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LA „TRACTORUL'-BRAȘOV

SECTOARELE CALDE
vioara" I în

perfecționarea
activității uzinei

Prestigiul cîștigat de „Tractorul* 
din Brașov în decursul anilor are 
ca fundament renumele de care 
se bucură tractoarele produse aici, 
lezultatele remarcabile obținute 
perseverent de colectivul uzinei în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Ca 
un semn de prețuire a acestor suc
cese, cu puțin timp în urmă con
structorilor de tractoare brașoveni 
Ii s-a decernat pentru a treia oară 
consecutiv Steagul roșu și diplo
ma de întreprindere fruntașă pe ra
mură. Bilanțul primului trimestru 
din acest an vine să confirme, să 
întărească prestigiul și renumele 
uzinei. Deși mult sporite față de 
anul precedent, prevederile planu
lui an fost îndeplinite integral. Pla
iul producției globale și cel al 
Producției marfă s-a realizat în 
«proporție de 106,1 la sută și, res
pectiv, 106,7 la sută, iar la produc

tivitatea muncii s-a înregistrat un 
spor de aproape 10 la sută față 
de aceeași perioadă din 1966. Pla
nul la producția marfă vîndută și 
încasată a fost depășit cu peste 12 
milioane lei.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit toate sectoarele uzinei și 
în special așa-numitele „sectoare 
calde" care au consemnat, de alt
fel, creșteri spectaculoase ale pro
ducției și productivității muncii. 
Ing. Tiberîu Vădănici, metalurgul 
șef al uzinei, ne destăinuie, în a- 

. cest sens, cîteva din „secretele" 
activității sectoarelor calde:

— După calcule, aportul sectoa
relor calde la îndeplinirea sarcini
lor de plan a fost hotărîtor, deoa
rece două treimi din volumul pie- 

Cor ce intră în componența trac-

(oarelor sînt asigurate de aceste 
sectoare. Nu este exagerat — pri
vind această contribuție .— dacă a- 
preciem că sectoarele calde sînt 
acelea care dau „tonul" pe an
samblul uzinei în îndeplinirea sar
cinilor de plan. Au fost perioade 
cînd uzina noastră nu a stat bine 
cu ritmicitatea. Cauza? Sectoarele 
calde nu livraseră la timp piesele 
secțiilor prelucrătoare. în trimes
trul I din acest an situația s-a 
schimbat, uzina obținînd rezultate 
excelente în ce privește ritmicita
tea. Aceasta datorită faptului că 
sectoarele calde au avut ele însele 
o bună ritmicitate în producție. 
Dar, ceea ce aș dori să subliniez în 
mod deosebit este faptul că în a- 
cest an sectoarele calde au obținut 
cele mai valoroase rezultate din ac
tivitatea lor în ultimii 10 ani. Este 
dovada și efectul firesc al măsuri
lor aplicate pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966. Comparativ cu aceeași peri
oadă a anului trecut, în primele 
trei luni din 1967 productivitatea 
muncii a sporit cu. 21,7 Ia sută la 
forjă, 12,7 la sută la turnătoria de 
oțel și 18,5 la sută la cea de fontă.

— Evident, saltul calitativ al sec
toarelor calde este concludent. Ce 
factori au influențat în mai mare 
măsură îmbunătățirea activității 
lor?

— Principala sarcină a cărei în
deplinire nu mai putea fi amîna-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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Partidului Comunist Marocan
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Partidului Co
munist Marocan, condusă de tova
rășul Aii Yata, secretar general al 
C.C. a) P.C. Marocan, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită prietenească în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilinet, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizelâ Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

(Agerpres)

IN REGIUNILE ARGEȘ Șl OLTENIA
Membrii delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu tova
rășul Todor Jivkov, au plecat 
miercuri dimineața într-o călătorie 
prin țară.

Inalții oaspeți sînt însoțiți de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
iMizil, Mihai Dalea și loan Bel- 
dean, ambasadorul României la So
fia.

în drum spre regiunea Argeș, 
conducătorii de partid și de stat 
bulgari și români sînt salutați pe 
întregul traseu de numeroși cetă
țeni. Ei flutură în adierea vîntu- 
lui primăvăratic stegulețe, buchete 
de flori, crenguțe înflorite. Se aud 
aclamații și urări în cinstea prie
teniei dintre popoarele român și 
bulgar, pentru triumful 
mului și păcii în lume.

înainte de intrarea în 
Mătăsaru, care marchează 
regiunii Argeș, coloana mașinilor 
oficiale este încadrată de un grup 
de 200 de țărani cooperatori că
lări, îmbrăcați în costume națio
nale argeșene. Un mare grup de 
corniști vestesc sosirea înalților 
oaspeți.

Sub un arc de triumf, frumos 
împodobit cu ghirlande de flori, 
cu țesături specifice locului, obiec
te din ceramică, ploști încrustate, 
conducătorii de partid și de stat 
bulgari și români sînt întîmpinați 
de tovarășii Petre Duminică, prim- 
secretar al Comitetului regional Ar
geș al P.C.R., Constantin Sandu, 
președintele sfatului popular re
gional, de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
de numeroși cetățeni. Potrivit tra
diției, soții Ecaterina și Alexan
dru Ciucă, cooperatori mai vârst
nici din partea locului, oferă 
oaspeților tradiționala pîine și 
sare : un grup de flăcăi îi invită 
să guste din ploștile înflorate re
numita țuică de Pitești. Tinere fete 
umplu brațele conducătorilor de 
partid și de stat bulgari și români 
cu flori și Ie înmînează frumoase
le marame din borangic care au 
dus faima acestor locuri.

alt'.popâs" 'este făcut'' lă 
Gâești. Oaspeții sînt salutați de 
primul secretar al comitetului ra
ional de partid, Ion Radii, de pre
ședintele sfatului popular raio
nal, Nicolae Petcu, și de populația 
orașului, care fac oaspeților o caldă 
primire. își iau zborul sute de po
rumbei, simbol al păcii și priete
niei între popoare. Oaspeților li se 
oferă în dar miei albi.

în drum spre Pitești oaspeții trec 
prin alte sate. toate împodobite

socialis-

comuna 
hotarul

Prin halele Uzinei de aluminiu de la Slatina Foto : Agerprcs

sărbătorește. în fața caselor, gos
podarii au scos cele mai frumoase 
covoare confecționate de meșteșu
garii locali, iar în apropierea șo
selei, pe mese, au fost așezate ghi
vece de flori. La Topoloveni și în 
alte localități de pe traseu au fost 
organizate expoziții cu cele mai 
frumoase țesăturii și obiecte de ar- 

.. «tizanat.. care, ..agiîndese.-. .bogăția, .și 
varietatea artei populare de pe a- 
ceste meleaguri, și expoziții cu 
produse agroalimentare. Tovarășul 
Todor Jivkov și ceilalți membri ai 
delegației au privit, cu mițlt inte- , 
res aceste' expoziții. Lă Topoloveni 
tovarășii 'Todor.- Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu s-a,u prins intr-o horă 
în centrul comunei, în cântecele 
corurilor reunite din Leordeni. Do- 
bi-ești. și Topoloveni. •

Miting la Pitești
...Pitești. Din zorii zilei, îmbră

cat în vestminte de sărbătoare, o- 
rașul este străbătut de freamătul 
mulțimii venite pe străzi în ciuda 
ploii, în întîmpinarea conducători
lor de partid și de stat bulgari și 
români. La intrarea în oraș, pe mari 
pancarte, sînt scrise urările : „Bine 
ați venit, dragi oaspeți !“, „Salut 
frățesc poporului bulgar „Tră
iască unitatea țărilor socialiste I". 
„Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
lei". Mii și mii de locuitori aflați 
pe străzile orașului aclamă cu en
tuziasm sosirea conducătorilor de 
partid și de stat români și bulgari. 
Se aud ovații și urale în cinstea 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
cele două popoare vecine și prie
tene, urări de „bun venit" adre
sate conducătorilor celor două țări 
și partide, se flutură stegulețe și 
buchete de flori.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, dintr-o mașină 
deschisă, răspund saluturilor mul- 

'țimii. fac semne prietenești locui
torilor orașului Pitești, care au fă
cut o caldă și entuziastă primire 
conducătorilor de partid și de stat 
români și bulgari.

în fața sediului comitetului re
gional de partid, tovarășii Todor 
Jivkov,1 Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți oaspeți 
sînt întîmpinați de membrii Bi
roului Comitetului regional Argeș 
al P.C.R., de reprezentanți ai or
ganelor locale de stat și ai orga
nizațiilor de masă.

Aici, oaspeții participă la un en
tuziast miting al locuitorilor ora
șului. Participants au salutat cu 
puternice ovații apariția la tribună 
a conducătorilor de partid și de 
stat bulgari și români.

Tovarășul PETRE DUMINICA, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Argeș, rostește un. 
cuvînt de bun sosit.

Locuitorii regiunii Argeș, ca în
tregul nostru popor — a spus vor
bitorul — urmăresc cu deosebit in
teres vizita în țara noastră a dele
gației de partid și guvernamentale 
a țării vecine și prietene, văzînd 
în ea o contribuție de seamă la în
tărirea prieteniei și a solidarității 
frățești dintre poporul român 
poporul bulgar, dintre țările 
partidele noastre. Cunoaștem 
apreciem în mod deosebit munca 
harnică pe care o desfășoară 
porul frate bulgar, succesele 
pe care acesta le-a obținut 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar în construcția vieții sale 

I noi.

înfăptuirii nobilelor idealuri care 
însuflețesc astăzi popoarele de pre
tutindeni, în lupta împotriva for
țelor imperialiste, reacționare, pen
tru respectarea dreptului lor sfînt 
de a-și orîndui viața potrivit voin
ței și aspirațiilor lor.

Sîntem bucuroși că intre țările 
noastre socialiste, între România 
șiBulgaria, se dezvoltă și se întă
resc relațiile de prietenie și co
laborare, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor noastre, ale cau
zei socialismului și păcii.

Exprimîndu-ne încă o dată satis
facția pentru întîlnirea de astăzi, 
pentru prilejul pe care îl avem de 
a fi gazde — a încheiat vorbito
rul — vă dorim din toată inima să 
vă simțiți cît mai bine printre noi.

în aplauzele mulțimii ia cuvân
tul tovarășul PENCIO KUBA’DIN- 
SKI, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

îngăduiți-mi ca, în numele'dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Bulgaria — 
a subliniat vorbitorul — să 
vă exprim mulțumiri pentru primi
rea cordială pe care ne-ați făcut-o, 
pentru atitudinea și simțămintele 
prietenești de care dați dovadă 
față de poporul bulgar, față de 
patria noastră socialistă.

Am luat cunoștință cu mare in
teres de succesele Republicii Socia
liste România în construirea socia
lismului, de modernele întreprin
deri industriale, de puternicele coo
perative agricole de producție. A- 
ceste succese constituie un rezultat 
legic al dezvoltării socialiste a Re
publicii Socialiste România. sub

Ș’
Ș'
Și

po- 
mari 

sub

Rezultatele remarcabile.dobîndi te 
de poporul bulgar fac să crească 
forțele economice ale Bulgariei, 
constituind totodată o contribuție 
la cauza noastră comună. întărirea 
sistemului socialist.

Prezența dumneavoastră ne 
oferă prilejul de a vă înfățișa 
schimbările petrecute, .. pe a- 
ceste străvechi meleaguri româ
nești în anii construcției socialiste. 
In - prezent, regiunea Argeș asi
gură mai mult decît un sfert 
din producția națională de ți
ței. Zăcămintele de sare și calcar 
sînt. industrializate ia un nivel su- conducerea partidului dumneavoas- 
,per.ior în instalațiile uzinelor de la- ■ 
Govora, lemnul pădurilor este pus 
în valoarș de combinatele moder-u 
ne de la Pitești ,și Rîmnicu Vîlcea, 
la Slatina: se obține întreaga pro
ducție de'aluminiu a țării, Hidro
centrala din cheile Argeșului a a- 
dâu'gat la' sistemul energetic națio
nal forța sa de 220 megawați. în
treprinderilor industriale construi
te pînă în prezent li se vor adăuga . 
în perioada actualului cincinal încă 
41 de fabrici și secții noi.

în agricultură, eforturile .mecani
zatorilor și ale țăranilor coopera
tori sînt îndreptate spre înfăptui
rea programului elaborat de partid 
pentru dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a producției vegetale și 
animale. Ca urmare a creșterii con
tinue și susținute a producției in
dustriale și agrare, în regiune au 
loc profunde prefaceri în viața o- 
rașelor și satelor, se dezvoltă an 
de an rețeaua de instituții de în- 
vățămînt, cultură, ocrotirea' sănătă
ții celor ce muncesc.

Toate acestea sînt rodul politicii 
Partidului Comunist Român de 
dezvoltare a tuturor regiuhilor, de 
înfăptuire a programului de înflo
rire multilaterală a patriei noastre, 
pe baza industrializării socialiste. 
Oamenii muncii din regiunea noas
tră sînt ferm hotărîți să-și dăru
iască întreaga energie și putere de 
muncă îndeplinirii cu succes a mă
rețelor'obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului, con
tribuind astfel la mersul înainte al 
întregii țâri pe. calea desăvârșirii 
construcției socialiste, a bunăstării 
și progresului.

Oamenii din regiunea Argeș, în
tregul popor român susțin cu căl
dură politica externă a partidului 
nostru, în centrul căreia stă preo
cuparea permanentă pentru uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Unitatea și coeziunea tutu
ror forțelor socialismului, progre
sului și păcii constituie garanția

tră comunist. Ne bucurăm sincer 
de toate succesele dumneavoastră. 
Poporul bulgar manifestă un viu 
interes față, de’ orice realizare a 
poporului român prieten. Delega
ția de partid și guvernamentală a 
Bulgariei vă aduce salutul cordial 
și cele mai bune urări ale poporu
lui bulgar care, ca și dumneavoas
tră, construiește cu succes societa
tea socialistă. 1

Succesele noastre, ca și succesele 
dumneavoastră, constituie o contri
buție reală. la întărirea puterii eco
nomice a comunității socialiste, Co- 
laborînd, cele două popoare și cele 
două țări socialiste ale noastre vor 
spori. și mai mult aceste succese, 
vor păși și mai cu încredere în con
struirea socialismului în Republica 
Socialistă. România și în Republica 
Populară Bulgaria. Realizările țării 
dumneavoastră, ca și ale țării noas
tre confirmă avantajele imense ale 
orînduirii socialiste, posibilitățile 
creatoare ale.' popoarelor noastre. 
La aceste succese ale noastre con
tribuie și mai mult ajutorul frățesc 
reciproc și colaborarea dintre ță
rile socialiste, precum și colabora
rea bilaterală între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Evocînd prietenia multiseculară 
dintre popoarele 
bitorul a spus: 
de lîngă: Plevna Și

și de activiști de răspundere politici 
și economici au contribuit, de ase
menea, la lărgirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. Aceas
ta a înlesnit cunoașterea reciprocă 
și contribuie la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor noastre econo
mice, a căror expresie reală este 
schimbul de mărfuri sporit. în 1966, 
schimbul de mărfuri a crescut în 
comparație cu 1965 cu 37 la: sută, 
iar în 1967 se prevede un spor față 
de 1965 de aproape 3 
dustrializarea accelerată a econo
miilor noastre naționale, și îndeo
sebi dezvoltarea construcțiilor de 
mașini, a permis să sporească 
schimbul reciproc de mașini și de 
utilaje care acum reprezintă 40 la 
sută din schimburile dintre Bulga
ria și România. Noi vedem posibi
lități de coordonare a unor inves
tiții în producția de materii pri
me, de organizare de întreprinderi 
rentabile și eficiente care să satis
facă atît necesitățile României și 
ale Bulgariei, cît și să asigure pro
ducție pentru export în alte țări, 
în urma cunoașterii economiei ță
rilor noastre de către specialiști 
români și bulgari s-au creat con
diții pentru lărgirea în continuare 
a colaborării pe baza cooperării și 
specializării bilaterale în producția 
de mașini agricole, de mașini- 
unelte, de_ mașini de transportat și 
ridicat și altele. în această pri
vință, un rol binefăcător revine Co-

. misiei mixte .guvernamentale ro- 
mâno-bulgare de colaborare eco
nomică și țehnico-științifică. Co
misia a notat un program larg de 
probleme de specializare și coope
rare în domeniul construcțiilor de 
mașini, al industriei chimice și in
dustriei ușoare, pentru construirea 
de lucrări importante comune care 
să fie de importanță considerabilă 
pentru dezvoltarea în continuare a 
economiilor celor două țări, cum 
sînt liniile de înaltă tensiune Cra
iova—Boicinovți, cum este Com
plexul hidrotehnic din zona comunei

ori. In

Izlaz pe Dunăre și altele. O largă 
dezvoltare au căpătat și colabora
rea tehnico-științifică, schimburile 
de documentații și de experiență.

In continuare, tovarășul Pen- 
cio Kubadinski a spus: Prin 
întreaga sa activitate interna
țională, Republica Populară Bul
garia luptă activ pentru reducerea 
încordării internaționale, pentru 
păstrarea păcii mondiale, pentru 
întărirea încrederii reciproce între 
popoare. Politica pașnică a Bulga
riei decurge din însăși esența sta
tului nostru socialist și caracterul 
orînduirii noastre socialiste. Ea 
totdeauna s-a declarat împo
triva provocărilor și a războaielor 
jefuitoare imperialiste în diferite 
zone ale lumii, 
internațională 
tă. Ca rezultat 
sive ale S.U.A.............. .___
crește încordarea relațiilor inter
naționale. Nu o dată Republica 
Populară Bulgaria a exprimat ne
liniștea sa și protestul său • împo
triva războiului. barbar al impe
rialismului nord-american împotri
va poporului vietnamez. Ea expri
mă solidaritatea sa fierbinte cu 
poporul vietnamez și va continua 
să-i acorde ajutor multilateral. Un 
factor 
rirea 
nare 
luptei 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Comuniștii bulgari 
sînt conduși de concepția că lupta 
pentru unitate a mișcării comunis
te constituie o datorie internațio
nală a tuturor partidelor comu
niste. Partidul Comunist Bulgar și 
guvernul bulgar urmează neabătut 
linia de întărire a prieteniei și. 
lărgire a relațiilor politice-econo- 
mice și culturale cu țările 'comu
nității socialiste. Conducîndu-se 
după interesele păcii, înțelegerii 
și avantajului reciproc, Republica 
Populară Bulgaria realizează în 
mod consecvent politica de coexis
tență pașnică. în ultima vreme, 
Partidul Comunist Bulgar și Repu
blica Populară Bulgaria au depus 
eforturi Susținute pentru transfor
marea Balcanilor și a zonei Mării 
Negre și Adriatice în zone ale păcii 
și ale colaborării.

Noi ne bucurăm că în zilele noas
tre continuă să se dezvolte și să se 
întărească .prietenia și colaborarea 
dintre țările noastre, dintre 
rele noastre frățești.

Prietenia și colaborarea . 
cele două popoare frățești 
tăzi o temelie de granit — 
tea în gîndire, în țeluri și năzuințe, 
încrederea in justețea și în victoria 
măreței cauze comune — socialis
mul.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Este îmbucurător să se releve fap
tul că în familia frățească unită a 
țărilor socialiste, prietenia bul- 
garo-română devine tot mai mult 
un factor de înflorire a celor două 
țări socialiste, a întregului nostru 
sistem, baza de granit a cauzei 
păcii în Balcani și în lumea în
treagă. Permiteți-mi încă o dată 
să vă salut în numele delegației 
noastre, să vă urez noi succese în 
munca dumneavoastră susținută 
pentru înflorirea României frățești.

După miting a avut loc o întîl- 
nire cu conducătorii organelor de 
partid și de stat.

După întîlnire, conducătorii de 
partid și de stat bulgari și români 
și-au continuat drumul spre Slati
na. Primirea caldă, entuziastă, fă
cută de populația Piteștiului soli
lor poporului bulgar și Conducă
torilor de partid și de stat români 
a constituit, o expresie grăitoare a 
tradiționalei prietenii ce leagă po
poarele român și bulgar.

Astăzi conjunctura 
este foarte ascuți- 
al acțiunilor agre- 
în Asia, sud-eștică,

important pentru întă- 
tuturor forțelor revoluțio- 
mondiale și a succesului 
lor este unitatea, mișcării 

și muncitorești 
Comuniștii

popoa-

dintre 
au aș- 
unita-

în cetatea metalului alb

noastre; vor- 
Monumentele 

Grivița a- 
mintesc astăzi, vor aminti și în vii- 

a 
poporului bulgăr față de eroii că- 
zuți în luptă. Colaborarea noastră 
se dezvoltă în ritmuri și mai rapide 
îndeosebi după vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de secretarul genera) al Comitetu
lui Centra) al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. în septembrie 1965. Această vi
zită a dat un nou imbold pentru 
dezvoltarea în continuare a relații
lor multilaterale dintre țările noas
tre. Vizitele frecvente de miniștri

tor de recunoștința profundă

în drum spre Slatina același en
tuziasm. Conducătorii de partid și 
de stat bulgari și români răspund 
aclamațiilor mulțimii care îi înso
țește pînă la uzina de aluminiu clin 
Slatina. în comunele Albota, Si- 
lișteni, Colonești, Negreni, Mogo- 
șești, mii de cetățeni veniți în în
tîmpinarea oaspeților, în ciuda unei 
ploi continue, au așternut adevăra
te covoare de flori în calea oaspe
ților. La Colonești echipele de călu
șari i-au întîmpinat cu vestitele 
jocuri populare din această parte 
a țării. Se aud aclamații, urale pu
ternice în cinstea prieteniei de nez
druncinat dintre cele două po
poare.

