
risului datează de 
mai bine de un de
ceniu. Dar Paris 2 
pornește de la o 
nouă concepție : el 
va exista din mo
mentul instalării no
ilor locatari, care 
vor găsi din prima 
zi magazinele cu 
mărfurile etalate, ci
nematografele des
chise, microbuzele 
circulînd.

Paris 2 va ii gata 
la 14 iulie 1970 ; iar 
prima tranșă de a- 
partamente peste un 
an. El promite să fie 
un Paris la superla
tiv. Dar și un Paris 
scump, accesibil nu
mai anumitor catego
rii sociale.

Paris 1 caută să 
țină și el pasul cu ce
rințele urbanisticii 
moderne : expoziția 
de la municipalitatea 
orașului, vizitată re
cent de președintele 
de Gaulle, a dezvă
luit care va fi fizio
nomia Parisului în 
anul 2 000.

Al. GHEORGHIU

RĂSFOIND PRESA STRĂINA

Un popor în exil
Existe oare în lume o țară în care 

42 la suia din populație sa se afle 
în exil ?

Poale părea neverosimil, dar un 
asemenea stat, în care aproape o ju
mătate din populație trăiește în afara 
hotarelor patriei, există. Este vorba de 
Paraguay. Din 1 900 000 de paragua- 
yeni, 800 000 locuiesc peste graniță, 
lată la ce a dus cîrmuirea dictaturii, 
care a transformat țara într-un uriaș 
lagăr de concentrare.

In țară se prelucrează 400 milioane 
hectare de pămînf, ceea ce reprezintă 
două treimi din întreaga suprafață de 
pămînf apt pentru agricultură, în timp 
ce 75 la sută din țăranii Paraguayului 
nu dețin nici un petic de pămînf ; 25 
de mari latifundiari stăpînesc paste 12 
milioane hectare din pămînturile cele 
mai fertile. Altor 1 500 latifundiari le 
aparțin 15 milioane de hectare, iar 11 
monopoluri străine dețin 5 milioane 
de hectare.

Dar aproape jumătate din populația 
țării a fost nevoită să-și părăsească 
patria, nu atît din cauza jugului eco
nomic, cît din cauza terorii dezlănțuite 
de dictatură. Sub regimul lui Sfroes- 
ner, toți cei ce se pronunță pentru li
bertate sînt azvîrliți în închisori sau 
izgoniți din țară. Cei ce propagă în 
rîndul țăranilor ideea reformei agrare 
sînt arestați, supuși torturilor, uciși.

Chiar și Asociația presei interameri- 
cane recunoaște că libertatea cuvîntu- 
lui în Paraguay este redusă la zero și 
adresează apeluri infructuoase dictatu
rii de a relnstaura legalitatea. Dar a- 
ceastă asociație n-a spus pînă acum 
vreun cuvînt nici despre deținuții din 
închisori, nici despre tristul fapt că 
sute de mii de paraguayeni trăiesc in 
exil.

în aceste zile, poporul Paraguayu
lui, mai precis acea parte din el care 
trăiește în Paraguay, îndură un nou 
acces de furie al lui Stroesner si a 
acoliților săi, care au dezlănțuit repre
siuni chiar și asupra femeilor și copii
lor. Recent, eleve și studente au fost 
torturate în secțiile de poliție din ora
șul Asuncion. (Din ziarul „PROPOSI- 
TOS' — Buenos-Aires).



ACORD

Convorbirile Erhard—Wilson, 
încheiate prin publicarea unui 
comunicat comun, au făcut par
te, după cum apreciază ziarele 
britanice, din consultările orga
nizate în ultima vreme între 
membrii alianței atlantice (minus 
Fran|a, bineînțeles) în pregăti
rea sesiunii Consiliului ministe
rial al N.A.T.O. care se întru
nește la 7 iunie la Bruxelles.