La intrarea in moderna cetate a 
metalului alb — care marchează 
nașterea celei mai tinere ramuri in
dustriale a patriei noastre, indus
tria aluminiului. — oaspeții sînt în- 
timpinați de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, de re
prezentanți ai colectivului de con
ducere. ai comitetului de partid, 
de sute de muncitori din întreprin
dere. Tineri oferă oaspeților bu
chete de flori.

In fața unei mari machete a uzi
nei, directorul Constantin Spoitu 
înfățișează drumul parcurs de ma
teria primă — bauxita — de la 
transformarea ei în alumină la 
uzina de la Oradea, pînă Ia produ
sul finit ce se realizează în această 
uzină de la Slatina. Sînt relatate, 
de asemenea, realizările și perspec
tivele de dezvoltare ale acestei ti-

nere unități, stadiul lucrărilor de 
construcție a noilor obiective pre
văzute a se ridica în anii 
lului.

Se vizitează apoi halele 
troliză intrate anul trecut 
ducție și turnătoria de aluminiu 
unde oaspeții asistă la elaborarea 
șarjelor de aluminiu în diferite sor
timente.

Tovarășul Todor Jivkov și cei
lalți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale bulgare s-au in
teresat de metodele folosite în 
uzină pentru elaborarea aluminiu
lui de înaltă calitate, s-au întreținut 
cu muncitori, tehnicieni, ingineri.

Pretutindeni prin secțiile uzinei 
metalurgiștii de la Slatina au în- 
tîmpinat cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat bulgari și 
români, aclamînd îndelung pentru 
prietenia dintre cele două popoare.

La ieșirea din ultima secție vi
zitată, tovarășul Todor Jivkov și 
ceilalți membri ai delegației bul
gare au semnat în Cartea de 
onoare: „Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria a vizitat cu plăcere 
uzina dv.. expresie a capacității teh
nice a oamenilor muncii români, a 
clasei muncitoare române. Vă urăm 
din mimă noi 
rea producției 
niului, atît de 
industriale a

cincina-

de elec- 
în pro-

succese în asimtla- 
complexe a alumi- 
necesar dezvoltării 
României frățești.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în august 1966, biroul Comitetu
lui orășenesc Arad al P.C.R. a ana
lizat știlul și metodele de muncă . 
ale comitetelor de partid de la uzi
nele „30 Decembrie", Fabrica de con
fecții și C.F.R. Măsurile stabilite 
cu acest prilej — referindu-se ■ la 
întreaga organizație orășenească de 
partid — vizau îmbunătățirea în
drumării organizațiilor de bază, un 
sprijin mai concret acordat' în nre- 
gătirea adunărilor generale, în. sta
bilirea tematicii acestora, în întoc
mirea referatelor și a proiectelor de 
hotărîri. Au trecut opt‘5'lunî. Cum 
stau acum lucrurile ? •

După 8 luni de la
analiza biroului
orășenesc

Roadele unei preocupări perma
nente pentru perfecționarea muncii 
de partid sînt ilustrate de experiența 
Comitetului uzinal de pattid de la 
Uzina de vagoane. Din disduțille pur
tate cu tov. Alex. Lădău, secretarul 
comitetului uzinal, cu secretarii unor 
organizații de bază — Ioan $uba, 
Florian Hodiș, Adorn Ioan, a reieșit 
că planurile de muncă sînt întocmi
te cu participarea nemijlocită a tu
turor membrilor comitetului, fiecare 
dintre ei contribuind la completa
rea proiectului de plap prezentat de 
biroul comitetului uzinal cu conclu
ziile desprinse în urma celor con
statate în organizațiile de bază de 
care răspund. în același mod sînt 
pregătite materialele ce urmează a 
fi dezbătute în plenarele comitetului 
uzinal, planurile de măsuri ale aces
tuia, aduse imediat la cunoștința bi
rourilor organizațiilor de bază. 
Toate materialele ce urmează a fi 
prezentate în adunările generale 
sînt trimise cu 4—5 zile înainte co
mitetului de partid care transmite 
observații, ajută la îmbunătățirea 
lor. La comitetul uzinal există un 
grafic al stadiului îndeplinirii ho- 
tărîrilor. Toate acestea imprimă 
muncii de partid un spirit de exi
gență care se reflectă în eficacitatea, 
în puterea ei de înrîurire.

Am citit, la organizația de bază 
din secția Debitare, referatul pre
zentat în adunarea generală care a 
dezbătut problemele referitoare la 
organizarea științifică a producției 
și economisirea metalului. Ceea ee 
atrage atenția este absența frazeolo
giei, a constatărilor generale, înlo
cuite printr-o analiză serioasă, gos
podărească. Deși secția își reali
zează regulat indicatorii de plan, nu 
găsești nici urmă de autolăudăroje- 
nie ; de la bun început ’sînt enun-- 
tate problemele nerezolvate,~'se pun 
în discuție mijloacele de a accelera 
mersul înainte. „Am învățat și noi 
din documentele de;, partid ..săi punem . 
punctul pe i, să spunem, lucrurilor : 
pe nume, spune Adorn loan, secre
tarul organizației de bază. Dacă 
ne-am lăsa moleșiți de bilanțul 
succeselor, cum am mai înlătura 
lipsurile ?“

Efectele discuțiilor purtate cu 8 
luni în urmă în ședința biroului 
orășenesc nu apar însă atît de preg
nant îp alte uzine; chiar cînd au 
fost urmate de analize pe scară lo
cală... în ianuarie, comitetul de 
partid de la uzina „Strungul", con- 
trolînd cum se aplică hotărîrile a- 
doptate, a criticat deficiențele con
statate în acest domeniu la organi
zațiile de bază de la Montaj ; mai 
mult â arătat că ele se datoresc și 
lipsurilor în îndrumarea lor de că
tre comitetul de partid. în aprilie, 
situația nu e însă mult schimbată. 
Ce rost au mai avut analiza, critica, . 
măsurile, dacă se bate pasul pe loc ?

de înțeles. Organizația de bază de 
la C.T. 2 ne-a fost prezentată ca 
una dintre cele mai. bune. Nu pu
nem în discuție justețea apre
cierii, totuși aci în tot cursul anu
lui trecut adunările generale au 
adoptat doar 1—2 planuri de măsuri, 
iar anul acesta nici unul. Nu e ne
voie de demonstrat că adunarea de 
partid nu e un prilej de discuții de 
dragul discuțiilor; rolul ei este ca, 
pe bază sintetizării experienței și în
țelepciunii colective a comuniștilor, 
să găseaseă căile de perfecționare a 
muncii de partid intr-un domeniu 
sau altul. Cum se poate însă asigu
ra concentrarea eforturilor spre up 
obiectiv clar definit cînd adunările 
generale se încheie de regulă fără a 
stabili măsuri practice ?

— N-ai fi fost cazul să se adopte 
un plan de măsuri după ce ați ana
lizat recent desfășurarea învățămîn- 
tului. de partid ? — l-am întrebat
pe tov. Al. Matișan. secretarul or
ganizației de bază.

— La noi învățămîntul nu ridică 
probleme Frecventa propagandiști
lor la cabinet e de peste 90 la sută, 
a cursanților e si

(Ce bine ar fi 
soluționa toate !).

— Vi se pare 
adunări generale, cele mai multe 
s-au terminat fără a se fi adoptat un 
plan de măsuri ?

— Nu vrem să ne lăudăm, dar 
secția noastră e fruntașă în cadrul 
serviciului C.T. pe Direcția regiona
lă C.F.R.... la ultima demonstrație 
am defilat în capul coloanelor...

Lucruri bune și frumoase, dar să 
meargă toate chiar într-atît strună, 
îneît adunarea de partid să nu aibă 
alt rol decît de a inventaria succe
sele ?

mai bună... ■ 
dacă prezenta ar
normal -că din 15

între orientare
și tutelă

Roadele" for-

Nu există domeniu în care, mani
festările de formalism și rutină să 
distoneze mai mult ca în munca- de 
partid. Or, formalismul măi apare ' 
strident în activitatea unui șir de 
organizații de bază din Arad. Am 
citit referatele prezentate în ultime
le două adunări generale ale orga
nizației de bază din secția-IV (schim
bul A) de la Fabrica de confecții: 
cel consacrat analizei învătămîntu- 
luî de partid avea exclusiv un ca
racter de bilanț (75 la sută realizări, 
25 la sută lipsuri), despre sarcinile 
dO' viitor nimic; referatul privind 
aportul sindicatului în organizarea 
întrecerii socialiste era concret, ana
litic, combativ, o singură ,,lipsă" — 
era copiat cuvînt cu cuvînt (doar 
cifrele fuseseră aduse la zi) după 
referatul prezentat cu un an în 
urmă. E adevărat că acesta 1 repre
zintă un caz singular, totuși el nu 
poate fi trecut cu vederea. De
sigur. nu se poate ignora că în 
comitetul de partid al fabri
cii au fost aleșj tovarăși care 
cîștigă experiență „din mers". Dar 
în aceste condiții se simte cu atît 
mai mult nevoia de un ajutor efec
tiv din partea comitetului orășenesc.

La Comitetul de partid de la No
dul C.F.R. Arad, secretarul comite
tului, Gh. Igrișan, membru al birou
lui comitetului orășenesc, ne-a ară
tat mai multe hotărîri și planuri de 
măsuri, în general bine orientate, 
înglobînd un cadru larg al activită
ții de partid și economice. Ceea ce 
atrage atenția însă (spre deosebire 
de cele constatate intr-un șir de or
ganizații de bază, de la Uzina „30 De
cembrie”. „7 Noiembrie". Uzina de 
vagoane. Fabrica de confecții) este 
proporția covîrșitoare a sarcinilor 
lipsite de termen și de precizarea 
tovarășilor care răspund efectiv de 
organizarea îndeplinirii- lor. Cum 
poate fi controlat în aceste condiții 
stadiul aplicării măsurilor stabilite 7 

Tot aci am întîlnlt o situație greu

In multe locuri nu se înțelege încă 
faptul că deși într-o întreprindere 
socialistă organizația de partid, 
conducerea tehnico-administrativă. 
sindicatul, U.T.C.-ul urmăresc 
același tel, mijloacele pe care 
le folosesc în realizarea obiectivelor 
comune sînt diferite. Atunci cînd se 
încalcă delimitarea fireăscă ă atri
buțiilor, cînd organizația de partid 
își asumă sarcini care nu intră în 
competenta ei, se ajunge la pulveri
zarea răspunderilor.

Am întîlnlt un caz concludent în 
secția Montaj a uzinei „Strungul". 
Hotărîrea adunării de alegeri a or
ganizației de bază din schimbul A, 
cerea conducerii administrative „să 
creeze un loc fix de polizare a 
strungurilor", „să procure răzuitoa- 
re electrice", „să pună în funcție o 
instalație de rodare a subansamblu- 
rilor", ,să confecționeze...", „să..." 
etc., etc. Dar nu e normal ca adu- 
nârea generală de partid să forrpu- 
l&ze- sarcini în primul - rînd pentru 
biroul Organizației de bază?’ Aseme
nea tendințe de substituire nu con
tribuie nici la creșterea rolului con
ducător al organizației de partid, nici 
la întărirea răspunderii direcției, a 
șefilor de secții. Nu spre exercitarea 
unei tutele mărunte șl preluarea 
unor atribuții tehnico-administrative 
trebuie să-și concentreze eforturile 
organizațiile de partid, ci spre exer
citarea competentă a îndatoririlor ce 
le sînt proprii — controlul exigent 
și sistematic al îndeplinirii directi
velor de partid, mobilizarea ener
giei și inițiativei maselor.

Nu e vorba de un caz izolat. La 
fabrica „Teba", adunarea generală a 
organizației de bază din schimbul C 
de la Tesătorie. a dezbătut sarcinile 
ce-i revin în lumina documentelor 
plenarei' C.C. din decembrie 1966. 
Era de așteptat ca, în urma dezba
terii unei probleme de asemenea 
importantă, să fi fost stabilite direc
ții precise ale muncii politice și or
ganizatorice de partid. Dar în loc de 
a fi axat spre modalitățile contro
lului de partid, repartizarea comu
niștilor în cele mai grele locuri de 
muncă, perfecționarea învățământu
lui economic și a propagandei tehni
ce. îndrumarea organizațiilor de 
masă, mai buna organizare a între
cerii socialiste și a consfătuirilor de 
producție, planul de măsuri adoptat 
cu acest prilej se referea doar în 
unul din 
ce vor fi ..... _____„__ _ —
ganizatia de bază. Se pune întreba
rea : dacă organizațiile de bază vor 
prescrie punct cu punct conduceri
lor administrative ce au de făcut, 
nu e.clar că acestea vor fi puse în 
postura de simpli executanți ? Iar 
dacă organizația de bază își va con
suma forțele în dădăceală adminis
trativă, CINE SE VA OCUPA EFEC
TIV DE MUNCA DE PARTID?

cele 11 puncte la acțiuni 
întreprinse efectiv de or-

în ce se concre-
tizează rezulta
tele instruirii,
ale îndrumării?

Am cerut părerea secretarilot 
unor comitete de partid asupra aces
tor aspecte. „Intr-adevăr, seamănă 
mai mult cu un plan M.T.O.", re
marcă tov. Pavel Groza, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid de 
la uzina „Strungul". Așa e, dar de 
ce sînt lăsate să semene ? Tov. Teo
dor Mastan. secretarul organizației 
de bază de la Montaj, despre al că
rui plan de măsuri strict adminis
trativ am amintit, este membru al 
comitetului de partid, face parte de 
mult timo din activul de partid. Cum 
se explică faptul că după un șir de 
ani în care a participat la zeci 
șl zeci de instruiri lunare șl

ședințe de tot felul, un secretar de 
organizație de bază (am putea adău
ga și alte, cazuri similare) 
înțeles clar rolul, f_ .
gauizației de bază, delimitarea atri
buțiilor ei c ./_ . .. ...
tehnico-adminîstrațive ? șenesc, tov. loan Baba și ing. loan*.^TTT-.Trrr.^ «mnn> Martânpși, / Secretar al comitetului

orășenesc ; ei ne-au arătat că îndru
marea organizațiilor de bază. ur- 
mărirea îndeplinirii hotărîrilor con
stituie o preocupare . permanentă 
a comitetului orășenesc ; este folo
sit îp acest scop... activul de partid, 
secretarii comitețului orășenesc răs
pund de îndrumarea comitetelor de 
partid din marile unități; mai greu 
e de asigurat o îndrumare corespun
zătoare s micilor organizații de 
bază. (Totuși, așa cum am arătat, se 
mai vădesc destule neajunsuri chiai 
în munca de partid din marile în
treprinderi). Spre a fi în măsură să 
acorde un ajutor mai substanțial 
organizațiilor de' partid, secretarii 
comitetului orășenesc vor fi în 
care dimineață pe teren. ' 
veni doar după amiază.

Solicitat să exprime 
vedere al Comitetului 
partid Banat asupra 
ridicate în acest articol, tov. Mihai 
Telescu. secretar al comitetului re
gional. după ce a amintit că în ul
timul timp Comitetul orășenesc 
Arad al P.C.R. și-a îmbunătățit sti
lul de muncă, imprimînd activității 
•organizațiilor de partid un caracter 
mai concret, spirit combativ, a 
arătat că ținînd seama de neajunsu
rile care se mai manifestă, biroul 
comitetului regional va sprijini în 
mai mare măsură Comitetul orășe
nesc de partid Arad în îndru
marea diferențiată a organizațiilor 
de partid. în ridicarea rolului edu
cativ și a eficienței adunărilor ge
nerale ale organizațiiloi de bază, 
punînd în dezbaterea acestora pro
blemele esențiale ale fiecărui loc de 
muncă, ajutîndu-le să adopte măsuri 
care să orienteze activitatea comu
niștilor spre principalele obiective 
ce le stau în față. Biroul comitetu
lui regional și-a propus să analize
ze în luna iunie stilul si metodele 
de muncă ale Comitetului orășenesc 
de partid Arad si ale Comitetului 
raional Lioova în conducerea eco
nomiei și îmbunătățirea vieții in
terne de partid.

■A”

Confruntarea exigențelor actuale 
ale stilului de muncă cu realitatea, cu 
rezultatele efective obținute pe,jteren 
relevă că decalajul ‘dintre ele' este " 
încă departe de a fi' lichidat. Prin
cipala condiție de accelerare a pro
greselor realizate în această privin
ță este ca „preocuparea", „atenția" 
Comitetului orășenesc de partid 
Arad SA DEPĂȘEASCĂ STADIUL 
PI.ANURILOR, AL HOTARÎRILOR 
și să-și găsească în mai mare mă3ură 
concretizarea în acțiuni efective, 
desfășurate cu perseverență, spre a 
ajuta TOATE organizațiile de bază 
să acționeze ca forță dinamică a 
colectivului.

menea experiență există pretutin
deni, trebuie numai ca ea să fie 

nu a cunoscută, studiată, ajutată să se
funcțiile or- dezvolte și apoi generalizată.

Am relatat cele constatate pride cele ale conducerii mului secretar al comitetului oră-
ACEASTA ANUMITE SEMNE DE 
ÎNTREBARE PRIVIND FELUL ÎN 
CARE E ORGANIZATA. INSTRUI
REA SECRETARILOR ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID?

Trebuie relevat și alt asp’ect. Toate 
materialele la care ne-am' referit âu 
fost în prealabil prezentate comi
tetelor de partid respective. Cum 
de au fost acceptate? Se confirmă 
o dată mai mult că metodele care au 
dat rezultate bune la Uzina de va
goane sau la uzina „30 Decembrie" 
se dovedesc ineficiente cînd sînt a- 
plicate formal. Mai mult ca în ori
ce alt domeniu, ESENȚIAL ÎN 
MUNCA DE PARTID ESTE NIVE
LUL EXIGENTEI, SBIRITUL DE 
RĂSPUNDERE.

Lucrurile au devenit, și mai greu 
de înțeles după ce la uzinele „Strun
gul" și „7 Noiembrie", la fabricile 
„Teba", „Tricoul roșu", „.Victoria", 
IPROFIL sau Fabrica de'confecții, 
am auzit remarci asemănătoare : 
„Secretarii, activiștii comitetului oră
șenesc vin mereu pe la noi. partici
pă la adunări, generale și ședințe de 
comitet...". într-adevăr. una din latu
rile pozitive ale stilului de muncă al 
Comitetului orășenesc Arad al P.C.R. 
constă în ponderea crescîndă a acti
vității desfășurate pe teren. Lucru cu 
atît mai bun cu cît nu peste tot s-a 
renunțat la deprinderea de a aduce 
„terenul" în sediu. Bun. dar . încă 
insuficient.. Hotărîtor este rezultatul. 
Dacă numai jumătate din timpul 
petrecut în întreprinderi de diferite 
colective, subcolective și activiști de 
la comitetul orășenesc sau regional, 
s-ar converti în îmbunătățirea acti
vității organizațiilor de partid, am 
putea spune cu inima împăcată că 
stilul „de teren" rodește efectiv.

există. Trebuie
doar valorificată

j—

la sediu
fie- 
vor

depunctul 
regional de 
problemelor

)
£

Chiar o investigație limitată arată 
că in marile unități economice din 
Arad, alături de organizații de bază 
cu orientare deficitară, activează al
tele cu bogată experiență, forță de 
mobilizare, dinamice. combative 
(organizațiile de bază de la 
centralizare și telecomandă 5 No
dul C.F.R.. atelierul Freză de la 
uzina „Strungul", atelierele auxilia
re „Tricoul roșu", din transporturi 
și ateliere la uzinele „7 Noiembrie", 
schimbul A din secția II. Fabrica 
de cpnfăcții. și multe altele).

Problema nu este, așadar, să fie 
abia căutată, descoperită sau trans-- 
plantată o experiență pozitivă" în 
munca organizațiilor de bază. Ase-

In luna octombrie 1968, 
cîțiva lucrători ai u- 
nui șantier aparținînd de 
Trustul 14 instalații, 
mi-au desfăcut gardurile 
din preajma locuinței 
pentru a săpa niște șan
țuri în vederea instalării 
unei conducte de termo- 
ficare. Constructorii res
pectivi au ridicat cîteva 
mormane de pămînt și 
le-au sprijinit direct de 
zidul casei, au blocat ie
șirea din curte, au distrus 
trotuarul, au spart con
ducta de apă a casei. 
După 3 șăptămîni de in
tervenții inutile pe lîngă 
inginerul șef al șantie
rului, conducta de apă 
mi-am reparat-o singur. 
Pentru repararea celor
lalte stricăciuni m-am a- 
dresat, de nenumărate 
ori, conducerii Trustului 
14 instalații, prin audiențe, 
convorbiri telefonice, 
scrisori. Directorul trus
tului mi-a promis că ur
mele șantierului vor dis
părea din jurul casei 
mele. în ciuda timpului 
care trece, totuși urmele 
rămîn. înfruntă, cu suc
ces, vitregiile naturii. Ce 
le pot face atunci niște 
biete promisiuni ?