Pe primul plan al convorbiri
lor s-a aflat, după cum reiese 
și din comunicatul publicat, „si
tuația actuală a alianței atlan
tice”, cu alte cuvinte divergen
tele ivite în sînul alianței, în
deosebi între Franța și S.U.A., 
cu privire la structura organiza
ției NATO. în comunicat .se face 
cunoscut că primul ministru bri
tanic și cancelarul vest-german 
au căzut de acord asupra „men
ținerii și îmbunătățirii sistemu
lui integrat al NATO", pe care 
Franfa îl critică și din care a 
hotărît să-și retragă forțele mi
litare. „La Bruxelles, se spune 
de asemenea în comunicat, ar 
trebui adoptate hotărîri pentru 
a permite totodată să se pro
cedeze la această reorganizare 
și să se ajungă la acorduri cu 
Fran(a asupra menținerii partici
pării sale la alianță". Și în a- 
ceasfă frază este cuprins un 
punct de vedere opus celui 
adoptat la Paris, unde se

CORESPONDENȚĂ 
DIN LONDRA

consideră că problema viitoa
relor relații dintre Franța și cei
lalți membri ai alianței atlantice 
trebuie tratată și rezolvată pe 
cale bilaterală, și nu în cadrul 
NATO.

Chestiunea este de actualitate 
în ce privește cererea Germa
niei occidentale ca Franța, care 
își retrage forțele din sistemul 
integrat al NATO, să renego- 
cieze statutul trupelor sale a- 
flate pe teritoriul vest-german. 
în cercurile politice și de 
presă din Londra se consideră 
că „acordul atlantic" dintre 
Londra și Bonn, va fi folosit în 
cea de-a doua capitală ca un 
mijloc de presiune asupra 
Franjei în negocierile ce se des
fășoară.

Dar „acordul* dintre Lon
dra și Bonn nu este atît de 
deplin pe cîf îl prezintă unele 
comentarii oficiale și oficioase. 
Chiar din comunicatul comun 
rezultă că, în ce privește „or
ganizarea nucleară a alianței”, 
semnatarii comunicatului nu au 
putut recomanda decîf „conti
nuarea studierii". înfr-adevăr, în 
această privință există, după 
cum explică ziarul „Guardian", 
o importantă deosebire de ve
deri. „Părerea guvernului brita
nic că Germania occidentală tre
buie să aibă numai un rol con
sultativ în țlomeniul armelor nu
cleare a fost exprimată cu multă 
grijă” — scrie ziarul.

Nici în alte privințe nu s-a rea
lizat un acord între Londra și 
Bonn. Chestiunea, de multă 
vreme litigioasă, cu privire la 
cererea Londrei ca Bonnul să 
plaseze în Anglia mai multe co
menzi de armament ca o com
pensare mai substanțială a chel
tuielilor de întreținere a trupelor 
engleze din Germania occiden
tală, a rămas nerezolvată. „în
țelegerea de a forma o comisie 
mixtă care să examineze în con
tinuare problema seamănă cu un 
refuz politicos al lui Erhard de 
a accepta cererea britanică', 
scrie „Daily Telegraph".

in sfîrșit, în comunicatul an- 
glo-vesf-german cele două părfi 
s-au declarat favorabile „îmbu
nătățirii relațiilor cu U.R.S.S. și 
țările Europei răsăritene", ceea 
ce rămîne desigur să fie con
firmat de fapte.

Liviu RODESCU
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Vietnamul de sud
INSTABILITATEA
SI INCERTITUDINEA SE MENȚIN

• Ky a plecat în mod precipitat la Da Nang
• Noi și puternice manifestații antiguver

namentale la Saigon și Hue

SAIGON 27 (Agerpres). — In climatul politic din Vietnamul de sud 
se înregistrează aceeași instabilitate și incertitudine iar guvernul, depășit 
de ultimele evenimente, se află în totală imposibilitate de a mai controla
evoluția situației.

Neliniștit de opoziția crescîndă, pe care populația sud-vietnameză o 
manifestă față de guvernul de la. Saigon ca și față de americanii ce-l sus
țin, primul ministru sud-vietnamez, Nguyen Cao Ky, a părăsit vineri di
mineața Saigonul, îndreptîndu-se în mare grabă spre Da Nang.

Piecarea precipitată a lui Ky, 
menționează agențiile de presă, 
pare să fie legată de dorința aces
tuia de a găsi o ieșire oarecare 
din actuala criză politică.

La Saigon, menționează cores
pondenții de presă, manifestațiile 
antiguvernamentale și antiameri- 
cane se țin lanț. Vineri dimineața, 
tineri budiști au demonstrat îm
potriva guvernului, dar poliția sai- 
goneză, a intervenit ca de obicei 
făcînd uz de gaze lacrimogene și 
arme. Vineri după-amiază au avut 
loc noi lupte de stradă între 
poliție și demonstranții budiști 
care au ars efigii ale premierului. 
Acesta, în încercarea de a realiza 
un compromis cu liderii mișcării 
antiguvernamentale, s-a întîlnit 
vineri la baza americană de la 
Chu Lai cu generalul Nguyen 
Chanh Thi, fost comandant al re
giunii I militare, înlăturat din a- 
ceastă funcție la 10 martie. Nu 
se cunosc încă rezultatele întreve
derii. Ea a constituit rezultatul u- 
nor aranjamente făcute de ame
ricani, ale căror eforturi de după 
intervenția generalului Ky la Da 
Nang sînt concentrate spre o con

ciliere, cel puțin pentru moment, 
între junta de la Saigon și gene
ralii „rebeli", în intenția de a-i 
lipsi pe budiști, în actuala fază cri
tică a crizei politice, de sprijin mi
litar.

★
SAIGON 27 (Agerpres). — Toți 

civilii americani din Hue au fost 
evacuați vineri după-amiază la 
Saigon. Referindu-se la această 
măsură, trimisul special al agenției 
France Presse la Hue, Marc Hut- 
ten, precizează că „este unul din 
semnele unei intensificări a ten
siunii între americani și Comitetul 
de acțiune al budiștilor, după in
cendierea de joi după-amiază a 
centrului american de informații 
din Hue". Celor 300 de ofițeri ame
ricani, „consilieri" pe lîngă trupele 
diviziei I li s-a ordonat să nu 
aibă nici un contact cu populația 
orașului. O mare cantitate de ar- 
me a fost adusă în clădirea statu
lui major american. în același 
timp, blocada economică împotri
va orașului Hue continuă.

Corespondenții de presă transmit 
că trupele americane și guverna
mentale din orașul Hue au luat

O scenă obișnuită în aceste zile pe străzile Saigonului. Ținerii budiști con
tinuă să-și manifeste opozifia față de guvernul Ky

Neliniște explicabilă
Populația celui de 

al cincilea continent 
s-a obișnuit de mult 
cu anunțuri ce ves
tesc moartea sau ră
nirea soldaților tri
miși de guvernul 
australian să ia parte 
alături de soldații a- 
mericani și sud-co- 
reeni la agresiunea 
Statelor Unite în 
Vietnam. Dar anun
țul publicat miercuri, 
în ziarele de seară, 
depășește ca semni
ficație pe cele ante
rioare. De data a- 
ceasta cel care și-a 
pierdut viața nu mai 
este un militar de 
profesie, ci un tânăr 
abia chemat sub 
arme : primul din cei 
500 tineri recruți tri
miși în urmă cu cîte
va săptămîni alături 
de alți 2 500 de mili
tari să lupte în Viet
nam.

Vestea despre

moartea tânărului, 
scrie ziarul „Daily 
Mirror", a provocat 
neliniște în cercurile 
guvernamentale din 
Canberra. Aceste 
cercuri au în vedere, 
desigur, reacția pe 
care o va avea în 
țară căderea primei 
jertfe din rîndul ti-

NOTE
nerilor recruți. De 
altfel luarea hotărîrii 
de a trimite, nu nu
mai militari de carie
ră, dar și recruți 
pentru a participa la 
un război imposibil 
de cîștigat, cum l-a 
calificat partidul la
burist din opoziție, 
nu a făcut decît să 
lărgească și mai mult 
cercul celor care se

pronunță împotriva 
politicii de sprijinire 
a agresiunii america
ne în Vietnam. Oa
meni de știință, 
preoți, studenți și 
chiar parlamentari 
și-au ridicat glasurile 
alături de docheri, 
mineri, metalurgiști 
împotriva războiului. 
Arderea ordinelor de 
recrutare de către ti
neri a devenit un 
spectacol obișnuit. 
Manifestații și de
monstrații de protest 
se înregistrează în 
întreaga țară. In ul
timele zile ziarele 
australiene au scris 
pe larg despre acțiu
nea curajoasă a do
cherilor din portul 
Sidney care au refu
zat să încarce pe va
sul „Bunaru" muniții 
cu destinația Vietna
mul de sud.

R. B.

SESIUNEA 
COMITETULUI 
EXECUTIV AL F.S.M.

măsuri severe de securitate, pen
tru a preveni acțiuni ca cele de joi 
după-amiază.