Prof. Ion HOLBAN 
lași — str. Pușkin

Au trecut 5 luni 
zile de cînd policlinica 
orașului Orșova a fost în
zestrată cu aparate de mî- 
croradiofotografie, tomo
grafie ș.a. Nici unul din
tre acestea nu funcționea
ză. Sînt, se pare, suferin
de. Diagnosticul te-a fost 
pus de mult: lipsa... spe
cialistului care să le veri
fice, să le regleze șî să 
le pună în funcțiune. Se 
așteaptă (pînă cînd ?) in
tervenția secției de sănă
tate șj prevederi sociale 
a Sfatului popular al re
giunii Banat.

Gheorghe CÎRSTOI

Cititorul Ion Sodo- 
lescu, din comuna Tom- 
șani, satul Bogdănești, 
raionul Horezu, ne scrie 
că a cumpărat de la de
pozitul I.C.I. Băbenil ra
ionul Rm. Vîlcea, aprbar 
pe , 2 500 de țigle. Acum 
un an și jumătate Ic-a 
așezat pe acoperișul ca
sei. A crezut că vor ră
mîne acolo ani de zile, 
dar s-a înșelat. O bună 
parte din țiglele lui au 
început să „plece”: s-au 
îmbibat cu apă de ploaie, 
s-au uscat apoi la soare și 
S-au fărîmat. Proprie
tarul spune că nu mai 
are ce le face și vrea să 
le ducă înapoi, de unde 
le-a cumpărat, 
face bine. Nu 
dar să nu mai 
și alții la fel !

18
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O sesizare absolut 1- 
dentică a fost trimisă de 
către redacția ziarului 
nostru Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini și Comitetului ra
ional de partid V. I. Le
nin din București. Ea se 
referea la unele abateri 
săvirșite în cadrul Grupu
lui școlar al uzinei „Vul
can”. Iată acum răspunsu
rile : Direcția personal- 
învățămînt din M.I.C.M. : 
....problemele sesizate nu 
corespund situației din 
școală. Cadrele didactice 
din această școală și-au 
manifestat indignarea față 
de conținutul sesizării, 
considerînd-o ca tendenți
oasă, calomniatoare și ca 
o grosolană denaturare a 
realității...“. Comitetul ra
ional de partid V.I.Lenin : 
„...directorul școlii, Moră- 
rescu Costin, a manifestat 
lipsuri în activitatea sa, 
în coordonarea procesu
lui de invățămînt, a aco
perit unele lipsuri în 
muncă ale unor profesori 
și a săvîrșit abateri de la 
conduita morală. Pentru 
asemenea abateri, sus-nu- 
mitul a fost pus în dis
cuția comitetului de par
tid al uzinei și sancționat 
cu vot de blam...“. Cum 
stă deci față cu „realita
tea" primul răspuns care 
poartă semnătura directo
rului adjunct, CI. Beiu, 
si a șefului de serviciu, N. 
Cepan ?

;
Un conflict dintre 

I.G.O. Rm. Vîlcea și 
D.R.T.A. Argeș s-a stins 
acum 4 ani. După înde
lungi concilieri, s-a că
zut de acord ca autobu
zele D.R.T.A. care circulă 
pe ruta Rm. Vîlcea—Bă- 
beni să oprească în sta
țiile : Banca Națională, 
cartierul 1 Mai, cartierul 
Dobrogeanu-Gherea. Tra-, 
ian, Rîureni—gară, Fabri
ca de marmeladă. Se în
țelege. pentru a lua pe a- 
bonatii care locuiesc în 
diferite părți ale orașului. 
Conflictul de acum 4 ani 
a reizbucnit însă din nou. 
Stațiile de mai sus — în
șirate pe o distantă de a- 
proane 10 km — au fost 
desființate. Acum, pe ruta 
amintită, transportul este 
reorganizat după un noU 
principiu : nu mai vin au
tobuzele la abonați : . tre
buie să fugă ei după ele. 
într-adevăr. dimineața u- 
nîi merg la pas alergător, 
alții merg după autobuzul 
D.R.T.A- cu autobuzele 
LG.O. sau cu camioane de 
ocazie. După cum se vede, 
dintr-un simplu mijloc de 
transport, autobuzul s-a 
transformat într-un scop, 
care de multe ori. rămîne 
numai în sine. Estă și asta 
o performanță. De natură 
filozofică sau... birocrati
că ?

Dumitru STANCULESCU

I
I

Noțiunea de profeșor, 
dascăl sau educator pre
supune, înainte de orice, 
cunoașterea temeinică a 
unui domeniu sau altul al 
culturii sau științei și, fi
rește, acea chemare către 
arta de a modela sufletul 
omenesc, de a-i transmite, 
o dată cu cunoștințele, cele 
mai bune deprinderi.

Iată însă că școala a fost 
considerată drept un refu
giu de unii dintr-aceia care 
nu și-au găsit locul, n-au 
reușit în nici un chip să se 
realizeze în altă parte.

Cu ani în urmă. ing. I. C. 
lucra la G.A.S. Beclean. 
Socotit necorespunzător, în 
urma unei dispoziții a 
Trustului central Gostat a 
fost scos din funcție și 
promovat ca director de 
studii la Școala profesională 
de mecanici agricoli din 
Beclean. cu obligația de a

fl

centrală, apă, ascensoare, 
etc., care solicită oameni de 
specialitate. Sectorul meca- 
nic-șef este condus însă da 
inginerul D. D„ care nu are 
nimic comun cu speciali
tatea sa, el fiind pregătit 
pentru a lucra în industria 
prelucrării lemnului. Nepri
ceperea lui în sectorul pe 
care-1 conduce a pricinuit 
însemnate pagube între
prinderii. Două instalații 
mari de pregătire a apei 
calde au fost distruse. Ne- 
fiind curățate la timp 
de piatră, aparatele de 
contracurent, de la cele 
două instalații ale centralei 
termice, situată în cartierul 
„Tractorul1*, nu mai pot fi 
puse în stare de funcțio- 

-nare. De mai multă vrem® 
întreaga activitate a aceștuj 
sector' este frîna.tă de pre
zenta unui om nepriceput. 
Se impune deci înlocuirea 
lui cu un cadru de specia
litate. cu „riscul" că i-ar 
afecta interesele personale: 
plecarea la o întreprindere 
sau la un sector de exploa
tare forestieră. îndepărtarea 
de oraș, de amintirile ani
lor ■ studenției, de prieteni, 
de viața comodă și fără 
bătaie de cap pe ■ care o 
duce în prezent. Si în ca-

ecouri

Poate că 
de alta, 
pățească

Tudor OLARU

de-ai

m

fericită
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Și găina s-a spinzurat

Atunci, la început, a mai rămas niște lut. ^Con
structorii" s-au uitat in jur, s-au uitat și împrejur 
și după aia s-au întrebat:

— Ce naiba mai facem cu lutul ăsta care ne-a 
rămas ? Elefanți am făcut, canguri avem, cămile 
da, urangutani...

Unul din „constructori", ca să se poată gindi mai 
bine, s-a uitat in sus și de-odată a strigat:

Am găsit.
Ce-ai găsit ?
Ceru’ ăsta e prea pustiu. In afară de soare, 

lună și stele, carul mare și carul mic, nu vezi nimic.
— Și ce propui ?
— Hai să facem niște- avioane, ....... , .....
Celălalt „constructor", 'mai practic, s-a-uitat și el ■

tn sus. A zis':-' ...... ....... '
— Ai dreptâi'e, cerul e g'ol-golaș. Dar nu facem 

avioane. îi lăsăm pe oameni să-și bată ei capul; 
dacă vor avea nevoie de avioane își vor face sin
guri. Să modelăm altceva.

— Ce anume / ..
— Niște păsări, la dă lutul ăla încoace.
Așa a fost impihzit cerul cu păsări. In graba lor, 

constructorii" au mai greșit ceva la unele. De 
pildă, găinilor, curcilor, rațelor, gîștelor le-au gre- 

lumea. 
urmat, 
varză;

șit aripile și acestea n-au putut zbura ca 
Noi, oamenii, le-am domesticit și știți ce-a 
Găină la tavă, piftie de curcă, rață pe 
pastrama de gîșcă... - '■

Prin anul 1961 (era noastră) niște semeni 
noștri de la Ministerul Industriei Alimentare s-au 
strîns și dumnealor intr-un birou și-au zis i

— Hal să facem. și noi ceva!
— Găinile, rațele, gîștele și celelalte orătănii au 

fost inventate, făcute, ce să facem?
— Să facem rost de un abator pentru păsări. Dar 

unul cu o linie tehnologică modernă. Cînd aduci o 
găină la tăiat, să aibă șt ea plăcere...

Cu avizul nr. 157 din 13. Septembrie 1961. s-a por
nit la procurarea din .import a abatorului. S-au sa
crificat 3 353 000 lei și la Cluj a apărut un abator. 
O minunăție de abator Intr-adevăr,- dacă-l vedea o 
găină, venea și. se ruga ■ „Tăiați-mă, tăiați-mă mo
dern"

Și astfel găinile din regiunea Cluj, chiar și din 
regiunile limitrofe, din anul 1962 au început să por
nească spre abator clntind. Fericite, ce vreți. Una 
e să tai găina empiric,- cu-cuțitul, s-o bagi apoi în 
apă fiartă și s-o jumulești și alta e să fie tăiată

foileton de Nicufă TĂNASE

<4?a ceva n-a visat ea, pasărea,după ultimul jurnal, 
niciodată.

Cu toate astea...
Eu, in drumurile 

Oltenia, Brașov, am 
punîndu-și lațul de 
nici o atenție. Treaba lor. Odată insă, probabil, in 
ziua aia am fost mai milos, m-am apropiat de o 
găină care tocmai se pregătea să se spinzure. Am 
intrat in vorbă cu ea și. am avut noroc ca acea găină 
să fie mai inteligentă.

— Tu in loc să te. preocupi să faci niște ouă mai 
mari, te ții de prostii.. Ce faci cu lațu’ ăla ?

—r îmi pțun.'.::pdpăt zilelor.
— De ? ;
•— Din cauza .anui pirlțt de abator.
— Care abator, ■ cel de la Cluj ?
— Exact. De unde știi,. înainte de reîncarnare ai. 

fost găină?' '
— Nu te interesează. Răspunde-mi de ce te sinu

cizi. '
— Ți-am spuș, din cauza abatorului de la Cluj. 

Vor să m.ă . ducă acolo.
— Dar o șă ai o „sacrificare" frumoasă.
— Știu astq,. dar pină acolo?
— Pină acolo, ce ?
— Facem pe drum 3, 4, 5 uneori chiar 6 zile. A- 

jungem la „abâiorul nostru scump", moarte;. Ne

mele prin regiunile Ploiești, 
văzut găini, curci, rațe, gîște 
git. La început nu le-am dat

avea și normă didactică. 
Zis si făcut. S-a instalat 
omul la școală șl a început 
munca, aranjindu-și chiar o 
normă și jumătate. E drept 
dă nu este Inginer mecanic 
dar Să „pricepe" să predea 
hîâșini agricole, desen'teh
nic etc. De multe ori mer
ge la ore complet nepregă
tit, prezentînd elevilor 
schițe eronate. Conștient 
probabil că prezența șa nu 
aduce nici un serviciu 
școlii, adesea părăsește lec
țiile pentru a . merge la 
vinătoarâ, lăsînd elevii pe 
seams unui maistru sau a 
unuipedagog.

De altfel, aici și-au gă
sit loc mulți oameni care 
nu Sînt de specialitate. 
Uhii dintre ei au doar tan
gență Cu munca pe care o 
efectuează zilnic, alții nici 
atît. Școala dispune de 14 
cadre didactice. 6 ingineri, 
doar unul' mecanic, restul 
agronomi, 5 maiștri, numai 
unul cu pregătire de spe
cialitate. Obiectele de cul
tură generală sînt predate 
de 3 profesori — cu men
țiunea că cel de istorie 
predă șl matematica. în 
unele cazuri, ce-i drept, 
lipsa de pricepere este înlo
cuită cu bunăvoința — în 
altele nici despre asta nu 
poate fi vorba. Astfel ing. . 
A. O care predă la un an 
mașinile agricole, iar la al
tul exploatare și organizare, 
merge în clasă cu manualul 
și citește lecția de la pri
mul pînă la ultimul rind. 
Elevii nu se mai obosesc 
să mai ia notițe, ci sub
liniază pe carte. E ușor de 
imaginat ce se petrece și 
la practică. Lucrul făcut 
de mîntuialâ. lipsa de în
drumare și control s-au 
răzbunat. De pe băncile 
școlii au ieșit oameni 
nepregătiți,

Cît privește îndrumarea 
șl controlul de la centru 

poate spune că a 
Trustul Central 

a trimis cite o in- 
pe an. de obicei un

T

zul de față s-a dovedit că 
evadații din specialitate nu 
pot da societății atît cit se 
așteaptă de la ei. Solutio
narea este condiționată ■ nu 
numai de simpla lor trimi
tere in specialitate, ci de 
cultivarea spiritului de răs
pundere. pe toate treptele, 
în serviciile care fac anga
jările în întreprinderi și in
stituții, a intransigentei fată 
de Orice abuz.

Un grup de muncitori 
Brașov

cerințele econp

miei
V.

în relațiile Ațele cu b se
rie de întreprinderi -din țară 
am putut să cbnsțaf câ unii 
specialiști nu lucrează., in 
donieniui pentru care s-au 
pregătit. Unii însă, și abest 
aspect vreau să-l subliniez, 
nu poartă ei vina acestei 
transplantări, ci o serie de 
legi ș| dispoziții care, dubă 
părerea mea. sini învechite. 
Am să iau ca exemplu ca
zul economiștilor Dispozi
ția nș. 16030/60 a fostului 
C.S.M.S aprobă echivalarea 
studiilor juridice cu cele 
economice (viceversa inter
zis). Care sînt efectele a- 
cestei 
riștii 
venit 
miști.
nomice. directori adjunct!. 
De altfel, pe la noi Circulă și 
o anecdotă: dacă vrei să ter
mini două facultăți deodată, 
înscrie-te la drept. La I.S.E. 
trebuie matematică, finanțe, 
buget etc. Dar oare poate 
cineva să folosească drep
tul roman, de pildă. în loc

dispoziții ? Toți ju- 
slabi (ratați) au de- 
peste noapte econo- 
șefi de servicii eco-

aruncă cine știe țre unde. Or, în cel mai bun. caz 
ajungem schelet. ' ■ •

Am lăsat-o -să se spîhzure. Să moară fericită. Lu
crurile cam așa se petrec la acest abator. Semenii 
noștri de la Mi.niSter'Ul Industriei Alimentare, in 
anul. 1966, din totalul'de păsări, 34 la sută le-au 
procurat de la'.depărtări de 600—700 și chiar 800 de 
kilometri, pierderi în valoare de sute d.e mii de lei.

Dacă aș fi găină, chiar pitică, și m-ar întreba 
cineva : „Cum s~ar putea face că acest abator mo
dern să nu . mai meargă in pierdere?", aș răspun
de : „Creindu-i o baș.ă de aprovizionare rapidă cU 
materie primă din regiune1'

Acum de curind am aflat că Ministerul Industriei 
Alimentare a alocat pentru extinderea acestui aba
tor, începind din anul 1967, i.ncă 3 000 000 lei, 
(1 250 000 se investesc in 1967, iar restul in 1968).

Foarte bine lac tovarășii de la Ministerul In
dustriei Alimentare că extind abatorul, care aduce 
pierderi (dar planificate). De aprovizionarea cu 
păsări, să nu se îngrijească. Am să le fac eu. Mi-a 
promis cineva niște lut. Le fac milioane de păsări. 
Aștept comanda.

nu se 
lipsit. 
Gostat 
spectie 
profesor. AnuJ acesta școala 

. a fost vizitată de Magda
lena Răduică, profesor de. de,matematică ? 
limba română, care a fost 
îndrumată să asiste la lec
țiile de tractoare, mecanică. 
Nimeni nu pune la îndoială 
competența tovarășei in
spectoare la obiectul limba 
română, dar școala noastră 
pregătește mecanici agri
coli. are nevoie de îndru
mare și control, în primul 
rînd, la obiectele de spe
cialitate.

Ing. mecanic Titâ MARIA
Dej

Cînd forestierii

repară calorifere

Ca în orice alt sector de 
producție. I.L.L Brașov se 
ocupă de buna funcționare 
a instalațiilor de încălzire

Un alt aspect a! proble- 
mei : nu ppt înțelege de ce 
în funcții pur economice, 
cum ar fi serviciile plan, 
aprovizionare. desfacere. 
O.N.M. — este cazul și la 
întreprinderea noastră — 
sîpt preferați ingineri, in
diferent de specialitate. Si
tuații ca Cdle relatate pot 
fi întîlnite la marea majo
ritate a întreprinderilor a- 
parținătoare Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Oare pentru aceasta 
au fost pregătiți' inginerii 
să le -simti lipsa in produc-* 
tie si ei să se ocupe. în 
treacăt fie spus, de pro
bleme economice de care 
sînt cam străini ?

Lucian MEHLER
șef serv aprovizionare 
și desfacere I I.S 
„Micovq!a“-Sighișoara
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Trăiască prietenia frățească dintre 
oamenii muncii români și bulgari, 
nucleul prieteniei dintre popoarele 
și țările noastre!“. Oaspeților li se 
oțeră. albume cu aspecte din acti
vitatea uzinei și plăci cu lingouri 
din aluminiul românesc. Membrii 
delegației bulgare- au oferit daruri 
pentru clubul uzinei.

în încheierea vizitei în regiunea 
Argeș, Comitetul regional al P.C.R. 
și .sfatul popular regional au ofe- ' 
rit un dejun în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale bul
gare, în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dâleă 
și celelalte persoane Oficiale care 
însoțesc delegația bulgară,' condu
cătorii organelor locale de partid 
și de stat, reprezentanți ai uzinei 
de aluminiu din Slatina. ..

Prezența d-voastră printre oa
menii muncii din regiunea Argeș 
— a spus în toastul său tovarășul 
PETRE DUMINICĂ — ne-a pri
lejuit o;.mare satisfacție, ea con
stituie pentru noi o cinste deose
bită pe care o prețuim din inimă. 
Atmosfera caldă și prietenească 
în care ați fost primiți la noi, ca 
și în alte, orașe și regiuni' ale Ro- . 
mâniei pe care le-ați vizitat, re
flectă trainicele legături 
statornicite între țările 
prietenia și respectul pe 
nutrim reciproc.

Partidul nostru educă __
popor român în spiritul sentimen
telor internaționaliste de priete
nie și solidaritate frățească cu toa
te popoarele țărilor socialiste, cu 
toate popoarele lumii. Noi acordăm 
o înalță prețuire’ înfăptuirilor de .. 
seamă dobîndite de frații noștri 
bulgari, de popoarele celorlalte 
țări socialiste, bucurîndu-ne de a- 
ceste realizări ca de propriile noas
tre succese.

în încheiere, primul secretar al 
comitetului regional de partid a 
toastat pentru fericirea și prosperi
tatea poporului "frate bulgar, pen
tru continua înflorire a patriei 
sale socialiste, în cinstea priete
niei frățești româno-bulgare, în 
cinstea tovarășilor Todor Jivkov, 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer,' în sănătatea " oaspeților 
bulgari, a tuturor celor prezenți.

4 VRăspunzînd, tovarășul BOIAN 
BSLGARANOV, membru al Birou- 
luțT’olitic, secretar al C.C. al P. C. 
Btu^ar, a spus : Luptele noastre ' 
tradiționale pentru libertate și in-. 
dependență împotriva cotropirii și ■ 
robiei străine ’ durează de multe • ’ 
secole. Multi revoluționari bulgari, 
au-'găsit* adăpost și ocrotire în pa- " 
tria dv. -

Pășind pe pămîntul românesc, 
noi am fost cuprinși de aceste 
calde sentimente' de prietenie se
culară, care, în condițiile noii o- -

marn puteri vitale și superiorității 
orînduirii socialiste. Marile noastre 
succese le datorăm și ajutorului 
neprecupețit, și frățesc al prieteni
lor și aliaților noștri din comuni
tatea socialistă. Noi sîntem profund 
convinși că lupta noastră dusă îm- 

. premia gu celelalte țări socialiste 
pentru pace și socialism, pentru 
libertatea și independența națio
nală a țărilor noastre, împotriva 
imperialismului, împotriva agre
siunii Statelor Unite ale Americii. 
în Vietnam va contribui la unita
tea noastră frățească, internațio
nală, la întărirea forțelor progre
sului și păcii în Balcani, în Europa 
și în întreaga lume.

Noi 'credem: că vizita-noastră în

Republica Socialistă România, în- 
tîlnirile și convorbirile noastre vor 
contribui la dezvoltarea în conti- 

. nuare a cooperării dintre cele două 
popoare, va constitui o contribuție 
comună la lupta pentru pace și so
cialism.