Postul de radio Hue continuă să 
transmită chemări la acțiuni îm
potriva guvernului și sprijinului 
american acordat acestuia. într-una 
din emisiuni s-a anunțat că rec
torul Universității din Hue și-a
prezentat demisia, în semn de pro
test față de represiunile barbare 
declanșate de generalul Ky la Da 
Nang. La rîndul său, primarul ora
șului și-a prezentat demisia noti-
ficînd guvernului de la Saigon că 
a pierdut „controlul asupra ora- 

i șului". Demonstrații antiguverna
mentale au avut loc și în alte 

I orașe sud-vietnameze.

NICOSIA 27 (Agerpres). —• La 
26 mai s-a deschis la Nicosia cea 
de-a 32-a sesiune a Comitetului 
Executiv al F.S.M., la care parti
cipă delegații sindicale din 27 
țări din Europa, Asia, Africa, 
America Latină. La lucrări parti
cipă și o delegație a sindicatelor 
din România, condusă de tovară
șul Constantin Drăgan, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, membru 
al Comitetului Executiv al F.S.M. 
Sesiunea a fost deschisă de pre
ședintele F.S.M., Renato Bitossi. 
Participanții au fost salutați de 
Andreas Ziartides, secretar gene
ral al Federației Pancipriote a 
Muncii. în cursul zilei au fost 
prezentate rapoartele la primele 
puncte ale ordinei de zi și au în
ceput discuțiile. Lucrările conti
nuă.

Plenara
C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — între 25 și 27 mai, la 
Moscova a avut loc o plenară a Comitetului Central 
al P.C.U.S., care a discutat raportul „Cu privire la 
ampla dezvoltare a lucrărilor de ameliorare a solu
rilor pentru obținerea unor recolte superioare con
stante de cereale și alte culturi", prezentat de Ev- 
gheni Alexeevski, ministrul îmbunătățirii funciare și 
gospodăririi apelor al U.R.S.S. La plenară a rostit, 
de asemenea, o cuvîntare Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. în această problemă a 
fost adoptată o rezoluție.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 27 (Agerpres). — La 26 mai a avut loc o 
plenară a Comitetului Central al P.C. din Ceho
slovacia. Plenara a dezbătut problemele legate de 
pregătirile în vederea Congresului al XIII-Iea al P.C. 
din Cehoslovacia, care va începe la 31 mai. Ra
portul la plenară a fost prezentat de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. Comitetul Central a dezbătut și a aprobat darea 
de seamă a C.C., raportul referitor la dezvoltarea 
societății cehoslovace și activitatea partidului în in
tervalul dintre congresele al XH-lea și al XIII-Iea 
și proiectele de hotărîri și rezoluții ale Congresului. 
Comitetul Central a hotărît ca aceste materiale să 
fie supuse Congresului al XIII-Iea al partidului.

Lucrările Comisiei
permanente pentru 
standardizare 
a C. A. E. R.

BERLIN 27 (Agerpres). — Zi
lele acestea au avut loc la Berlin 
lucrările Comisiei permanente 
pentru standardizare a C.A.E.R. 
Au participat delegațiile Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Germa
ne, Mongoliei, Poloniei, României, 
Ungariei și U.R.S.S. Comisia a 
adoptat o serie de recomandări 
în domeniul siderurgiei și meta
lurgiei neferoase, construcției de 
mașini, industriei chimice, electro
tehnicii și radiotehnicii. Au fost, 
de asemenea, examinate o serie 
de probleme privind îmbunătă
țirea și dezvoltarea activității co
misiei în domeniul standardizării.

Poporul afgan a celebrat sărbătoarea națională a țării sale. S-au împlinit

47 de ani de la proclamarea independenței Afganistanului. Tn fotografie:

Vedere din Kabul, capitala țării

TURCIA ÎȘI VA RETRAGE 
TRUPELE DIN 
COREEA DE SUD

ANKARA 27 (Agerpres). — Primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, a anunțat joi seara că 
Turcia își va retrage trupele aflate în cadrul Co
mandamentului forțelor Națiunilor Unite în Coreea 
de sud. în declarația sa, făcută agenției de presă 
Anatolia, Demirel nu a menționat la ce dată va avea 
loc retragerea. Această declarație confirmă știrea pu
blicată de cotidianul „Joon-Ang Ilbo" din Seul, care 
scria joi dimineața că forțele armate turce vor fi 
retrase foarte curînd.