\ 7A;.

In încheiere, oaspetele a toastât 
în . sănătatea : conducătorilor de 
partid și de stat locali, pentru suc-, 
cese și. mai mari în • dezvoltarea 
economică și culturală a regiunii, 
pentru prietenia frățească dintre' 
popoarele bulgar și român.

De la Slatina, în continuarea că
lătoriei întreprinse' în țara noas
tră,. oaspeții s-au îndreptat în 
cursul după-amiezii spre regiunea 
Oltenia. • :

Pe meleagurile oltenești
La intrarea pe meleagurile regiu

nii Oltenia, după trecerea Oltului, 
în dreptul pădurii Sarului,. se înal
ță, simbolic, un frumos arc de 
triumf, sprijinit pe stîlpi, care re
produc motivul celebrei „Coloane 
infinite" a lui Brâncuși. îmbrăcat în 
ghirlande verzi, acest arc simbolic 
are înscrise pe frontispiciu urări' 
de bun'sosit în limbile română și 
bulgară, . ■

O originală scoarță oltenească — 
"alcătuită din flori — este așternu
tă în calea oaspeților. Vestiții că
lușari din Dobrun-Osica încing un 
voinicesc joo din bătrîn'i; grăitoare 
manifestare a virtuozității artiștilor 
populari ai acestor pămînturi. 
. în întîmpinarea tovarășilor Todor 

, Jivkov, Nicolae Ceaușescu, Ion
■ Gțieorghe Maurer și a celorlalți 

Conducători de partid și de stat bul
gari și români au venit tovarășii Ion 
Stănescu, prim-secret'ar al Comite-, Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
tului regional Oltenia al P.C.R., 
Gheorghe Paloș, președintele comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și'de stat și

. .ai' organizațiilor obștești.
:Țărani din partea locului, îm- 

brăcați în pitorești costume popu
lare, oferă oaspeților tradiționala 
pîine și sare, prețuitele vinuri ale 
regiunii în ulcele de Oboga.

în numele locuitorilor Olteniei, 
primul-Secretar al comitetului re
gional de partid rostește un cuvînt 
de bun sosit. Răsună ovații, urări 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare. Tovarășii Todor Jivkov, 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund prin semne prie
tenești ovațiilor mulțimii adunate 
sub pilcurile de stejari.

De la pădurea Sarului, coloana 
de mașini-se. îndreaptă spre Crai o- ■> 
va. străbătînd mîndfie și bogate așe- urmărite procesele'de producție a

■ zări, împodobite sărbătorește.
Marile clădiri, din cărămidă ro- ■ 

șie, oțel și sticlă ale uzinelor „Elec- 
__ troputere", profilate la orizont, a- 

rînduiri sociale, au căpătat un nou ' nuntă .intrarea în orașul reședință 
conținut. De mai bine de 20-de f regiunii. :. ,../;. 
ani, cele două țări ale noastre fâu-• """ -• - »-= »-
resc cu entuziasm o viață nouă, 
pășesc hotărît și neabătut, pe ca— 
lea gonsțnjcțjej .socialismului. în 
această- muncă1 pașnică ș'f creatoa-, cu pare-oaspeții dragi aînt salutați

frățești 
noastre, 
care le

întregul

aspecte ale dezvoltării întreprinde
rii în cincinal, în lumina docu
mentelor Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Noile 
construcții au și început să prindă 
contur.

Vizita continuă prin sectoarele 
principale ale uzinei. Pe mașini 
sînt. arborate. stegulețe cu culorile 
drapelelor celor . două țări și de 
partid. Slrăbătînd marile hale,.oas
peții și gazdele lor își fao reciproa 
calde semne de salut.

Fabrica de locomotive — această 
prestigioasă înfăptuire a industriei 

. românești — își înlîmpină oaspătii 
cu elocvente solii ale noului. De' la 
cele 10. locomotive, fabricate în 
•I960, cifra producției consemneăză 
acum 
zile; 
trec 
aflate- în diferite faze de finisare.

o locomotivă la trei 
Parcurgînd hala, oaspeții 
în revistă locomotivele

Marea uzină , craioveanâ își în- 
tîmpihă oaspeții cu pulsul .febril 
al muncii. Vuietul uziiiei'este aco
perit, în a'ceste clipe,"de ovațiile

• re. se .dezvoltă .și se .întărește noua, de- mii.de muncitori. Sint de față 
" rietenie și colaborare dintre cele.- Mihai : Marinescu, ministrul indus- 

două țări socialiste vecine. Noi sî-n- - trițgi construcțiilor, 'de-'rh'așini, și 
tem. adine încredințați "că relațiile 
frățești, de colaborare multilate
rală dintre țările noastre, bazate 
pe principiile marxism-leninismu
lui și internaționalismului socia
list, se vor dezvolta și adînci și pe 
viitor, spre binele popoarelor bul
gar și român, în interesul unității 
țărilor socialiste și al cauzei păcii 
și socialismului în lumea întreagă.

Sîntem bucuroși că ne-a fost a- 
cordată posibilitatea de a cunoaște 
munca și succesele construcției 
socialiste în frumoasa și bogata 
regiune Argeș. Sîntem impresio
nați de succesele realizate într-o 
perioadă scurtă de colectivul de 
muncă al uzinei, în însușirea pro
cesului complex al producției de 
aluminiu, necesar dezvoltării 
tinue a industriei României 
țești.

Succesele mari realizate de 
două popoare ale noastre — a 
tinuat vorbitorul — ritmurile 
pide cu,care crește în țările noas
tre economia, sînt o confirmare a

con- 
fră-

cele 
con- 

râ-

colectivul, de conducere al uzinei, 
în aplauzele celor, prezenți, un 
grup de tineri oferă buchete de 
flori.

Primul popas are loc la cea mai 
nouă fabrică a uzinei — fabrica 
de aparataj de înaltă tensiune. In 
fața machetei, directorul general, 
ing. Alexandru Heinrich, vorbește 
oaspeților despre realizările și 
preocupările muncitorilor din a- 
ceastă uzină — deținători pentru 
a patra oară consecutiv ai Steagu
lui roșu de fruntașă pe țară în ra
mura electrotehnică —' care au a- 
cumulat în acești ani o bogată ex
periență, făurind o gamă largă de 
motoare și aparate .electrice : apa
rataj de înaltă tensiupe, transfor
matoare de forță, mașini electrice 
rotative, locomotive Diesel-electri- 
ce și locomotive electrice, produse 
de calitate superioară^ care satis
fac cerințele economiei naționale 
și care sînt exportate. într-un .nu
măr important de țări din trei 
continente. Sînt prezentate apoi

punde marilor și 'realelor posibili
tăți de colaborare care există între 
țările noastre socialiste și vecine, 
în timpul discuțiilor s-a constatat 
în unanimitate că dezvoltarea în 
continuare a colaborării economice 
și tehnico-știin ți fide reciproce ur
mează să fie realizată printr-o jus- 
tă rezolvare a problemelor de spe
cializare .și.. cooperare în producția 
industrială, prin coordonarea pla- ’ 
nurilor economice de.stat. '.L 

îh'actuala situație int’ernauonaJa^' 
un deosebit și important rol pentru 
avîntu) economiei țărilor socialiste 
revine colaborării bilaterale. In afa-’ 
ră de această, în întărirea comuni
tății șocialiște, ca un întreg, up rol.; 
important'revine colaborării multi
laterale, în cadrul Consiliului de 
Asistență' Economică Reciprocă. 
Sîntem fericiți că ne aflăm în inij- 
locul dv., numai la -cîteva zile după 
punerea în exploatare de'probă a ' 
liniei electrice' Craiova — BdiOinov-.;. 
ți, care leagă sistemul energetic ăl..- 
Bulgariei de sistemul energetic, uni-,, 
ficat a) țărilor membre C.Â.E.R., Ne 
putem felicita’ cu această- realizare, 
un exemplu al colaborării rodnice 
dintre țările socialiste.

Situația internațională continuă 
să se complice — a subliniat apoi 
vorbitorul. Se duce o luptă ascu
țită întie forțele imperialiste și tor
țele progresului. Imperialiștii ame
ricani, camuflîndu-se după așa-zi- 
sele „apeluri la pace" intensifică 
escaladarea războiului în Vietnam, 
în Europa se ridică forțe militariste 
și revanșarde care amenință inte
gritatea teritorială și • securitatea 
popoarelor. Popoarele noastre sînt 
adînc interesate în întărirea păcii 
mondiale. Partidul și poporul nostru 
condamnă" politica îndrepiată spre . 
dezlănțuirea de războaie și ame
nințarea libertății și independenței 
naționale a celorlalte popoare.

Țara noastră condamnă agre
siunea imperialistă de jaf din Viet
nam, și va acorda ca și pînâ'acum 
ajutor material și moral luptei 
drepte și pline de abnegație â po
porului vietnamez, pentru a-și pu
tea cuceri libertatea și indepen
dența sa națională. Credincioși De
clarației din București pentru în
tărirea păcii și securității în ■ Eu
ropa, adoptată în 1966 la sesiunea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, țările socialiste trebuie să 
intensifice lupta împotriva neofas- 
cismului. și revanșismului, împo
triva oricărei amenințări la adresa 
păcii și securității în Europa. Forța 
principală pentru păstrarea păcii 
și securității mondiale, pentru dez
voltarea procesului revoluționar și 
social-contemporan este sistemul 
socialist mondial. Firește, partidele 
noastre comuniste cărora le revine 
responsabilitatea istorică 'pot. să fie 
satisfăcute'pentru că, dezvoltând și 
adîncind prietenia tradițională și 
colaborarea frățească între țările 
noastre, își aduo aportul la întări

rea comunității socialiste și a fron
tului antiimperialist în sprijinul 
cauzei păcii mondiale și cauzei co
munismului.

Sîntem bucuroși că discuțiile ac
tuale gu conducătorii de partid și 
de stat ai Republicii Socialiste Ro
mânia, fără îndoială, vor fi o nouă 
contribuție la lupta pentru păstra- 

: rea păcii și triumful comunismului.
In-încheiere, vorbitorul,a spus t 

Exprimăm încă o dată sincere.mul
țumiri pentru ospitalitatea ce ne-a 
fost acordată și pentru posibilita
tea de a simți nemijlocit spiritul 
pașnic, entuziasmul, voința și hăr
nicia cu care poporul român fău
rește prosperitatea sa. Comuniștii 
bulgari, poporul bulgar urează co-, 
muniștilor români și întregului po
por român noi și mari victorii in 
construirea socialismului. >

Miile de locuitori ai orașului, 
prezenți ia miting, au subliniat cu- 
vintărife CU . numeroase aplauze, 
au aclamat , în repetate rînduri 
pentru.,; prietenia .de -nezdruncinat 
și -/colaborarea- frățească dintre- 
partidele și țările noastre.

★
După încheierea mitingului, oas

peții se.,îndreaptă șpre Combina
tul': chimic înălțat la porțile, Cra- 
iovei. Aici sînt. întîmpinați de to
varășul Constantin Searlat, minis
trul. industriei chimice, de repre
zentanți ai conducerii de partid și 
administrative a combinatului.

Tov. inginer Nicolae Daud, di
rector general al' întreprinderii, 
prezintă oaspeților — în fața unei 
machete aflate în pavilionul admi
nistrativ o Succintă trecere în 
revistă "a principalelor etape de 
dezvoltare a combinatului, a pers
pectivelor sale de viitor. .

Această importantă întreprindere 
a industriei noastre chimice, do
tată cu utilaje și agregate moder
ne, produce în momentul de față 
cu 8 fabrici, dintre care 4 au 
atins parametrii proiectați. încă 
6 fabrici se găsesc în prezent în 
probe mecanice și tehnologice. 
Conducerea uzinei îi informează 
pe oaspeți că zilnic pe porțile 
acestei tinere cetăți a chimiei ro
mânești ies mii de tone de îngră
șăminte azotoase — hrană de preț 
a ogoarelor, precum și cantități 
importante de uree, amoniac și alte 
produse chimice.

în continuare, cohducătorii de 
partid și de stat bulgari și români, 
au vizitat una din cele mai mo
derne fabrici ale combinatului, fa
brica de oxigen, care la scurt timp 
de la intrarea în funcțiune a atins 
și depășit capacitatea proiectată. 
Oaspeții s-au interesat de gradul 
de tehnicitate, modul de funcțio
nare a agregatelor și producția pe 
care o realizează această unitate.

La plecarea din combinat, în“- 
mijlocul aplauzelor entuziaste ale’ 
chîmiștilor craioveni, oaspeții sem
nează în cartea de onoare a între
prinderii. 1

Sîntem convinși — a spus în în
cheiere vorbitorul — Gă aceasta va 
fi ..în. folosul ambelor noastre-po
poare, ăl cauzei socialismului.

Prirrtit cu vii aplauze, a luat cu- . 
II vîntul.l'toyarășu! BOIAN: BlLGA- 

RANOV,-membru ai Biroului Poli
tic;" secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 

.„care., a trapșmiș comuniștilor, cetă
țenilor 'harn-iciâ'aiporașului -Craiova 

„șaluful de ;îupiș cordial și priete
nesc al comuniștilor bulgari, al în- 

■Atregului- popoff' bulgăr. - 
îngăduiți-mi — a spus vorbito

rul — ca, în numele delegației de 
partid'■ș'i1''guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulgaria, care se 
află în patria dv., să exprim din 
partea noastră,: a tuturor satisfac
ția-pentru ospitalitatea -caldă și 
cordială care ne-a fost acordată la 
primirea noastră aici, și care ni se 
acOrdă îri'timpul vizitării unui șir 
într.e'g’dă TOGa'Hiăîi din România. în 
ace’astă'ospitalitate vedem o vie ex
presie a tradiționalelor legături de 

... prietenie'-dintre cele două țâri
cinstea oaspeților a .avut loc un. vecine-și-prietene, chezășia înflo- 
entuziast miting. Sînt adunați zeci ririi continue a prieieniei și colabo- 

........ rării româno-bulgare, în slujba 
cauzei pădii, democrației, și socia
lismului.

Prietenia dintre poporul bulgar și 
poporul român a luat naștere în 
vremuri, străvechi și a fost, făurită 
în condițiile aceleiași soarte isto
rice, sudată de sîngele vărsat al 
miilor de soldați destoinici, luptă
tori ai poporului, cimentată în 
lupte eroice comune. împotriva co- ■ 
tropitorilor străini, împotriva ca
pitalismului, și fascismului hitle- 
rist,- pentrp independență și liber
tate națională și socială, pentru 
victoria orînduirii socialiste.

După victoria revoluției socialiste 
în țările noastre, prietenia româno- 
bulgară a pășit într-o nouă etapă 
de dezvoltare. Astăzi, prietenia 
noastră seculară se umple de un 
conținut nou, fiind inspirată de 
ideile cele mai umanitare ale epo
cii, ideile marxism-leninismului 
nemuritor, este inspirată de inter
naționalismul socialist, de mărețul 
nostru țel comun, victoria păcii și 
comunismului. Idealul sfînt al o- 
menirii. cauza păcii și socialis
mului este o poruncă supremă 
a timpurilor noastre, unește efor
turile tuturor țărilor socialiste. 
Noul tip de relații reciproce din
tre țările socialiste, prietenia tovă
rășească, apărarea intereselor co
mune» ale cauzei revoluționare și 
respectarea principiului internațio
nalismului proletar, trăsături spe
cifice ale orînduirii socialiste, sînt 
chezășia izbînzii construcției socia
liste, sînt garanția împotriva even
tualei agresiuni a forțelor impe
rialiste și reacțiunii mondiale asu
pra unor țări cu orînduire socia
listă. Ele. sînt, de asemenea, izvorul 
forțpi sistemului socialist pentru; 
dezvoltarea procesului revoluțio
nar - mondial, a luptei pentru li
bertate, pace și socialism in lume.

Salutîndu-vă în acest moment 
solemn — a continuat vorbitorul 
r—' aș dori să subliniez că poporul 
bulgar angajat în munca pașnică 
și constructivă, în atmosfera de 
avînt politic general, luptă , pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor ■ 
celui de-al IX-lea Congres al păr-" 
tidului și obține succese de seamă 
în dezvoltarea economiei sale so
cialiste. i-

Noi ne punem sarcina de a în
făptui o cotitură prin dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale, 
printr-un progres rapid tehnic, 
creșterea productivității sociale a 
muncii. Poporul nostru, unit în 
jurul politicii partidului, ca și po
porul dv., are .înefedere neclintită 
în viitorul său socialist luminos, 
în avîntul său material și cultural.

După cum se știe, — a spus în 
continuare vorbitorul — în ultimii ■ 
ani, datorită năzuiriței reciproce, re
lațiile politice, economice, științifice 
-și/culturale dintre România și Bul
garia, relații de tip socialist, bazate 
pe principiile’ indestructibile ale 
marxism-leninismului, dau rezul
tate tot mai rodnice. Sîntem feri
ciți să declarăm că Republica 
Populară Bulgaria și Republica1 
Socialistă România, că popoarele . 
noastre harnice și talentate, sub ; 

• conducerea partidelor lor comu
niste — și cu ajutorul frățesc al 
celorlalte țări socialiste — înfăp
tuiesc noi succese însemnate în 1 
construirea societății socialiste. Ex
periența Bulgariei și României, 
precum și ■ experiența celorlalte 
țări socialiste confirmă încă o dată 
marea putere vitală a orînduirii 
socialiste, ...ea. demonstrează că 
construirea, socialismului se poate 
realiza cu succes în condițiile soli- 

J d.arițății,.. colaborării și ajutorului 
reciproc frățesc între țările socia
liste. -.

Nu încape îndoială că, cu cît 
mai repede crește puterea noas
tră economică, cu atît mai repede 
crește forța comunității socialiste, 
cu atît mai mare va fi contribuția 
noastră, la consolidarea cauzei so
cialismului și păcii mondiale. Este 
.firesc ,ca‘ popoarele noastre să se 
bucure, .ș.L..să încerce o legitimă 
mîndrie nu numai pentru faptul 
că obțin succese în construirea so
cialismului, dar și pentru faptul 
că succesele noastre contribuie la 

"întărirea comunității socialiste.
în continuare, vorbitorul a spus : 

■ Poporul bulgar cunoaște îndea- 
m'ai proape și se bucură de toate cu

ceririle poporului român, obținute 
sub conducerea partidului său co
munist în lupta pentru socialism, 
.în timpul călătoriei noastre prin 
țara dv. am putut vedea o parte 
din aceste, succese de seamă. Am 
fost impresionați de hărnicia mun-

tidele lor mărxîst-leninlste, dintre 
cele două popoare vecine și fră
țești. .

De la’Uzinele „Electroputere", co-. 
Ioana de mașini străbate-principa
lele artere ale orașului', a cărui; 
imagine, aflată sub.-sefrmttl "marUori 
construcții arhitectonice, marchea
ză dezvoltarea urbanjș.tjcă a Craio- 
vei contemporane. Numeroși lo
cuitori, de-a ; lungul -'traseului,-. în 
balcoanele -modernelor blocuri, la 
■ferestre, ■ -aciârriă-, -îndelurig,.,pe' oas
peți. Se aud urale și ovații în cin
stea prieteniei româno-bulgare, 
urări.de bun sosit la adresa condu
cătorilor de partid .și de stat ro
mâni și bulgari.

Din mașina deschisă, tovărășii ' 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
răspund aclamațiilor. : .

Apoi, oaspeții au făcut o vizită , 
la comitelui regional de partid, 
unde le-a fost înfățișată ..o. exppzi- .'■ 
ție oglindind dezvoltarea economică 

.și social-cuiturală a Olteniei.
Ih piața' centrală " a orașului,' -în

de mii de oameni — muncitori, ai . 
tinerei industrii craiovene, profe
sori și studenți.

Mitingul este deschis de iov. Pe
tre Gigea, președintele Sfatului 
popular al orașului Craiova.

Salutînd călduros pe oaspeți, 
tovarășul ION STÂNESCU, pritn- 
secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R., a spus printre 
altele: •

Meleagurile regiunii Oltenia, a- 
vecinălate a 
evocă episoa-

li prie-

Cea-ușescu sînt invitați să viziteze 
îndeaproape una din locomotivele 
Diesel-elecfrice, complet terminată, 
înzestrată cu cele mai moderne sis
teme de asigurare a circulației, 
gata de a fi furnizată căilor ferate 
bulgare — mărturie sugestivă a co
laborării rodnice frățești dintre 
cele două țări și popoare, pe tărî- 

srnul edificării economiei lor socia
liste. De la pupitrul de comandă 
tovarășul Todor Jivkov pornește 

'motorul locomotivei ; prin diferite 
manete și butoane pune în func
țiune sistemul de conducere al .lo
comotivei. Oaspeților le sînt împăr
tășite preocupările specialiștilor de 
aici, îndreptate spre perfecționarea 
parametrilor tehnico-funcționali. ai 
acestdr locomotive, urmărindu-se 
creșterea puterii de tracțiune și a 
vitezei.

• Treoîndu-se . mai. ’-d.epârten. șînț
i 

primei serii de locomotive: electrice 
românești de 6 580 CP. adevărate 
„uzine pe roți". .