★
ANKARA 27 (Agerpres). — Vineri s-a aniversat în 

Turcia împlinirea a 6 ani de la „revoluția militară din 
27 mai I960", care a răsturnat regimul instaurat în țară 
de guvernul Menderes. Cu acest prilej la Ankara a 
avut loc o paradă militară.

TÎRGUL PARISULUI

PARIS. 27 — Corespondentul Agerpres, Al, Gheor
ghiu, transmite : Pavilionul românesc deschis la Tîr- 
gul Parisului continuă să fie vizitat de un numeros pu
blic, de oameni de afaceri, ziariști, precum și de diferite 
personalități ale vieții publice și economice din Franța.

în cursul zilei de vineri, pavilionul românesc a fost 
vizitat de Waldeck Rochet, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, de Jeanette Vermersh-Thorez 
și de alți membri ai conducerii Partidului Comunist 
Francez. în aceeași zi, pavilionul românesc a mai fost 
vizitat de dl. Henri Courbot, președintele Camerei de 
comerț și industrie din Paris și președinte al Consiliu
lui de administrație al Tîrgului Parisului.

O declarație

Vizita în Anglia 
a ministrului 
industriei 
metalurgice 
al României

LONDRA 27. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Ministrul industriei metalurgice al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Marinescu, care se află în Marea 
Britanie la invitația guvernului 
englez, a făcut o călătorie prin 
țară, împreună cu specialiștii care 
îl însoțesc. Au fost, vizitate cîteva 
mari întreprinderi, printre care 
uzina „Spencer" din cadrul Combi
natului siderurgic „Richard Thomas 
and Baldwins Ltd", situat lîngă 
Newport, Uzina „Steel Company of 
Wales" și centrul ei de cercetări, 
uzinele firmei „English Steel Cor
poration" de la Sheffield.

Joi seara, Vasile Pungan, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Marea Britanie, a oferit o 
recepție în cinstea ministrului me
talurgiei, Ion Marinescu. Au luat 
parte George Thomson, cancelar al 
ducatului la Lancaster, membru al 
guvernului, Austen Albu, ministru 
de stat la Departamentul pentru 
problemele economice, Edmund 
Dell, secretar parlamentar la Mi
nisterul tehnologiei, subsecretari de 
stat și înalți funcționari din minis
terele comerțului, tehnologiei, ener
geticii, afacerilor externe, membri 
ai parlamentului britanic, reprezen
tanți ai Camerei de Comerț dip. 
Londra, reprezentanți ai conducerii 
Confederației industriașilor brita
nici, președinți și membri ai con
ducerii unor mari firme industria
le, comerciale și bancare, ziariști.

a guvernului R.D. Germane
BERLIN 27 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ADN, Con
siliul de Miniștri al R. D. Ger
mane a dat publicității o decla
rație în legătură cu nota guver
nului R. F. Germane din 25 mar
tie. în declarație se spune că „gu
vernul R. F. Germane nu arată 
că ar tinde spre o cotitură în po
litica sa, ci se rezumă la încer
carea de a fundamenta și justi
fica o dată mai mult continuarea 
politicii sale agresive și revanșar
de". Declarația menționează, de a- 
semenea, că „guvernul R. F. Ger
mane își menține afirmația nerea - 
listă și contrară dreptului inter
național că, potrivit dreptului in
ternațional, Germania continuă să 
existe în frontierele sale din 1937... 
Această linie, proclamată fățiș 
spre o revizuire a frontierelor 
statornicite în Europa, implică pe-

ricole serioase pentru pacea și 
securitatea popoarelor". „Guvernul 
federal nu se declară gata să re
nunțe la politica sa față de R. D. 
Germană, care este o politică osti
lă, periclitînd pacea".

Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, se spune în declarație, 
subliniază în mod deosebit că a- 
sigurarea păcii și securității pen
tru toate popoarele europene ne
cesită o contribuție concretă din 
partea Republicii Federale Ger
mane. în acest scop este necesar, 
înainte de toate, ca ea să renunțe 
la pretențiile sale de a dobîndi 
acces la arma nucleară sub orice 
formă, să abandoneze, o dată pen
tru totdeauna, ideea revizuirii 
frontierelor statornicite și să pă
șească pe calea apropierii și în
țelegerii dintre cele două state 
germane.