înalții oaspeți se opreso în drep
tul mașinilor, discută cu muncito
rii. interesîndu-șe de procesul .de 
producție, de strădaniile'.oaipenilor. 

r.din uzină pentru ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a gradului - de- 
tehnicitate a ...produșelpț;, pentru- 

•creșterea eficienței-; economice a. 
întregii activități „a uzinei......•

La' sfîrșitul vizitei, tovarășul- 
Todor Jivkov a scris în cartea de 
onoare : „Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria a vizitat cu interes 
uzina „Electroputere" din Craiova, 
modernă și bine organizată. E greu 
pentru cel care a vizitat uzina să 
se oprească și să aprecieze un anu
mit produs, deoarece toate cele rea
lizate sînt valoroase-și interesante. 
Gama largă de produse a industriei 
electrotehnice făurită aici se-întîl- 
nește adesea și pe piața mondială, 
ducînd în felul acesta, peste hotare, 
faima întreprinderii și a industriei 
constructoare de mașini românești. 
Ne exprimăm bucuria de a remar
ca cu satisfacție că locomotivelor 
Diesel-electrice fabricate aici li se 
acordă o înaltă apreciere în țara 

. noastră. Mulțumim colectivului uzi
nei pentru primirea călduroasă fă- o constituie 
cută".

Conducătorii de partid și de stat 
bulgari și români sînt conduși la 
plecare de însuflețite manifestări 
de prietenie, expresie a solidarită
ții. internaționaliste dintre munci
torii români și bulgari, dintre par- ’

Hora de Ia Topoloverii

flate în imediata 
Bulgariei prietene, 
de memorabile ale vechii pri? , 
tenii româno-bulgare.. Vă aflați 
nu departe de orașul 
unul din . punctele pe unde au 
trecut Dunărea cu 90 de ani în 
urmă ostașii români pornind răz
boiul drept pentru neatîrnare na
țională. Luptînd umăr la umăr cu 
patrioții bulgari" și ostașii ruși, ei 
au dat. minunate dovezi de abne
gație și eroism. Tributul de sînge 
și jertfe ale ostașilor români și pa- 
trioților bulgari, lupta sfîntă a ce
lor două popoare împotriva împilă
rii străine, a întărit sentimentele de 
prietenie și respect dintre români 
și bulgari. Făurind o societate nouă, 
dînd viață celor mai nobile aspira
ții de libertate și prosperitate, po
poarele noastre au clădit temeiuri 
noi legăturilor tradiționale de prie- 
tertie și'"bună vecinătate dintre Ro
mânia , și Bulgaria.

Pe ambele maluri ale Dunării, 
care mărginește țările noastre, apar 
noi izbînzi ale socialismului. Nu 
departe de orașul nostru se va ri
dica un mare obiectiv industrial, 
complexul hidro-^energetio Islaz-Șo- 
moviț, nou simbol al unirii eforturi

lor poporului român și bulgar.
Noi urmăririi cu deosebit interes 

activitațea creatoare.pe care o des
fășoară, sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar, muncitorimea, 
țărănimea și intelectualitatea din 
țara vecină — a subliniat în con
tinuare vorbitorul. Numeroși mun
citori, țărani și intelectuali din 
regjunea Oltenia, care au vizitat 
Bulgaria, jn cadrul schimburilor 
active ce. se desfășoară între țările 

■'noastre, au putut' lua contact 
■ nemijlocit cu transformările petre
cute în anii construcției socialiste 
în orașele și satele bulgare, au 
păstrat vii și puternice în memoria 
lor imaginile înfloririi multilate
rale a țării prietene. > 

în continuare, primul-secretar al 
comitetului regional de partid a 
spus : Primindu-vă cu inima des
chisă în mijlocul nostru, dorim să 
vă înfățișăm unele din preocupările 
noastre. Ca și celelalte regiuni ale 
României, Oltenia a 
anii puterii, populare 
ceri înnoitoare, rod 
partidului nostru de 
tuturor regiunilor și 
patriei, de repartizare judicioasă, 
echilibrată a forțelor de producție 
pe teritoriul țării în scopul creș
terii nivelului de viață al între
gului popor.

O mărturie’ vie a realităților noi 
Uzinele „Electropu

tere", în întregime o creație a so
cialismului, pe care le vizitați 
a'stăzi.

înzecind puterea lor de muncă, 
priceperea și inventivitatea, mun
citorii, tehnicienii și inginerii a- 
cestei uzine au asimilat noi pro
duse, unele din ele, ca locomoti
vele Diesel, cu performanțe supe" 
rioare licenței străine. Ei sînt ho- 
tărîți să depună toate strădaniile 
pentru ca prietenii noștri bulgari, 
cărora le vom livra asemenea lo
comotive, să fie pe deplin mulțu
miți de calitatea și nivelul tehnio 
al locomotivelor.

Oamenii muncii din regiunea 
noastră — a subliniat apoi vorbi
torul — alături de întregul popor, 
sprijină pe deplin politica interna
țională a partidului și. guvernului, 
nostru, care dezvoltă continuu re
lațiile de prietenie și- colaborare 
frățească cu toate’țările socialiste, 
care militează pentru ■ unirea’ tu
turor forțelor socialismului, • pro
gresului și păcii în lupta împotriva 
Uneltirilor imperialismului și în 
primul rînd al imperialismului- a- 
merican, bastion al reacțiunii mon-.- 
diale contemporane. Noi vedem în 
această politică contribuția pe care 

' partidul, statul și poporul nostru 
o aduo la înfăptuirea celor i.._l 
nobile aspirații ale omenirii, socia
lismul, progresul • și pacea.

Vizita dv., stimați oaspeți, în 
țara, noastră, în regiunea noastră 
prilejuiește o nouă manifestare a ( 
strînselor legături-de prietenie, so- 
hdaritate și colaborare tovarașeas- citorilor, țăranilor și intelectuali-
ca dintre popoarele roman și oul- - •
gar, dintre țările și partidele 
noastre.

Am urmărit în presă cu interes 
desfășurarea vizitei și ne-au pro
dus o deosebită satisfacție aprecie
rile tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov despre rodnicia 
convorbirilor dintre cele două de
legații, despre hotărîrea comună 
de a dezvolta în continuare cola
borarea dintre țările noastre.

Calafat,

cunoscut în 
mari prefa- 
al politicii 
înflorire a 

raioanelor

Spectacol de gală

la Teatrul Național din Craiova
Seara, delegația de partid și gu

vernamentală a R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
au asistat la un spectacol festiv, 
organizat la1 Teatrul Național din 
Craiova.

Ca într-un primăvăratio buchet, 
interpreții au adus pe scenă me-

lodii și jocuri din folclorul româ
nesc, cîntece și dansuri populare 
bulgărești.

La sfîrșitul spectacolului, artiș
tilor le-au fost oferite flori din 
partea tovarășului Todor Jivkov, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bulga
ria, și din partea conducerii de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România.

Tor români, care muncesc cu abne
gație pentru prosperarea patriei 
lor socialiste. Cu satisfacție remar- 

' căm că colaborarea economică din
tre Republica Populară Bulgaria și 
Republica -
mai ales 
marchează 
Vorbitorul 
gerea că 
economică
va lărgi și mai mult pentru a cores-

Socialistă România, 
în ultimii doi ani, 

un progres considerabil, 
și-a exprimat convin- 
în viitor colaborarea 

și tehnico-științifică se

Comitetul regional de partid Ol
tenia și sfatul popular al regiunii . 
au oferit, miercuri seara, un dineu 
în onoarea tovarășului Todor Jiv
kov și a celorlalți membri ai dele
gației bulgare, a tovarășilor Nico
lae Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Paul Niculescu-Mizil, Mihai 
Dalea. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, conducători de 
instituții și organizații obștești.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă' 
prietenie, primul-Secretar" al Co
mitetului regional de partid, Ion 
Stănescu, și tovarășul Ivan Popov,, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Comi
tetului de Stat pentru știință și 
progresul tehnic, au rostit- toasturi.

In toastul său, t___l?!'
STĂNESCU a spus : Bucuria de a 
vă avea în mijlocul nostru a cu
prins în aceste zile pe toți oamenii, 
muncii din regiunea noastră ai că
rei înalți și distinși oaspeți sînteți.

Entuziasmul cu care ați fost în- 
tîmpinați' și. înconjurați de comu
niști și ceilalți oameni ai muncii 
din orașul Craiova și regiunea 
noastră este cea mai sinceră și e- 
locventă expresie a 'înaltelor sen
timente de dragoste și nețărmuri
tă prietenie față de poporul frate 
bulgar.

Prietenia seculară, dintre .po
poarele noastre făurită în lupta 
dusă umăr la umăr împotriva asu
pririi străine și pentru progres-so- 
cial, s-a cimentat și ridicat pe o 
nouă treaptă în anii luminoși ai 
construcției socialiste.

Cuprins de asemenea sentimen
te, permiteți-mi să toastez în cin
stea înalților noștri oaspeți. E un 
vin vechi, „vin de viață lun
gă", cum se spune pe la noi. După 
datina strămoșească ridic paharul 
pentru prietenia strînsă dintre po
poarele și partidele noastre, pen
tru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, pentru pace în întreaga- 
lume.

Să trăiți, dragi tovarăși I 
în numele delegației de partid 

și guvernamentale bulgare, a răs-

puns prof. IVAN POPOV : Vă mul
țumesc din inimă pentru primirea 
caldă ce ne-ați rezervat-o. pentru 
posibilitatea de a vizita una din 
cele mai mari întreprinderi con
structoare de mașini din România 
frățească — uzinele „Electropu- 
tere“, cît și importantul Combinat 
chimic din Craiova, de a cunoaște 
creația populară și arta din regiu
nea dv. și mai ales pentru posibi
litatea de a vizita regiunea, 
care cuprinde o mare parte 
din meleagurile străvechii Oltenii, 
reriumită prin peisajele sale pe 
atît de variate, pe cît de pitorești, 
în trecut, Oltenia era cunoscută 
peste hotare ca grînarul României, 
iar acum dispune și de o industrie 
dezvoltată.

Aflați abia de trei zile pe păm'rn- 
t-ovarășul ION tul românesc, am luat cunoștință de . 

frumusețile, de realizările econo
mice și culturale ale României fră
țești. Am simțit ritmul și entuzias
mul cu care talentatul popor ro
mân iubitor de pace. înfăptuiește 
hotărîrile celui de-a] IX-lea con- 
gresal P.C.R. Admirăm minunatul 
pămînt românesc, codrii săi secu- 

■ lari, nenumăratele sale turle de pe
trol, industria șa.bogată-

Marile succese, obținute de po- 
~. porul bulgar și român în domeniul 

dezvoltării economice, constituie o 
bază pentru lărgirea în continuare 
a colaborării'atotcuprinzătoare din
tre țările noastre, a căror prietenie 

w- are rădăcini istorice adînci. Astăzi, 
obiect al livrărilor reciproce sînt și 
locomotivele Diesel, furnizate de 
uzinele „Electroputere" din Craio
va. care vor purta gloria industriei 
românești constructoare de mașini 
pe drumurile de fier ale Bulgariei, 

în încheiere,, vorbitorul a toastat 
pentru succese și mai mari în pro
pășirea economică și culturală a re
giunii Oltenia, pentru sănătatea și 
fericirea tovarășilor Ceaușescu, 
Maurer și a celor prezenți, pentru 
tradiționala prietenie bulgaro-ro- 
mână I

Vizita în regiunea Oltenia a de
legației de partid și guvernamenta
le bulgare și a conducătorilor de 
partid și de stat români continuă 
astăzi.

Victor BÎRLĂDEANU 
Mircea IONESCU

mii.de
ur%25c4%2583ri.de
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e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop: PATRIA —
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL - 8.45 ; 11,154 
13.30; 16; 18,30; 21. 1 . ’ ' ’■
® ROBII : REPUBLICA (completare Legenda ciocîrlieî) —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15, CAPITOL (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13.30 : 21. EX-

• CELSIOR (completare Autobiografie) — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30, 21,‘MELODIA (completare Umbra) — 9; 11.15: 13,30;
16 , 18,30 ; 21. • I' •' ' i ■ .■
© RIO CONCHOS - cinemascop : BUCUREȘTI - 8,45 ; 11 ;
13.30 ;• 16 ; 18,30< 2i.,QRIVITA - 9.30 ; 12.; 16 ; 18.Ș0 ;,21 (la. 
ambele completarea Pâllady), GLORIA (completare Orizont 
științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 . 14 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45. FLA
MURA (completare Scrisoare din Germania) — 8.45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA (completare Despre noi) —
8.30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,30.0 RELAXEAZA-TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
15.30 ; 12,80 ; 14,36 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16; 18,30; 21. (la ambele completarea Proiecte).0 LENIN ÎN POLONIA : CENTRAL (completare Petrol) — 
9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
© FIICA MEA TRĂIEȘTE LA VIENA : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14.0 OGLINDA CU DOUA FEȚE : UNION (completare De la 
atom la cristal) — 10,30 ; 17,30 ; 20.0 CAVALERUL FĂRĂ ZALE : LUMINA (completare Sa
lut, Festival) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,45.0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.0 SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completare Sculptorul Ivan 
Funev) — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.e BUCĂTĂREASA: GIULEȘTI (completare Legenda cio- 
cîrliei) — 10,30 ; 17 ; 19,30, VICTORIA (completare Pe urmele 
lui 1907) — 16,30 ; 19 ; 21.

9 SĂRBĂTOAREA COREEI — PIRAȚII RÎULUI —
DENTISTICA : TIMPURI NOI — 9-,21 în continuare.0 JUANA GALLO : LIRA — 9,30 ; 11,45. PROGRESUL — 
9 30 ’ IT 300 TREIZECI Șl TREI : PROGRESUL (completare Hrăpăre
țul Ahmed) — 18 ; 20. k
© DIMINEAȚA DEVREME : ÎNFRĂȚIREA ■ ÎNTRE PO
POARE (completare Perspectiva în pictură)' — 16 ; 18 ; 20, 
LIRA (completare Lenin în Samara) L, 17,30 ; 19.45.e DRAGA BRIGITTE — cinemascop : BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 1/1967) — 9 ; 11,15, VICTORIA (comple
tare Pe urmele lui 1907) — 9 ; 11,30 ; 14.

• NUME STRĂIN: BUCEGI (completare Petrol) — 9,30; 
12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.e SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (completare Orizont 
științific nr. 1/1967) — 17,30 ; 19,30.
• DACII — cinemascop : UNIREA (completare Arsura) —
9.30 ; 11,30 ; 17,30 ; 19,30, COSMOS (completare Surîsul sfinxu
lui) — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA — 10,30 ;
17.30 ; 20.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : MUNCA — 10.
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : MUNCA — 16 ; 19,15.
• ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE — cinemascop : FLACĂRA 
(completare Petrol) — 10 ; 12,15.
• BUMERANGUL : FLACĂRA (completare Petrol) — 17,30 ;

19,45, MODERN (completare Pe urmele lui 1907) — 9,30 ; 11,45; 
. 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.e UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : VITAN (com
pletare Nicolae Labiș) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
© SCARAMOUCHE - cinemascop : ARTA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 13,15 ; 20,45. -
« APELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare Comoara 
din Panagjurist) — 11 ; 17 ; 19,30.0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ : POPULAR (comple
tare Hrăpărețul Ahmed) — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. CRÎNGAȘI 
(completare Mănușa) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — cinemascop : MIORIȚA 
(completare Orizont științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS (completare Cinci săptămîni în balon) 
—9; 11,15; 13,30 ; 16,15; 18,30; 20,45, FLOREASCA (comple
tare Adam și Eva) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
0 ZORBA GRECUL : RAHOVA — 10,30; 15: 17,45; 20,30.
9 OMUL CARE ‘ ------------- ------------------- -------- ----
GA (completare 
18.30 ; 21.0 ÎNAINTE DE
Perspectiva în pictura, — xi ; xv,au ; zu.0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : DACIA (completare Po
veste pe un metru patrat) — 8;30—20,45 în continuare.
© ÎNTRE DOI : PACEÂ (completare Campionii Europei) — 
15,45 ; 18 ; 20.15.
© INSPECTORUL DE POLIȚIE : FERENTARI (completare 
Orizont științific nr. 1/1967) — 11 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.0 LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — cinema
scop : COTROCENI — 9 ; 11,15.0 SCARA CURAJULUI : COTROCENI (completare Bomboa
ne muzicale) — 17,30 : 19,30.0 MONDO CANE — ambele serii : VIITORUL — 10 ; 15,30 ; 
19.

DOUA VOLUME
DE STUDII

$

L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : VOL- 
Șoric'elul curajos) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
RĂZBOI : DRUMUL SĂRII (completare 

pictură) — 11 ; 17,30 ; 20.

SCENOGRAFIE MODERNA
I • ■ . ’ • ■

SAU
SCENOGRAFIE LA

Cred că valoarea recu
noscută a școlii românești 
de scenografie se datorește, 
așa cum au subliniat-o și al
ții, supleței cu care se 
folosesc formele cele mai 
diferite, de la scena aproape 
goală, la decorurile cele mai 
complexe. Această lipsă de 
manierism care se manifestă 
în general la noi, folosirea 
judicioasă și fără idei pre
concepute a unui stil de de
cor sau a altuia, constituie 
una din caracteristicile sce
nografiei moderne. Căci toc
mai această disponibilitate 
presupune din partea inter- 
preților textului 
tate deosebită, o 
rită la aspectele 
contradictorii ale 
titudinea de a transpune în 
imagini scenice epoci și 
atmosfere diferite, climate 
poetice specifice fiecărui au
tor.

Mijloacele de investi
gație științifică modernă au 
permis familiarizarea publi
cului larg cu aspectele ului
toare și de neconceput cu 
ani în urmă a unor sectoare 
ale realității niciodată pre
zentate pînă în epoca noas
tră. Fotografiile luate în spa-. 
țiul cosmic sau detalierea u- 
nor structuri microscopice

Dan NEMȚEANU

deprind ochiul 
aparent ireale 
timp îl educă 
țelege în profunzime nenu
măratele aspecte pe care le 
poate prezenta realitatea. 
Privitorul — nu spun încă 
spectatorul — din a doua 
jumătate a secolului XX nu se 
mulțumește să mai înțeleagă 
realitatea și sensurile ei, re-

cu imagini 
și în același 
pentru a în-

lui public*, în 
desigur limitat,' al 
fiei, se impun 
noi de gindire, fără de care 
înseamnă să batem pasul pe 
loc, să dezertăm cu blîndețe, 
dar lamentabil, . în fața unui 
public mai apt să primească 
ineditul justificat al unor ima
gini noi, mai avid să pătrun
dă adine în realitate. Astfel,

donieniul, 
scenogra- 

criterii

o sensibili- 
atenfie mă- 

cele mai 
vieții, ap-
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puncte de vedere
duse numai la. aspectul ex
terior al obiectelor, la fru
musețea sau uscăciunea unui 
peisaj, la formale umane ex
terioare. Sensibilitatea moder
nă le adaugă corelațiile inte
rioare, procesele adînci de 
creștere și devenire, frumuse
țile ascunse ale structurilor 
organice, toate sferele reali
tății încă nepătrunse dar în 
care.înaintăm din ce în ce mai 
mult. Față de această per
manentă educație a „ochiu-

teatre
« Teatrul de operă și balet : TRUBADURUL —
19.30.
• Teatrul de operetă : SÎNGE VIENEZ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
19. (sala Studio) : TARTUFFE — 19,30.
® Teatrul de Comedie : IO, MIRCEA VOIEVOD 
(spectacol prezentat de Teatrul „Valea Jiului" din 
Petroșani) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) PROCESUL HORIA —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : JURNALUL 
UNUI NEBUN • 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PATIMI 
19,30; (sala Studio) SONET PENTRU O PĂPUȘA 
— 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CEI TREI MUȘCHETARI 
— 18,30.0 Teatrul „Țăndărică"
TIGKIȘORUL PETRE 
o Ansamblul artistic al 
catelor : MAGISTRALA0 Circul de stat: CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

(sala din Calea Victoriei) : 
— 17.
Uniunii Generale a Sindi-
TINEREȚII — 20.

I

18,00 — Pentru cei mici : Filmul ,,Șoarecele și leul”.
18.10 — Studioul pionierilor.
19,00 — Telejurnalul de seară, Agenda economică.
19,30 — „Mult e dulce și frumoasă..." Emisiune de 

limbă română contemporană. Prezintă lec
torul universitar Matilda Caragiu-Mario- 
teanu.

19.40 — La ordinea zilei : Organizarea științifică
a producției și a muncii.' Programarea și 
urmărirea operativă a producției.

20,00 — Artiști ai filmului de animație : Todor 
Dinov (Bulgaria).

20,15 — Teleglob : Kuweit.
20.40 — Studioul Mic : „Iancu la Hălmagiu" de Paul

Everac. 1 ' ’ ‘
21,25 — întrebări la chre s-a răspuns.,. întrebări 

la care nu s-ă răspuns încă. Emisiune de 
știintă.

21,50 — De la Giotto la Brâncuși (Emisiunea a 
Il-a). între Florența și Ferrara. Comenta
riul.: Dan I-Iăulică.