Ministrul 
român al industriei 
ușoare în Bulgaria

SOFIA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : De
legația română condusă de Ale
xandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare, care se află în 
Bulgaria la invitația președintelui 
Comitetului pentru industria ușoa
ră, Dora Belceva, a vizitat Com
binatul textil „Marița" și Fabrica 
de încălțăminte „P. Cenghelov" 
din orașul Plovdiv. Vineri, dele
gația a vizitat cîteva întreprinderi 
industriale din localitățile Gabrovo 
și Triavna.

Din nou momente de 
tensiune în Republica Do
minicană. Cu cîteva zile 
înaintea alegerilor prezi
dențiale, agenfiile de pre
să transmit relatări despre 
situafia confuză care dom
nește în tară, ca urmare a 
intensificării provocărilor 
din partea elementelor de 
dreapta. Se semnalează 
incidente soldate cu victi
me omenești.

Sursa generatoare de 
tulburări o constituie și de 
data aceasta intervenția 
trupelor interamericane în 
treburile interne ale Repu
blicii Dominicane, acest 
„pumnal sfrăin împlîntaf în 
inima tării*, după cum se 
exprima Juan Bosch, lide
rul Partidului revoluționar 
dominican. Chiar președin
tele guvernului provizoriu, 
Garcia Godoy, a cerut re
tragerea imediată a trupe
lor străine, ca urmare a 
intervenjiei flagrante a a- 
cestora în desfășurarea 
campaniei electorale. Iar 
șeful politiei dominicane 
recunoaște că „atitudinea 
trupelor americane dislo
cate în Republica Domi
nicană nu poate avea nici

o justificare. Ele urmăresc 
în fapt instaurarea în pos
tul de președinte al tării 
a „omului lor", Balaguer, 
care, după cum arată și 
ziarul „New York Times", 
se bucură de sprijinul am
basadei S.U.A. la Santo 
Domingo".

Stimulate de prezenta 
celor 8 000 de militari

campanie de represiuni îm
potriva forfelor progresiste, 
cercurile reacționare în
cearcă să intimideze opinia 
publică dominicană, să 
constrîngă populația să 
voteze în favoarea candi- 
dajilor de dreapta.

Zilele trecute, Bosch a 
adresat guvernului provi
zoriu un ultimatum de 48

au fost consemnate în ca
zărmi pînă după alegerile 
de la 1 iunie și că se vor 
lua măsuri pentru respec
tarea libertăților recunoscu
te partidelor politice.

Știrile sosite ulterior din 
capitala dominicană arată 
însă că măsurile anunțate 
de guvern sînt o simplă 
manevră. Se relatează des-

Urne dominicane și căști străine
străini, ca și de slăbiciunea 
guvernului provizoriu, ele
mentele de dreapta din 
armata dominicană au 
transformat campania elec
torală într-un lanț de ac
țiuni teroriste. Actele de 
violentă, constată raportul 
secretarului general al 
O.N.U., U Thant, dat publi
cității recent, s-au înmulfit 
pe măsura apropierii datei 
alegerilor. Desfășurînd o

de ore pentru a pune ca
păt amestecului militarilor 
în campania electorală, 
precum și violentelor comi
se împotriva reprezentanți
lor Partidului revoluționar 
dominican. Dacă guvernul 
nu va satisface această ce
rere, a arătat Bosch, parti
dul său se va retrage din 
alegeri. După 24 de ore, 
Garcia Godoy a anunjat că 
toate trupele dominicane

pre descoperirea unor noi 
încercări de atentat împo
triva lui Juan Bosch, despre 
infenfia de a-l răsturna prin 
forfă în cazul că ar obține 
victoria în alegeri. S-au 
luat de asemenea „măsuri" 
pentru a exclude un ase
menea rezultat al scrutinu
lui. Din S.U.A. au sosit 
grupuri de elemente con
trarevoluționare avînd mi
siunea de a falsifica, îm

preună cu reacfiunea loca
lă, rezultatele alegerilor, 

înfr-o asemenea atmos
feră de tensiune rezultatul 
scrutinului este greu de 
prevăzut. Incertitudinea 
este accentuată de faptul 
că S.U.A. nu-și precupețesc 
mijloacele pentru a dezbi
na forțele ce se pronunță 
împotriva prezentei trupe
lor străine și pentru asigu
rarea independentei țării, 
însuși Juan Bosch a semă
nat confuzie prin declarafia 
sa că nu are nevoie de 
voturile mișcării denumite 
„14 iunie" și ale altor 
forte progresiste, ceea ce 
a activizat diplomația ame
ricană în încercarea de a-l 
cîștiga pe acesta de 
partea sa. Numeroși obser
vatori consideră că, în a- 
ceste împrejurări, alegerile 
de la 1 iunie nu vor putea 
șă reflecte decîf în mod 
relativ voința poporului 
dominican, care constă, în 
primul rînd, în a-și vedea 
țara liberă de trupe străine, 
independentă, respectîn- 
du-i-se dreptul de a-și ho
tărî singur soarta, fără 
vreun amestec din afară.