22.10 — „O noapte furtunoasă" — operă de Paul
Constantinescu.

22,55 — Telejurnalul de noaptd.

concerte
Joi, 20 aprilie a.c.. orele 20, are loc în studioul 

de concerte al Radiotelevir.iunii, concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : Michel 
Ganot (Franța). In program : Robert Schumann — 
Simfonia a III-a „Renana" ; Johannes Brahms — 
Conclrtul în Re major pentru vioară și orchestră. 
Solistă : Cornelia Bronzetti ; Maurice Ravel — 
Valsul.

apar ca soluții de înalt nivel 
artistic decorurile spectacole
lor „Moartea lui Danton", de 
Liviu Ciulei-și Paul Bortnovski, 
„Domnii Glembay" de Al. 
Brătășanu, „Răzvan și Vidra’ 
de Mihai Tofan, „Trisfan și 
Isolda’ și „Neîncredere în 
foișor" de Vladimir Popov, 
„Arden din Faversham" și 
„Nu sînt turnul Eiffel" de I. 
Popescu Udriște, „Incident 
la Vichy" de Adriana 
Leonespu, „Un tramvai nu
mit goripță" , de- O. Bu- 
bulaC,T,',;D=ale. Carnavalului’ 
de Giulio Tincu și Liviu Ciulei, 
„Pălăria florentină’ și „Henric 
al IV-lea" de Sanda.,Mușates- 
cu, „Funcționarul de la do
menii" de Vintilă Făcăianu, 
decoruri care, înșiruite astfel, 
reprezintă o mare diversitate 
de stiluri, chiar aparent con
tradictorie, dar a căror va
loare și spirit modern apar 
incontestabile atunci cînd 
sînt raportate la textul pe 
care l-au servit.

Analizînd principiile care 
au determinat aceste reali
zări, se constată în primul 
rînd tendința generală de a 
raporta în același timp ima
ginea scenografică la docu
mentele epocii în care a fost 
scrisă piesa și la una din 
modalitățile de expresie 
plastică cu care este deprins 
omul contemporan. De 
exemplu dispozitivele și ca
pacele care permit desfășu
rarea variată a piesei „Moar
tea lui Danton" constituie o 
imagine sintetică a Revolu
ției Franceze, imagine care 
pleacă de la un tablou de 
epocă (sfîrșitul secolului XVIII) 
în ceea ce privește arhitectura 
dar care este generalizată și 
capătă un profund 
tism prin prezența 
fă a metalului 
deci prin expresia 
o poate obține pe 
anumit material. I 
rea valorilor pe care le pot 
avea materialele brute, lem
nul, metalele, textilele, ca și 
noile produse industriale 
sintetice constituie un alt 

1 aspect fertil în dezvoltarea 
scenografiei moderne. O fo
losire exemplară a permis 
crearea climatului legendar, 
poetic în spectacolul „Tris
tan și Isolda". Pe scenă, o 
pădure seculară este făcută 
din bucăți mari, sfrîmbe, din 
foi de metal bătuf sau din 
seînduri 
la pod 
solane.
te uimi 
imagine 
vedere 
reprezentarea 
noțiunii de 
momentul 
suspendate încep să se le
gene, cînd printre e[e un 
circuit sonor obținut dinfr-un 
amestec de foșnete,, ciocăni,? 
furi sau șuiere stinse, evocă 
vîntul, trosnetul crengilor sau 
zborul păsărilor ascunse, me
tafora devine clară, pădurea 
este adevărată, trăiește pe 
scenă. Este un excelent 
exemplu de folosire a unei 
imagini aparent contradicto
rii față de noțiunea obișnui
tă, dar care tocmai în felul

U

I drama- 
obsedan- 
întunecaf, 

pe care 
> scenă un 
Descoperi-

uscate, atîrnate de 
cu niște lanțuri gro- 
Aspectul inedit poa- 
spectatorul, este o 
șoc, care la prima 
contrazice puternic . 

obișnuită, a . 
pădure. Dar în 
cînd elementele

CRITICE

acesta devine un factor de 
revelație și îmbogățire a tex
tului.

La un mod opus ca expre
sie plastică se prezintă de
corurile piesei „Domnii 
Glembay". Aici totul pare 
să reprezinte firesc casa bo
gată în care mocnesc dubi
oasele personaje. Camerele 
au pereți și tavane, mobilele 
au un stil riguros, conform 
cu epoca, plasarea tuturor 
obiectelor din scenă este 
absolut logică, s-ar părea că 
nici una din achizițiile sen
sibilității plastice moderne 
nu a fost folosită. Dar la un 
examen atent, gîndirea mo
dernă a acestei montări se 
relevă cu subtilitate. Colori
tul închis, aproape negru, al 
pereților și tavanelor mar
chează precis spațiul scenic, 
dar în același timp nu con
tează ca o arhitectură obiș
nuită. Este de fapt un cadru 
sumbru, aproape abstract, 
pe care se proiectează cu 
cruzime materialitatea perso
najelor, a obiectelor preți
oase care-i înconjoară, fas
tul lugubru al acestei familii 
în care lupta pentru pose
siune, crima și demența se 
înlănțuiesc cu violență.

în anul în care două mon
tări noi. cu piesele lui Ca- 
ragiale. a(j„stîmif discuții con
tradictorii .'|i -mai stîrnesc 
încă, trebuie subliniate, cred, 
mai înfîi punctele de vedere 
comune în prezentarea lui 
Caragiale în 1967 (deși vi
ziunile și temperamentele re
gizorilor sînt complet diferi
te). E un prim punct impor
tant care atestă, după păre
rea mea, valabilitatea unei 
concepții moderne, realiste, 
nu arbitrar aleasă, și ilustra
tă strălucitor prin decorurile 
lui Liviu Ciulei și Giulio 
Tincu la „D-ale carnavalului".
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Pentru rigoarea artistică .cu 
care a fost conceput acest 
decor — de un comic 
profund și inedit, în special 
scena balului de mahala — 
rămîne, cred, una din cele 
mai reușite realizări ale sce
nografiei noastre. Cadrul plas
tic, deși folosește din plin 
maniera aparent naturalistă, 
nu se reduce la copierea co
rectă a unei „felii de viață" 
ci impune un spațiu .teatral, 
poetic, prin detaliile savant 
alese și prin puterea cu care 
se impune ca imagine sce
nică spectatorului.

Dacă în aceste cîteva 
exemplificări am arătat ca
racterul divers pe care-l 
poate avea gîndirea sceno
grafică modernă, lăsînd la o 
parte multe alte modalități 
de expresie plastică pe care 
le oferă grafica, fotografia, 
supradimensionarea sau a- 
glomerarea obiectelor etc. 
există, de asemenea, și peri
colul unei false modernități, 
tocmai prin marea varietate 
de expresie care se oferă 
scenografului. Alegerea unei 
formule se face uneori arbi
trar, plecînd de la o super
ficială analiză a 'textului, a 
climatului pe care trebuie 
să-l radieze, ignorarea țelu
lui pe care trebuie să-l ur
mărească punerea în scenă 
a piesei. Nu se iau în seamă 
de multe ori intențiile pe 
care textul le cere vizuali
zate, chiar cînd' ele nu’ sînt 
întotdeauna exprimate în 
replici. Se ignoră uneori 
ambianța literară și epoca, 
nu a acțiunii piesei, ci a e- 
pocii cînd ea a fost scrisă, 
element, pleosebif de intere
sant și care poate avea o 
mare putere de sugestie. Se 
întîmplă ca documentarea 
să se facă superficial, 
rezultatul final să fie 
cest motiv de un 
inexpresiv. O mobilă 
costum nu pot arăta 
așa". Scenografia rrțaftjârnă ;

iar 
din a- 
arbitrar 
sau un 

„cam

obligă la o documentare ex
trem de riguroasă, mai ales 
că mijloacele de investiga
ție sporesc continuu. Evi
dent că soluția finală poate 
elimina 90 la sulă din fot 
materialul adunat, dar însăși 
această perioadă de studiu 
este o investiție indispensa
bilă pentru pătrunderea cil 
mai complexă în universul 
particular al operei.

De asemenea există obli
gativitatea optării pentru o 
singură soluție plastică în- 
tr-un spectacol. Amestecul 
nedorit de stiluri, lipsa de 
grijă pentru corespondențele 
care se creează pe scenă 
între toate elementele care 
apar dau naștere la imagini 
scenice obositoare, fade și 
hibride, așa cum au apărut 
de pildă în spectacolul Tea
trului din Constanța cu „Fe
meia mării".

Asemenea rezultate se pot 
însă evita, ca și soluția fa
cilă a folosirii pînă la satu
rație a unor materiale la 
modă (de la plasticul lucios 
la tinichelele ruginite) atunci 
cînd există un punct de ple
care precis, cînd se anali
zează și se determină cu a- 
mănunțime și fantezie carac
terul și stilul spectacolului, 
cînd există timp suficient 
pentru pregătirea documen
tării și alegerea formulei ce
lei mai potrivite.

Dar ajungînd aici, se ridi
că o problemă esențială, 
chiar dacă pare de ordin for
mal sau „pur administrativ": 
dispune oare teatrul de mij
loacele care să permită rea
lizarea elementelor plastice 
ale spectac'olulbi în ceje mai' 
bune condițiuni 1 Adesea se 
întîmplă ca o proastă gos
podărire și planificare să-l 
oblige pe scenograf să dea 
uitării principiile și să livre
ze „de urgență" un lucru cu 
rabat de calitate In aseme
nea cazuri, primul spectator 
nemulțumit este el însuși.

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU
ÎN TURNEU LA BUCUREȘTI
Colectivul Teatrului de Stat din Sibiu între

prinde zilele acestea un turneu in Capitală. Oas
peții vor prezenta luni, 24 aprilie, orele 19,30, în 
sala Teatrului „C. I. Nottara" spectacolul „Sta
na", dramatizare după I. Agîrbiceanu, de D. S. 
Petruțiu și Pîrvu.
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Prinfre domeniile în care activitatea 
editorială a înregistrat în anii din urmă 
o creștere sensibilă, atît în ceea ce 
privește numărul titlurilor publicate cît 
și al valorii lor, se numără, fără îndoia
lă, și acela al criticii și istoriei lite
rare. Credem, de pildă, că nimeni nu 
se mai poate îndoi acum de utilitatea 
unor volume reunind studii, articole 
sau cronici literare ale unor autori pre- 
zenți frecvent, cu contribuții substan
țiale, în paginile presei literare. Vo
lume de o asemenea factură — fie că 
urmăresc o anumită direcție de dez
voltare a literaturii noastre, fie că îm
brățișează o diversitate de aspecte — 
sînt cu atît mai binevenite cu cit con
fruntarea unor puncte de vedere dife
rite asupra aceluiași obiect de studiu 
este o premisă absolut necesară a de
finirii cît mai concludente a fenomenului 
literar în ansamblu și a fiecărei opere 
în parte. Apariția doar în ultimele cîte- 
va luni a unor volume de ținută știin
țifică demonstrează convingător — la 
puțină vreme după ce problema mo
dalităților critice a fost discutată și 
disputată cu multă ardoare — cît de 
diversă și cuprinzătoare este sfera mij
loacelor de care poate dispune criiicul 
și istoricul literar contemporan. în ace
lași timp, asemenea volume conturează 
pregnant profilul individual al celor ce 
le semnează, reliefind principalele di
recții în care le este solicitată atenția, 
evidențiind contribuțiile mai importan
te aduse în valorificarea moștenirii li
terare a înaintașilor sau în interpretarea 
celor mai semnificative creații ale li
teraturii noastre, de astăzi.

In acest sens, volumul lui Cornel 
Regman, Confluențe literare — cu- 
prinzînd îndeosebi studii de istorie li
terară consacrate unor 
acoperă în timp o 
față, începînd de 
și Alecsandri pînă 
doveanu, Arghezi și 
ne dezvăluie un

scriitori ce 
mare supra- 

la Bolintineanu 
la Mihail Sa- 
Geo Bogza —

cercetător . atent al 
universului poeților și prozatorilor a-, 
flați în raza investigațiilor sale critice, 
încercînd să surprindă multiplele coor
donate ale creației acestora. Observații 
pertinente tind către reconstituirea ca 
drului general în care s-au ivit autorii 
și operele discutate, către sublinierea 
modului în care conținutul de idei, pro
blematica socială, etică și cetățenească 
au fost valorificate din punct de vedere 
artistic,- către ..disocierea, în limitelp a-, 
celeiași opere, a valorilor perene, fer
tile, expresie a originalității scriitoru
lui față de ceea ce este caduc și nu 
poate rezista timpului. Privind istoria 
literaturii ca pe un curs continuu, de-a 
lungul căruia pot fi identificate, nume
roase puncte de „confluență.”, Cornel 
Regman are adesea prilejul de a sta
bili interesante filiații, de a face corn-, 
parafi> revelatoare care .duc la limpe? 
zirea unor contururi. Sînt convingătoare 
din acest punct de vedere concluziile 
către care ‘ converg studii ca „Emines- 
cu, Arghezi și metafora satirică", „Ne- 
culuță și Bacovia" sau „Romanul nos
tru sub zodia sintezei". în acesta din 
urmă, după ce demonstrează sugestiv 
că cele mai reprezentative romane 
scrise în ultimele două decenii „se si
tuează la o intersecție extrem de ani
mată de linii care vin de departe, din 
adîncurile literaturii noastre, pentru a-și 
da intîlnire aici și acum", criticul poate 
conchide că aceste opere „întrunesc în 
ființa lor caracteristicile unor vii și cu
prinzătoare sinteze epice, ca unele

Lenin în Polonia
cronica filmului

Personalitatea copleșitoare a aceluia care a fost 
minte clarvăzătoare, inimă înflăcărată, primul în pri
mele rinduri ale revoluționarilor din Marele Octombrie 
Socialist — figură familiară azi milioanelor de oameni 
din patru colțuri ale lumii — a fost evocată nu o dată 
în artă, în proză, teatru, pictură și sculptură, în muzică 
și pe ecran. Lenin. a fost evocat în multiple ipostaze, 
biografice desigur, dar prefigurînd și întregind în ace
lași timp și un personaj dramatic, un personaj de 
epopee vie și reală, ale cărui trăsături fundamentale, 
interioare și de acțiune, s-ar putea însuma în portretul 
unui erou rnitic al secolului XX. Despre Lenin s-au făcut 
mai bine de o 
față, regizorul
Omul cu arma (1938), Sverdlov (1940), Povestiri despre 
Lenin (1958),

S-ar părea că anume repetări ar fi inevitabile. Și 
totuși, Lenin în Polonia, prin prospețimea sa, prin sen
sibilitatea artistică „și umanizatoare, prin frumusețea 
plastică a imaginilor, este un film inedit. S-ar părea că 
viața lui Lenin fiind atît de bine cunoscută, puține 
lucruri ar mai fi de povestit îneît să trezească, viu, 
interesul. Or, autorii filmului, (scenariul Evgheni Gabri- 
lovici), apelează uneori tocmai la cele mai generale 
date, pentru ca în complicitate cu spectatorul să reali
zeze efecte spectaculare. Astfel, chiar la începutul fil
mului, Lenin este arestat sub învinuirea de a fi spion 
în slujba țarismului, învinuire atît de absurdă în în
țelegerea noastră de azi, îneît‘jocul sensurilor duble, 
între- realitatea faptelor de viață și evenimentele fil- 

'■ inului, devine seducător. Arestarea ee întîmplă în luna 
măi a anului 1914, deci puțină vreme după izbucnirea 
primului rășboi mondial.

întemnițat în . închisoarea orășelului polonez Novy 
Târg,. Lenin își va .aijiinti în timpul interogatpriilor de 
cei doi ani petrecuți în exil, prin munții Tatra. Captivi
tatea și interogatoriile par a nu pune în cauză o per
sonalitate istorică, ci un anonim pierdut printre viitoa
rele victime sau viitorii eroi anonimi ai evenimentelor 
ce vor urma și care vor schimba fața lumii, astfel că 
Lenin ne apare din- film' ca un om modest și simplu, 
inteligent și plin de umor ; întemnițat, el se străduiește 
să obțină permanent informații, ziare, să păstreze 
contactul cu tovarășii de luptă, ailați în Rusia sau, ca 
și el, relugiați prin toată Europa. Sînt relevate în acest

sută de filme. Numai autorul celui de 
Serghei Iutkevici, a mai realizat trei :

fel activitatea neobosită, capacitatea de penetrație a 
sensurilor ascunse în dosul faptelor mărunte, eferves
cența spiritului și forța de previziune, care îl carac
terizau pe Lenin.

Evenimentele redate în film vor prilejui lui 
Lenin importante reflecții politice, redate nu senten
țios sau retoric, ci ca rod al unei minți politice rigu
roase și logice, solipitoqre în natura observațiilor per
sonale. Reflecțiile se asociază întotdeauna cu amin
tiri intime, privind mai ales ultima perioadă petrecută 
în Polonia împreună cu Nadejda Konstantinovna, so
ția sa, cu mama acesteia și cu țăranii polonezi care 
i-au găzduit Tonul acestor scene este sincer și cald. 
Lenin e confidentul unei fetișcane, Ulka, și al logodni
cului ei, amîndoi țărani, tineri îndrăgostiți, împreună 
cu care colindă munții. La un incident cu jandarmii, de 
pe urma căruia tînărul țăran va trebui să fugă, Lenin 
participă cu însuflețire, ca la un adevărat eveniment 
politic. Iutkevici menține tonul acesta de-a lungul în
tregului film. Se bucură împreună cu personajul său 
de splendoarea peisajului muntenesc, de grația vechi
lor biserici baroce din Polonia, de viața monotonă dar 
pitorească a orășelelor de provincie. De mare sensibi
litate, de exemplu, este scena cînd Lenin este condus 
de un jandarm, de-a lungul orașului, spre fotograf, 
unde trebuie să aștepte rîndul după o nuntă, ca să i 
se facă fotografiile pentru dosarul de la închisoare.

Pentru a pune în valoare maniera de confesiune a 
filmului, regizorul a renunțat complet la dialog, pe care 
l-a înlocuit cu monologul interior al lui Lenin, comen
tariul și meditațiile sale referindu-se la toate eveni
mentele și acțiunile povestite. Este o modalitate care, 
în acest caz, relevă și mai mult viața interioară a lui 
Lenin. Actorul, Maxim Strauch, cu o admirabilă mască, 
de o asemănare izbitoare cu Lenin, a intuit cu finețe 
trăsăturile de caracter și temperamentale ale 
lui său model.

Distins la Festivalul de la Cannes 1966 cu 
pentru regie, filmul Lenin în Polonia aduce o 
originalitate in genul biografic, prin atmosfera 
te umană, prin simplitatea și căldura cu care 
fățișat marele Lenin.

celebru-

premiul 
notă de 
sa foar- 
este în-

Mircea MUREȘAN
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care, ivite într-o epocă de adînci pre
faceri, încununează izbînda atîtor efor
turi de limpezire și de reorientare a 
conștiințelor, înălțind în același timp 
cu o treaptă mai sus — pînă la 6 
treaptă de confluențe fructuoase — ni
velul general al prozei românești".

Strădania criticului de a reliefa prin- 
tr-o analiză cuprinzătoare trăsăturile e- 
sențiale, definitorii ale unor creații ar
tistice, care să-i permită totodată și 
exprimarea unor judecăți sintetice, nu 
este prezentă numai în studiile cu ca
racter monografic — „Dimifrie Bolin- 
tineartu — între „plingere” și satiră", 
„Poet național, și popular" (Alecsandri) 
sau „Pavel Dan" — ci și într-un studiu 
care depășește în cele din urmă obi
ectivul mai restrîns pe care se pare că 
și-l propusese inițial — „Geo Bogza 
al laudei și blestemului" — ca și în 
cele ce aduc în dezbatere un aspect 
cu .0 semnificație particulară, cum sînt 
•„.Baltagul* în cadrul creației sadove- 
niene" sau cel dedicat lui Caragiale ca 
„Pamfletar și parodist".

Faptul că în acest volum sînt cuprin
se și studii mai vechi, redactate înce
pînd d in anul 1952 — în timp ce ar
ticole și cronici literare publicate în 
ultimii ani, cu excepția „fișelor de dic
ționar" consacrate lui Marin Preda și 
Ion Lăncrănjan, nu sînt incluse în sumar 
— explică prezența unor inegalități în 
ceea ce privește siguranța și acuitatea 
interpretărilor critice; oferindu-ne însă 
prilejul de a urmări procesul de for
mare a criticului, de la primele sale 
cercetări, pînă la cele mai recente, e- 
locvente în ceea ce privește preocupă
rile și posibilitățile sale actuale.

O organizare deosebită a materialu
lui extras din domeniul pe care îl cer
cetează își propune să realizeze Nico
lae Ciobanu în studiul său despre Nu
vela și povestirea contemporană, 
încercare singulară pînă acum in critica 
noastră de a „reconstitui critic peisajul 
vast și inegal pe care genul (scurt) îl 
oferă". Lucrarea, debutind cu un capi
tol cu caracter teoretic, urmat de o se
rie de profiluri critice, menite să relte 
feze diversitatea personalităților artis
tice ce ilustrează genul, nu reușește 
însă să-și atingă pe deplin scoptj: Și 
aceasta pentru că este dificil să tragi 
concluzii revelatoare reterindu-te doar 
la o parte a creației 
nu la întregul ei — 
cru autorul 
necesare și 
mulfi dintre autorii prezentați — și mai 
ales pentru 
grare organică a 
tigațiilor” critice 
ansamblu a „1 
ale genului.

Considerațiile teoretice își propun, 
în primul rînd, ‘ să definească condiția 
estetică a genului scurț în raport cu 
celelalte genuri, cit și în interiorul său 
și apoi sa prezinte cîfeva dintre trăsă
turile sale caracteristice și- principa
lele direcții ale problematicii abord? 
Identificarea' nuvelei ■ și povestirii',’-ca 
specii ale genului și precizarea crite
riilor pe care N. Ciobanu le consideră 
necesare pentru a le deosebi vor avea 
consecințe și în capitolul de „analize", 
unde se va face distincție între nu- 
veliști și povestitori. Neluîndu-se însă 
în discuție și schița — chiar dacă n-ar 
fi considerată în virtutea unor clasifi
cări teoretice tradiționale ca specie a 
genului scurt s-ar fi impus totuși o ar
gumentare a unui asemenea punct de 
vedere — un autor cum este Teodor 
Mazilu, deși ni se vorbește despre 
volumele sale de schițe satirice, va.fi 
discutat, în mod arbitrar, tot în secțiu
nea consacrată nuvelișfilor.

Cercetarea credem că nu ar fi avut 
decît de cîștigat dacă analiza creației 
scriitorilor atlați în raza atenției criti
cului nu s-ar fi bazat cu precădere pe 
nararea și inventarierea subiectelor, 
dacă s-ar fi urmărit în mai mare mă
sură reliefarea valorii lor artistice. Tra- 
sîndu-se doar limita zonelor tematice 
și discutîndu-se separai contribuția fie
cărui autor (precizăm că sînt luate în 
considerație doar, volumele; fără ca 
măcar în acest caz referirile să fie însă 
întotdeauna „la zi" ; de pildă, în cazul 
lui. D. R. Popescu nici nu este măcar 
amintit un volum atît de interesant ca 
„Somnul pămîntului" apărut în urmă 
cu doi ani) nu s-a putut realiza, așa 
cum ar fi fost de dorit, nici imaginea 
de ansamblu a evoluției nuvelei și po
vestirii de-a lungul acestor ani, evolu
ție evidentă pentru orice cercetător al 
fenomenului, nu numai în ceea ce pri
vește strădania scriitorilor de a lărgi 
orizontul problematicii abordate, ci și m 
planul căutării unor noi modalități de 
exprimare artistică. „Procesul de deve
nire istorică a genului" nu poate fi în 
nici un caz surprins — așa cum se 
pare a considera autorul studiului —■ 
doar prin distribuirea scriitorilor în 
funcție de succesiunea vîrstei acestora,

Ne-am oprit în aceste rînduri, în 
mod intenționat, asupra unor lucrări ine
gale 'in ceea ce privește nivelul rea
lizării lor cît și a contribuției reale a- 
duse la elucidarea problemelor pe 
care le dezbat, Dacă volumul lui Cor
nel Regman își dovedește pe deplin 
utilitatea, cel semnat de Nicolae Cio
banu este deficitar atît în ceea ce pri
vește profunzimea interpretărilor criti
ce cît și în exprimarea acestora, de 
multe ori auforul pendulînd între pre
țiozități inutile, fără acoperire în pla
nul ideilor, și expresia neîngrijită, im
proprie. Dincolo de neîmplinirile unei 
asemenea lucrări — ceea ce ar recla
ma în mai mare măsură spiritul de exi
gență al editurii — cele mai reușite 
apariții din ultima vreme demonstrea
ză însă convingător necesitatea publi
cării și pe mai departe a unor valoroa
se volume de studii critice, expresie a 
preocupărilor actuale din cîmpul isto
riei și criticii noastre literare.

unui scriitor și 
resimțind acest lu- 

face totuși, .unele trimiteri 
la romanele celor mai

că nu se realizează o infe- 
„disocierilor și invfes- 

într-o imagine de 
.dimensiunilor sintetice”

Sorin MOVILEANU
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Lucrările Congresuluili pentru
in proiectare

Primirea la C. C. al P. C. R. 
a delegației Comsomolului

Concurs public

Miercuri, delegația Comsomolu
lui, condusă de tovarășul Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L., care la'invitația C.C. al 
U.T.C. face o vizită în țara noastră, 
a . fost primită la Comitetul Cen
tral al P.C.R. de către tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
șef de secție la'C.C. al P.C;R., Pe
tru Enache, prim-secretar, și Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★

în „cursul aceleiași zile, delegația 
Coinsomolului s-a întîlnit cu acti
vul Comitetului Central al 
și al Comitetului orășenesc 
rești al U.T.C.

Cu acest prilej, tovarășii 
Enache și Serghei Pavlov au rostit 
cuvîntări.

Miercuri la prînz, Biroul C.C. a) 
U.T.C. a oferit în cinstea delegației 
o masă prietenească, iar seara am
basadorul Uniunii 
rit un dineu.

U.T.C. 
Bucu-

Petru

Sovietice a ofe-

(Agerpres)
J;

Ministrul afacerilor externe al Republicii Irak
va face o vizită în țara noastră

Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare organizează un con
curs de proiectare, cu partici
pare nelimitată, cu tema: 
„Pereți exteriori pentru clădiri 
industriale". Vor fi acordate 
următoarele premii și men
țiuni: premiul I — 16 000 lei; 
premiul II — 12 000 lei; pre
miul III — 8 000 lei; 2 men
țiuni, fiecare a 5 000 de lei.

Proiectele yor fi depuse pînă 
la 31 august 1967, orele 15, la 
C.S.C.A.S., str. Calomfirescu 
nr. 8, raionul T. Vladimirescu.

Tema-program poate fi ridi
cată, în București, de la 
C.S.C.A.S., secretariatul științi- 

, fie, și de la institutele centrale 
de proiectare începînd de la 
data de 20 aprilie 1967, iar în 
celelalte orașe se poate procura 
de la D.S.A.P.C. cu începere 

■de la 24 aprilie a.c.

al VII lea al P. S. U. G.

La invitația ministrului afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Irak, Adnăn al Pachachi, va

efectua între 26 și 28 aprilie a.c. 
o vizită în Republica Socialistă 
România. Vase ornamentale

Cronica zilei
Miercuri la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Cona
kry, Neculai Mancaș. membru al 
C.C. al U.T.C., reprezentantul per
manent al Uniunii Tineretului Co
munist la F.M.T.D., pentru a parti
cipa la Conferința de solidaritate 
cu lupta popoarelor din 
portugheze, 
între 23 și

care se va
25 aprilie.

*

poloneză de

coloniile 
desfășura

cardiolo-Societatea 
gie a ales recent printre membrii 
săi de onoare pe academicianul 
C. Iliescu. In cadrul unei întîlniri 
prietenești, care a avut loc miercuri 
la ambasada R.P. Polone din Bucu
rești, ambasadorul Wieslaw Sobie-

vremea
Ieri în țară : vremea a conti

nuat să se răcească în toate re
giunile țării. Cerul a fost mai 
mult acoperit. Au căzut precipi
tații temporare sub formă de 
ninsoare, lapoviță și ploaie în 
Transilvania, Moldova și regiu
nea subcarpatică a "Munteniei, 
în Banat, Oltenia și Muntenia 
precipitațiile au fpst sub formă 
de ploaie. Ploi cu caracter izo
lat s-au mai semnalat și în Do- 
brogea. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări pînă la tare în 
sudul și estul țării, predominînd 
din sectorul nordic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între minus 1 
grad la Joseni și plus 12 grade 
la Băilești. In București : vre
mea a continuat să se răcească. 
Cerul a fost mai mult acoperit. 

, Ploaie temporară. Vîntul a su- 
•1 't potrivit, cu intensificări. 
■ Y«mperatura maximă a fost de 

10 grade.
Timpul probabil petitru zilele 

de 21, 22 și 23 aprilie. în țară : 
cerul va fi schimbător, mai mult 
senin- noâptea. Vor cădea ploi 
locale, sub formă de averse. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 
2 și‘12 grade, local mai coborîte 
la începutul intervalului, iar 
maximele între 12 și 22 grade. 
AVERTIZARE ! în următoarele 
două zile se va produce brumă 
și îngheț local. în București : 
vreme în ameliorare. Cerul va fi 
variabil. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere ușoară.

rea globală de circa 33—35 miliar
de mărci.

în continuarea raportului său, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a subliniat necesitatea cunoașterii 
temeinice a problemelor planifică
rii, a studierii și aplicării celor mai 
noi cunoștințe din. domeniul ciber
neticii, teoriei informațiilor și din 
alte domenii ale științei. El a rele
vat, de asemenea, necesitatea întă
ririi disciplinei în producție, a rea
lizării concordantei dintre intere
sele individuale și cele ale întregii f 
societăți. El a cerut fiecărui colec- 

' tiv din întreprindere, fiecărei uni
uni a întreprinderilor de stat în
deplinirea consecventă a obliga
țiilor lor.

Willi Stoph a consacrat o parte 
a raportului- său -măsurilor care vor 
fi luate, în perioada care urmează, 
în vederea creșterii nivelului de 
trai al populației. El a amintit, 
printre, altele, trecerea la un regim 

’ cu săptămîh? .'-4? lucru de cinci 
zile, cu reducerea duratei actuale 
a săptămîhii, de lucru cu o oră și 
jumătate pînă la două ore și des
ființarea unor sărbători legale 
existente în prezent, sporirea sa
lariilor minimale și a pensiilor, a 
indemnizațiilor pentru '■ familiile 
care au patru și mai mulți copii etc.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
necesitatea de a promova o politică 
cît mai rațională în domeniul in- 
ypșțițiilpr, care Șă. ducă la o folo- 

.. sire- optimă, g' fondurilor de bază 
și la 6’ cît; mai; mare eficiență a 
economiei,

în cadrul discuțiilor pe margi
nea rapoartelor prezentate au luat 
cuvîntul Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale al R.D.G., 
Wolfgang Junker, ministrul con
strucțiilor, Otfried Steger, minis
trul industriei electrotehnice și e- 
lectronice, Horst Schumann, prim- 
secretar al Consiliului Central al 
Tineretului Liber German.

Congresul a fost salutat de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Jiri Hen- 
drych, membru al Prezidiului C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Max Reimann, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Germania.

Miercuri seara, în fața sălii în 
care se desfășoară. lucrările Con
gresului. 20 000 de tineri au defilat 
în fața tribunei de onoare in care 
se aflau Walter Ulbricht și alți 
conducători ai P.S.U.G., precum și 
delegațiile străine invitate la con
gres.

7 BERLIN. 19. — Trimisul special 
Agerpres, Constantin Varvara, 
transmite : Miercuri au continuat 
la Berlin lucrările celui de-al 
VH-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania. Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, a prezentat raportul „înde
plinirea sarcinilor economiei națio
nale".

în raportul său, Willi Stoph a 
arătat că, îndeplinind hotărîrile 
Congresului al VI-lea, R. D. Germa
nă s-a întărit în toate domeniile, a 
sporit considerabil avutul național, . 
a fost accelerat ritmul dezvoltării 
economice și a crescut nivelul de 
trai al oamenilor muncii. După 
Congresul al Vll-lea va fi elaborat 
definitiv planul de perspectivă pînă 
în anul 1970. Pentru anii viitori se 
prevede o dezvoltare considerabilă 
a economiei naționale a țării. Venjr ; 
tul național urmează să crească 
pînă în anul 1970 cu. 28—-32 Ja sută 
față de anul ,1965. „Premisa hoță- 
rîtoare a acestui obiectiv va fi creș
terea productivității muncii în in
dustrie cu 40—45 la sută, în con
strucții cu 35—40 la sută, iar în 
agricultură cu 30—35 la sută. Ară- 
tînd că în 1970 investițiile vor spori 
cu 48—52 la sută, față de anul 1965, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane a arătat că una 
din sarcinile importante constă îri ' 
utilizarea cu prioritate a investiți
ilor pentru raționalizarea socialistă' 
complexă. Pînă -în' anul 1970,-' a spus 
el, se prevede o creștere a produc
ției industriale cu 37—40 la sută, 
avînd priorităte acele produse și 
grupuri de produse, întreprinderi și 
ramuri care au o importanță deo
sebită pentru aplicarea revoluției 
tehnico-științifice și pentru crește
rea eficienței economiei naționale. 
Corespunzător prevederilor, forțele 
și mijloacele vor fi concentrate a- 
supra produselor competitive pe 
piața mondială, aducătoare de de
vize.

în domeniul agricol se prevede, 
de asemenea, creșterea producției 
animaliere și vegetale, astfel îneît 
aprovizionarea populației cu ali
mente să poată fi asigurată în mare 
măsură din producția internă. Se va 
asigura o creștere cu 20—25 la sută 
a producției animaliere destinată 
consumului.

în ceea ce privește comerțul ex
terior, Willi Stoph a arătat că a- 
cesta s-a dezvoltat considerabil și 
că în anul 1970 el va atinge valoa-

Recent, a fost aprobată Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri i 
care se1 reglementează închirierea 
spațiilor locative deținute de cetă
țeni pentru cazarea turiștilor.

Măsurile prevăzute - în această 
hotărîre au în vedere asigurarea 
condițiilor necesare pentru a sti- ' 
mula închirierea de către cetățeni. 
a spațiilor locative'de care dispun 
pentru cazarea turiștilor.

Faptul că în țările cu o circula
ție turistică dezvoltată peste 50 la 
sută din capacitatea de cazare a 
turiștilor o constituie spațiile loca
tive deținute de cetățeni și 
campingurile, evidențiazăraporlul 
însemnat pe care îl au aceste for
me de cazare în extinderea circu
lației turistice.

Răspîndirea locuințelor pe întreg- 
teritoriul țării, precum și prețurile 
de închiriere care sînt mai reduse: 
cu 30—40 la sută decît cele din 
hoteluri, permit accesul turiștilor 
spre toate obiectivele de interes 
turistic și' determină o solicitare 
deosebită din partea turiștilor 
automobiliști, forma cea mai dez
voltată a circulației turistice.

Prin închirierea spațiilor locati
ve pentru cazarea turiștilor, pre
cum și prin servirea mesei, în ca
zurile în care se solicită aceasta .de 
către turiști, cetățenii realizează 
venituri suplimentare.

Hotărirea prevede că cetățenii 
care dețin spații locative și doresc 
să le închirieze turiștilor, le pot 
închiria, obțmînd. pentru aceasta 
o chirie diferențiată ca mărime în 
funcție de gradul de confort al 
locuințelor respective.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare orășenești, raionale 
și comunale, împreună cu agențiile 
Oficiului Național de Turism, vor 
stabili în ce categorie de confort 
se încadrează fiecare din spațiile 
locative oferite de cetățeni 
cazarea turiștilor..

Pe lingă alte avantaje, se 
cetățenilor care închiriază 
locative turiștilor posibilitatea de 
a obține credite în sumă de pînă 
la 10 000 lei, cu o dobîndă anuală 
de 2 la sută, rambursabile în de
curs de 5 ani, pentru efectuarea 
unor lucrări de amenajare, instala
ții și dotări la locuințele deținute

de aceștia, în vederea ridicării gra- 
pFiri<î.'idulttî lîe-cortf8rt oferit turiștilor.

Cetățenii au, de asemenea, posibi- 
-litatea'-de a-'ofari turiștilor și ser- 

; virea mesei, în, condiții de plată 
stabilite prin înțelegere cu turiștii, 
folosind în- acest scop produsele ali
mentare rezultate din producția 
realizată în gospodăria personală 
sau procurate din comerț.

S-au luat, de asemenea, o serie 
de măsuri care să înlesnească in
formarea operativă a turiștilor în 
privința locuințelor în care se oferă 
spații locative pentru cazarea aces- 

•^bra.» ©fieri® Național-de Turism 
va întocmi și pune la dispoziția 
turiștilor, prin agențiile sale, prin 
restaurante, .oficii poștale etc., 
pliante .'cu’.lista '.Și adresa cetățeni
lor. la care se pot adresa pentru 

■ închirierea spațiilor de cazare sau 
obținerea unei pensiuni complete.

Premieră teatrală

pentru
a 
a 

în

acordă 
spatii

NOI STAȚIUNI

SPORT
mondiale

(Urmare din pag. X)
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rajski a înmînat medicului român 
diploma de onoare, urîndu-j sănă
tate și succese în activitatea sa 
viitoare. Au luat parte reprezen
tanți ai conducerii Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

„Opinia publică", noua piesă 
dramaturgului Aurel Baranga, 
-fost prezentată miercuri seara 
premieră pe țară, pe scena Teatru
lui de Comedie. Regia spectacolu
lui este semnată de Mihai Berechet, 
iar scenografia de Dan Nemțeanu.

Din distribuție fac parte Radu 
Beligan, Ion Lucian, Marcela Rusu, 
Florin Scărlătescu, Mircea Con- 
stantinescu, Mihai Fotino, Dem 
Savu, Ștefan Tapalagă, Gheorghe 
Dinică, Castel Constantinescu și 
alții.

în acest anotimp sfaturile 
populare orășenești și comu
nale întreprind numeroase ac
țiuni de gospodărire și înfru
musețare. Venind în sprijinul 
lor, Fabrica de ciment și az
bociment din Bicaz produce și 

.'livrează, fără repartiție, vase 
ornamentale pentru parcuri și 
spații verzi, de diferite tipuri 
și dimensiuni, utilizabile și în 
interioare. Aceste vase sînt 
foarte rezistente și au prețuri 
accesibile.

Fabrica mai produce : filler 
de calcar ce poate fi folosit la 
construcții de drumuri și ten
cuieli de fațade, plăci ondu
late din azbociment pentru a- 
coperirea unor construcții, mai 
ales în sectorul agricol. Li
vrarea se face pe bază de re
partiții.

în campania agricolă din a- 
ceastă primăvară, cooperati
vele agricole de producție din 
raionul Negrești, regiunea Iași, 
beneficiază de serviciile unui 
nou S.M.T., dat recent în ex
ploatare în comuna Băcești. 
Pentru întreținerea și repara
ția tractoarelor și mașinilor a- 
gricole din dotație, stațiunea 
dispune de un atelier mecanic 
modern și de o centrală ter
mică proprie. Energia electrică 
este furnizată de sistemul ener
getic național.

Un alt S.M.T., care se con
struiește la Belcești, va deservi 
cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Hîrlău.

(Agerpres)

Concurs republican 
de trei zile
cu motoreta

La 21 aprilie, ora. 10 dimi
neața, va avea loc în Piața 
Unirii startul festiv pentru 
plecarea în prima etapă a con
cursului republican de regula
ritate și rezistență, rezervat 
motoretelor „Carpați". Primul 
concurent va ajunge la ora
12.21 la Găești; la 13,31 la Pi
tești; la 15,35 la Rm. Vîlcea. 
La Călimănești, ultimul punct 
al primei etape, concurentul va 
ajunge la ora 16,06.

în a doua zi a concursului —
22 aprilie — la ora 9,01 primul 
concurent va pleca din Căli
mănești. Orele de sosire : la 
Sibiu — 11,13 ; la Făgăraș —
13.21 și la Brașov — 15,16.

în ultima zi a concursului,
23 aprilie, plecarea primului 
concurent din Brașov va avea 
loc la orele 9,01. Orele de șo-

I
sire: la Predeal — 10,01 ; la 
Cimpina — 11,38 ; la Ploiești 
— 12,31 ; la București — punc
tul final al concursului — 
- 14,09. în această zi, între orele 
15,30—16,15 se va face un cir
cuit de viteză în zona din jurul 
Pavilionului Economiei Națio
nale. La ora 16,20 — festivita
tea de premiere.