Eugen IONESCU

Formarea noului 
guvern finlandez

HELSINKI 27 (Agerpres). — Vi
neri seara, după o perioadă înde
lungată de negocieri a fost format 
guvernul finlandez. Noul guvern 
condus de Rafael Paasio, pre
ședintele Partidului social-demo
crat este o coaliție în care sînt re
prezentate patru partide ; Partidul 
social-democrat, Partidul de centru 
(fost agrarian), Uniunea democrată 
a Poporului Finlandez (din care fac 
parte comuniștii) și Uniunea demo
crată a muncitorilor și micilor agri
cultori.

GRECIA Alți deținuți 
politici eliberați

ATENA 27. — Corespondentul 
Agerpres. C. Alexandroaie, trans
mite : Printr-o hotărîre a ministru
lui de justiție, C. Stephanakis, joi 
după-amiază au fost eliberați din 
închisoare încă trei deținuți poli
tici greci, întemnițați cu mulți ani 
în urmă. Pînă în prezent au fost 
puși în libertate 82 de deținuți po
litici.
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M MOSCOVA. Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România 
““ la Moscova a oferit vineri un dejun cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a dele
gației U.T.C., condusă de Petru Enache, prim secretar al C.C. al U.T.C., care 
a participat la cel de-al XV-lea Congres al Comsomolulul. La dejun au parti
cipat Serghei Pavlov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., și alți conducători ai 
U.T.C.L. înainte de întoarcerea în patrie, delegația U.T.C. a iost primită la C.C. 
al U.T.C.L. de către Serghei Pavlov.

■■ PARIS. La Școala Centrală „Maurice Thorez" din Paris s-a deschis joi o 
™ conferință internațională, organizată de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Francez și revista „Economie et Politique" pe tema „Capitalismul 
monopolist de stal". La această conferință, care durează patru zile, participă 
cercetători și specialiști din partea partidelor comuniste și muncitorești din 
țări capitaliste și țări socialiste. Din Republica Socialistă România participă tov. 
Em. Dobrescu și T. Postolache, doctori în economie.

■I MOSCOVA. Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a făcut cunoscute ță- 
“ rilor participante la Conferința de la Geneva din 1962 cu privire la Laos 
telegramele trimise la 16 martie și 28 aprilie 1966 de Fumi Vongvicit, secretar 
general al Partidului Neo Lao Haksat, lui A. Gromîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. In telegrame se atrage atenția asupra bombardamentelor efectuate 
de aviațfa americană asupra orașelor și centrelor populate din Laos și asupra 
folosirii napalmului și substanțelor chimice toxice.

HI RAWALPINDI. După o vizită în Afganistan, delegația guvernamentală a 
™ R. P. Chineze, condusă de Șih Huai-pl, vicepreședinte al comitetului pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, a sosit în Pakistanul de vest. După cum 
anunță agenția China Nouă, delegația va face o vizită oficială în Pakistan la 
invitația guvernului pakistanez.

BB BONN. Un alt avion de tip „Starfighter", aparținînd forțelor aeriene ale 
““ Bundeswehrului, s-a prăbușit vineri în apropiere de localitatea vest-germană 
Miinster. Pilotul și-a pierdut viața.

■■ PHENIAN. La 26 mai a avut loc Ia Panmunjon o ședință a Comisiei mili- 
“ tare de armistițiu, în cadrul căreia reprezentantul părții coreeano-chineze 
a arătat că în perioada dintre 21 și 23 mai nave militare americane au pă
truns în 13 rînduri în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, iar la 18 mai, de pe 
teritoriul Coreei de sud a fost trimis în zona demilitarizată un grup înarmat 
care a atacat personalul de securitate al părții coreeano-chineze. Reprezentantul 
părții coreeano-chineze a cerut părții americane să ia măsurile corespunzătoare 
împotriva celor vinovați și să împiedice repetarea unor incidente similare în 
viitor.
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