 .

tă ’a constat în eliminarea strangu
lărilor, a locurilor înguste, prin 
sporirea capacității de producție și 
obținerea unei producții mai mari 
pe aceeași suprafață. De pildă, la 
forjă, cel mai strangulat sector din 
uzină, un colectiv de cadre ingine
rești a întreprins o analiză temeini
că.’ Ce s-a desprins ? Unele utilaje, 
ca maxipresele, cuptoarele de tra
tament primar și unele ciocane nu 
erau folosite la capacitatea lor, din 
cauza unor greșeli de concepție sau 
execuție, sau datorită unei ampla
sări neraționale pe flux. Colectivul 
secției a modificat constructiv ma
xipresele, iar cuptoarele au fost re- 
amplasate și ele rațional în ordi
nea strictă a fluxului tehnologic. 
Prin aceasta s-a creat un spațiu su
plimentar pe care s-au montat alte 
utilaje. Drumul parcurs de piese 
s-a scurtat simțitor, iar timpii au
xiliari s-au redus, înregistrîndu-se 
o creștere substanțială a indicilor 
de utilizare a cuptoarelor. Sau 
la turnătoria de oțel. Și aici 
efortul esențial s-a 
spre utilajele „cheie" : 
rele 
fierii activității la aceste cuptoare, 
s-a ajuns la concluzia că ele nu 
erau folosite la întreaga capacitate, 
din cauza nepregătirii din timp a 
încărcăturii și timpului prea lung 
de încărcare a materialelor. Ce s-a 
întreprins? S-au luat măsuri ca 
pregătirea materialului să se asi
gure din vreme, iar încărcarea să 
se facă cu ajutorul unor jgheaburi, 
manevrate cu podul rulant. Efec
tul: timpul de încărcare a scăzut 
de la 20—30 minute la maximum 
10 minute. Scurtarea timpului de 
încărcare a permis, în continuare, 
recuperarea unei părți din căldura 
fizică a cupLoarelor, ceea ce a in
fluențat favorabil perioada de elabo
rare a șarjelor, Aceasta a permis 
ca în trimestrul I să se realizeze 
o producție orară de 1,65 tone față 
de 1.56 tone, cît s-a obținut în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Măsuri similare au fost- luate și 
pentru îmbunătățirea organizării 
muncii în atelierele de preparare, 
formare și miezuri. în secția curăță
torie, care ne dădea multă bă
taie de cap, s-a introdus transpor
tul pieselor eu ajutorul containere
lor și autostivuitoarelor, organizîn- 
du-se curățirea pieselor pe linii 
tehnologice și loturi. Prin aceasta 
s-a redus ciclul de curățire și ma
nopera. Cu exigență s-a acționat și 
în turnătoria de fontă. în toate 
sectoarele s-au îmbunătățit tehno
logiile de fabricație ale unor re
pere, s-au extins unele procedee 
moderne.

— Uzină ..Tractorul" s-a numă
rat in 1966 printre întreprinderile 
din regiune cu un volum de rebu
turi ridicat. Și in acest domeniu 
sectoarele calde au avut, din pă
cate, un rol holărîtor. Ce măsuri 
s-au aplicat în acest an pentru re-

ducerea rebuturilor și care sint re
zultatele-de pînă acum 7

— Plenara din decembrie • 1966 
a„ C.C. al P.C.R. a avut un larg ecou 
în rîndurile cadrelor noastre de 
muncitori, tehnicieni , și ingineri. 
Ș-au (analizat cu simț de_răspun-|, NEGULESCU ȘI COBÎRZAN 

t „OPȚ/Mr*; IA SIMPLUdere factorii care au generat men
ținerea unui procent ridicat de re
buturi. Apoi, s-au stabilit principa
lele cauze și frecvența repetării lor. 
Cum e și normal, „grosul" 
eforturilor a fost orientat spre 
extirparea acestor cauze. Ca ur
mare, la o serie de repere, cum 
s(nt carter-ambreiaj, carter-punte 
și altele, rebutul s-a redus, datorită 
respectării tehnologiilor, cu 50—60 
la sută. S-a trecut, de asemenea, la 
reproiectarea unor repere și la fo
losirea tehnologiilor adecvate. Este, 
printre multe altele, cazul reperu
lui 34.54.151, unde rebutul ș-a re
dus cu 75 la sută. în același timp, 
s-au verificat toate- S.D.V.-urile, 
cele uzate fiind înlocuite sau re
condiționate. Toate aceste măsuri 
au influențat pozitiv asupra redu
cerii rebuturilor. Astfel, rebutul a 
scăzut cu 19,2 la sută la forjă, 65,5îndreptat

cuptoa- la sută Ia turnătoria de oțel și 27,2
electrice. Pe baza fotogra- la sută lă turnătoria de fontă, fațăla sută lă turnătoria de fontă, față 

de anul trecut.,
— In actualul cincinal va trebui 

să diversificați mult producția. Cu 
excepția dării in exploatare a unei 
hale pentru tratament termic și a 
unei hale pentru forjă, sarcinile de 
plan și sporurile prevăzute se vor 
realiza prin folosirea mai raționa
lă a actualelor suprafețe de pro
ducție. Ce preconizați să se între
prindă în acest scop?

— Unele măsuri au și fost luate. 
La turnătoria de fontă s-au modi
ficat cubilourile, fapt care permi
te să se obțină numai în acest an 
o producție suplimentară de 600 
tone piese. în același timp, meca- 
nicul-șef al uzinei execută un nou 
cubilou cu o capacitate mai mare. 
De asemenea, se vor extinde unele 
tehnologii moderne. în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii, cadrele in
ginerești ale serviciului metalurg- 
șef și ale constructorului-șef au 
întocmit un studiu valoros privind 
elaborarea șarjelor de oțeluri, 
pe baza căruia reies impor
tante avantaje nu numai pen
tru „Tractorul", dar și pentru u- 
nitățile siderurgice. Uzina va putea 
realiza pe această cale o economie 
anuală de 7 milioane lei, iar unită
țile siderurgice își vor reduce mult 
volumul de muncă. De la elabora
rea studiului s-a scurs mai bine de 
jumătate de an. Dar organele tute
lare tot amînă valorificarea lui.

într-adevăr, problema studiului 
respectiv a fost ridicată în nenu
mărate rînduri, atît cu prilejul unor 
consfătuiri, cît și în cadrul unor șe
dințe ale Comitetului regional Bra
șov al P.C.R., la care aii participat 
și cadre de conducere ale Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Cît timp va trebui oare 
pentru a se lua măsuri în vederea 
aplicării în practică a acestui stu
diu extrem de eficient?

Una din surprizele campionatelor 
mondiale de tenis de masă de la 
Stockholm a fost realizată de jucă
torul român Radu Negulescu; în 
turul 4 al probei de simplu, el l-a 
învins pe japonezul Kagimoto cu 
scorul de 3—2 (22—20; 20—22 ; 
22—20 ; 17—21 ; 21—17). In turul 
următor Radu Negulescu a obținut 
o nouă victorie, eliminîndu-l cu 
3—0 (21—IR 21—ÎS, 21—12) pe Ian 
Harrison (Anglia). Gh. Cobîrzan l-a 
eliminat cu 3—2 pe cehoslovacul 
Kunz. Radu Negulescu și Gh. Co
bîrzan s-au calificat în „optimile" 
de finală ale probei de simplu.

După ce în turul 4 ,. l-a 
învins cu 3—0 pe polonezul 
Wolznica, Dorin Giurgiucă a pier
dut în meciul următor la cehoslo
vacul Miko, de care a fost întrecut 
cu 3—1 (21—19, 21—19, 12—21, 
21—16). Rethi a fost, de asemenea, 
eliminat în acest tur pierzînd cu 
3—1 în fața lui Brodski (U.R.S.S.).

La dublu bărbați, Negulescu— 
Rethi și Giurgiucă—Cobîrzan au 
întrecut cu. 3—0, respectiv, pere
chile T ambala—Yoshida (Japonia) 
și Kunnas—Aadahl (Finlanda)...

★

Au început și întrecerile probei 
feminine de dublu. Maria Alexan
dru șt Eleonora Mihalca au învins 
în turul 3 cu 3—0 pe Krueger (R. F. 
a Germaniei)—Resler (Iugoslavia). 
Szmit și Calinska (Polonia) au în
trecut cu 3—0 perechea Crișan. (Ro
mânia)— Lisovska (Polonia).

La simplu femei, Maria Alexan
dru a întrecut-o 
kova (U.R.S.S.), 
halca pe Traill 
cu același scor, 
pierdut cu 3—2 
garia).

cu 3—0 pe Golu- 
iar Eleonora Mi- 
(Noua Zeelandă), 
Carmen Crișan a 
la Krsteva (Bul-

români reiau 
„europenele"

Vom vedea duminică, pentru pri
ma oară în 1967, selecționata Româ
niei evoluînd acasă. Deschiderea se
zonului, fotbaliștii au făcut-o pe sta
dioane de peste hotare, la Atena și 
Paris, de unde au revenit victorioși. 
Primul „unsprezece" românesc se a- 
flă deci la sfîrșitul lunii aprilie, la 
al treilea joc internațional oficial și 
va ajunge la cinci partide în prima 
jumătate a sezonului, cifră pe care 
— în urmă cu cîțiva ani — nu o 
realiza nici de-a lungul întregului 
sezon. Că s-a insistat pe o creștere 
substanțială a activității reprezenta
tivelor noastre, cu precădere a se
lecționatei A, este o realitate și nu 
fără bune urmări-; nu numai sub 
raportul creșterii experienței inter
naționalilor români ci și sub acela, 
deloc neglijabil, al intrării cu mai 
multă consistență ■ și permanență în 
arena internațională. Oricît de rela
tiv ar părea clasamentul reprezenta
tivelor europene întocmit anual de 
cunoscuta revistă-ț,France Football", 
el spune totuși foarte mult asupra 
a ceea ce înseamnă, să joci cît mai des 
și cu adversari cît mai valoroși. în 
perioada- ,1959—1965, reprezentativa 
țării noastre n-areușit să treacă 

. de locul 11 al acestui clasament, deși 
..valoarea echipelor-cu care se întîl- 

nis.e. .era, , net inferioară celei pre
zentate ele partenerele de întrecere 
din anul trecut, cînd naționala ro
mână apare pe locul opt, împreună 
cu Suedia, înaintea unor reprezenta
tive de ■ recunoscută celebritate : Spa
nia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Belgia, 
Austria, Franța etc.

Primim duminică vizita echipei Ci
prului, care era să producă una din
tre cele mai mari surprize din is
toria fotbalului, peste dimensiunile 
înfrîngerii Italiei la CM de către 
R.P.D. Coreeană, i printr-un succes 
tot în față „squadrei azzura". După 
cum se Știe, la 23 martie, reprezen
tativa italiană a marcat primul gol 
abia în minutul 7Ș, nu înainte de a 
fi trecut prin clipe grele. Și chiar

• V

Fotbaliștii

i

golul care i-a scăpat de griji pe ita
lieni, realizat de Domenghini, poate 
fi socotit mai mult opera unei ine
xactități a apărării reprezentativei 
Ciprului. Comentatorii de radio, te
leviziune și de presă care au însoțit 
echipa Italiei la Nicosia au avut multe 
cuvinte de laudă pentru spiritul de 
echipă, vigoarea și iuțeala gazdelor 
remareînd tenacitatea portarului Var- 
navas.

Prin jocul de duminică trebuie să 
pregătim pe cel de la 24 mai din 
Elveția, cu nimic mai ușor decît în
tîlnirea ultimă din serie, cu Italia, 
de la 25 iunie în care avem pre
țiosul avantaj al terenului propriu. 
Dacă apărarea noastră va avea de 
neutralizat la Berna pe vivacele Kun- 
zli, tot așa de adevărat este că ata
cul — compartimentul de regulă de
ficitar al naționalei — așteaptă în 
sfîrșit o formulă mai fericită pe care 
sperăm ca meciul cu Ciprul să ne-o 
dăruiască.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH care se desfășoară în Capi
tală, după 6 runde conduc Sooș 
(România) și Fichtl (Cehoslovacia) cu 
cite 4 puncte, urmați de Gheorghiu
— 3,5 puncte (1), Czerniak și Drimer
— 3,5 puncte. în runda a 6-a. Soos a 
cîștigat la Drimer, iar Haag l-a în
vins pe Czerniak. S-au încheiat re
miză partidele Partoș-Mititelu, 
Fichtl—Ciocîltea și Ghițescu—Ungu- 
reanu. Gheorghiu a întrerupt în po
ziție complicată cu Hennings.

ASEARA, pe stadionul din 
AACHEN s-a disputat meciul inter
național de fotbal dintre formația lo
cală Alemannia și selecționata olim
pică a României. întîlnirea s-a termi
nat la egalitate 0—0. Au asistat 
de spectatori.

6 000

DIN
me-

I’E STADIONUL „1 MAI" 
TIMIȘOARA s-a disputat ieri 
ciul ’ de fotbal dintre Politehnica șl 
Szeged (R. P. Ungară). întîlnirea s-a 
terminat cu scorul de 5—0 (3—0) în • 
favoarea timișorenilor. In continua
rea turneului în țara noastră, Szeged 
va juca duminică la Craiova, cu 
Universitatea.

Ef. I.

INTR-UN MECI PENTRU „CUPA 
BALCANICA" LA FOTBAL, echipa 
A.E.K. Atena a învins cu 1—0 (1—0) 
formația iugoslavă Vardar Skoplje.

ECHIPA PROBABILĂ
A ȚĂRII NOASTRE

Ieri Io Cluj a începui turneul final al campionatului republican masculin de 
baschet, lată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției: Dinamo Bucu

rești— Universitatea Timișoara 86—58; Steaua — Rapid 111—76.
Foto : S. CristianI

Selecționabilii s-au antrenat 
miercuri după-amiază, susți- 
nînd pe stadionul „23 August" 
din Capitală un meci cu for
mația Metalurgistul București 
care activează în categoria 
B. Vremea rece, ploaia, tere
nul alunecos au influențat se
rios mișcarea în teren, pre
luarea și pasarea, în general 
calitatea acțiunilor.

în prima repriză scorul a 
fost „alb", ceea ce totuși nu 
face cinste liniei de atac, în 
care au figurat trei dintre 
fruntașii golgeterilor actualului 
campionat: Ion Ionescu (14 
goluri în 20 de etape), Pero- 
nescu (13), Dumitriu II (9). 
După pauză, selecționabilii au 
înscris patru goluri — prin 
Dobrin (din 11 m), Ghergheli, 
Lucescu, I. Ionescu — fără a 
primi vreunul.

Ieri, 
a fost
nescu
D. Nicolae, Mocanu — Gher
gheli, Dobrin — Martinovici, 
Dumitriu II, Ion Ionescu, Pe- 
ronescu (Lucescu). Este pro
babil ca aceasta să fie și for
mația tricoloră ce va evolua 
duminică, împotriva reprezen
tativei Ciprului.

ÎN CURSUL UNEI CEREMO
NII CARE A AVUT LOC LA 
SEDIUL UNESCO DE LA PA
RIS, dl. Rene Maheu, director 
general al acestei organizații 
mondiale, a remis luptătorului 
iugoslav Stevan Horvat trofeul 
internațional al sportivității 
„Pierre de Coubertin" — 1966. 
Horvat a primit aefest trofeu 
pentru comportarea sa sportivă 
la campionatele mondiale de 
lupte greco-romane de Ia Tole
do (S.U.A.).

SELECȚIONATELE DE BOX ALE 
FRANȚEI ȘI UNGARIEI, care se 
pregătesc în vederea campionatelor 
europene de la Roma, s-au întîlnit 
intr-un meci amical la Blois. Pugi- 
liștii maghiari au învins cu 12—8.

RETURUL MECIULUI DE FOTBAL 
F.C. BURNLEY (Anglia)-EINTRACHT 
FRANKFURT (R.F.G.), contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri", a avut loc la 
Burnley. Oaspeții au cîștigat cu 2—1. 
Întrucit primul meci se încheiase la 
egalitate (1—1), fotbaliștii vest-ger- 
mani s-au calificat în semifinale.

echipa reprezentativă 
alcătuită astiel: M. Io- 
— Popa, Nunveiller III,

REVANȘA MECIULUI DE BOX 
DINTRE NINO BENVENUTI (Italia) 
și EMILE ------------  - - . .
avea 
Pînă 
să-și 
fața 
șaptelea pugilist 
scrie numele pe 
mondiali. înaintea lui au cucerit ti
tlul suprem la diferite categorii de 
greutate : Primo Camera (1933). Ma
rio D’Agata (1956), Duilio Loi (1960), 
Sandro Mazzinghi (1963), Salvatore 
Burruni (1965) și Sandro Lopopolo 
(1966).

loc la 
atunci 
pună 

altui boxer.

GRIFFITH (S.U.A.) va 
13 iulie tot la New York. 
Benvenuti nu are dreptul 
titlul mondial în joc în 

Benvenuti este al 
italian care-și în- 

lista campionilor
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Intr-un răs
puns scris dat 
la întrebarea u- 
nui membru al

Camerei Comunelor, Denis
Healey, ministrul englez al a- 
părării, a confirmat: Marea

«li■
Marți s-a . dgschis < la Wa

shington cea _de-a 12-a sesiu
ne a Consiliului ministerial , 
al pactului militar S.E.A.T.O. 
(Organizația tratatului Asiei 
de sud-est). Această reuniune 
a fost precedată, la sfîrșitul 
săptămînif. .trecute, de întîlni- 
rea consilierilor militari ai pac
tului.

Pe ordinea de zi a sesiunii, 
prezidată de secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, fi
gurează „examinarea situa
ției politice și militare din 
Vietnam" și a situației din A- 
sia de sud-est în general. 
Franța a refuzat să participe 
la sesiune, iar Pakistanul este 
reprezentat doar de un amba
sador.

Ce urmăresc Statele Unite 
de la actuala sesiune a blocu
lui S.E.A.T.O. ? „Desigur — 
scrie „Le Figaro" —• nu este 
vorba de perspective de 
pace". Dimpotrivă, Statele U- 
nite vor încerca — așa cum re
marcă observatorii politici — 
angrenarea și mai intensă a 
țărilor membre ale S.E.A.T.O. 
în agresiunea din

Chiar în cuvîntul de deschi-

dere a sesiunii; Dean Rusk 
a pretins că toate țările mem
bre ale acestui bloc militar 
sprijină politica americană. în 
Vietnam. Dar, în cursul ace
leiași ședințe, șeful ’ diploma
ției americane a putut consta
ta —- dacă mai era nevoie — 
că nu toți participanții împăr
tășesc o c atfel de declarație. 
„Prima notă discordantă a 
sesiunii — a relatat corespon
dentul agenției 
Press — a venit 
reprezentantului 
In cuvîntarea sa, 
exprimat temerea 
nea din Vietnam 
duce la o conflagrație de pro
porții și mai ample".- Guver
nul pakistanez — a subliniat 
el — consideră că restabilirea 
păcii în Vietnam trebuie să se 
facă pe baza acordurilor de 
la Geneva. La rîndul său, mi
nistrul de externe britanic, 
George Brown, afirmînd că Ma
rea Britanie va continua să 
sprijine politica americană în 
această parte a lumii, a de
clarat totodată că guvernul 
său nu va trimite trupe 
Vietnamul de sud.

Associated 
din partea 
pakistanez”, 
acesta și-a 
că agresiu- 
„ar putea

Vietnam.

CORESPONDENȚA DIN ATENA 
DE LA CONSTANTIN ALEXANDROAIE

Grecia a intrat în campania 
electorală. Pînă la alegeri au mai 
rămas 39 de zile. Primele mitin
guri electorale au și fost anun
țate pentru sîmbătă și duminică ; 
vor lua cuvîntul premierul 
KaneTopoulos, lider al parti
dului E.R.E., Ghiorghios Papan- 
dreu, lider al partidului Uniu
nea de centru, și Ilias Iliou. re
prezentant parlamentar al E.D.A.

Conducerea Uniunii de centru
' a anunțat că la mitingul de 

masă de la Salonic, unde Papâri- 
dreu’’ va fi însoțit de numeroși 
deputați, va fi prezentată plat
forma electorală a partidului. 
Totodată se relevă că el, împreu
nă cu cadrele de bază ale parti
dului său, va definitiva în zilele 
următoare lista candidaților „cen
trului".

Partidul liberal democrat și-a 
revizuit poziția adoptată anterior 
de a nu se prezenta în fața urne
lor. Conducerea acestui partid a 
declarat că nu va colabora în ale
geri nici eu „centrul" și nici- cu 
dreapta, iar candidații săi se vor 
sprijini pe voturile celor ,care res
ping liniile politice ale -E.R.E. și 
Uniunii de centru. ■ . ■.

E.D.A, a hotărît sărși,, înceapă 
campania electorală prin mi
tingul ce urmează .a. avea, loc 
duminică intr-unui > din cele mai 
mari orașe muncitorești ale Gre
ciei, Voios. ‘în. aceeași zi ya fi 
dată publicității platforma elec
torală a stîngii intitulată „Pro
gram de democratizare, dezvol
tare economică și socială, inde
pendentă națională și pace".

Partidul de guvernămîntE.R.E. 
a anunțat prin liderul său Ka-

nelopoulos că nu va prezenta o 
platformă electorală pe motivul 
că politica sa ar fi cunoscută din 
timpul celor opt ani de guver
nare a dreptei, încheiați în ale
gerile de la 16 februarie 1964.

Presa ateniană, printre care 
cotidienele „Țo Vima", „Ta Nea", 
„Ayghi",' „Etlinos", „Alaghi" și 
altele, anunță că în prezent în 
cercurile guvernamentale se stu
diază posibilitatea schimbării, 
piintirun act guvernamental, a 
actualului (sistem electoral j,pro
porțional întărit" cu sistemul re
prezentării proporționale simple.

în timp ce pregătirile în ve
derea alegerilor se desfășoară în 
ritm intens, ziarele de centru a- 
nunță că a fost hotărîtă aresta
rea a numeroase personalități 
politice și militare. Presa drep
tei relevă că în următoarea săp- 
tămînă vor fi chemați pentru an
chetă în fața curții marțiale foș
tii deputați de centru Andreas 
Papandreu și Pavlos Vardinoia- 
nis, care în prezent, după dizol
varea parlamentului, nu-se mai 
bucură de imunitate parlamen
tară. în același timp se anunță 
că zeci de primari, președinți de 
comune și consilieri municipali 
au fost sancționați de ministerul 
de interne prin suspendarea' din 
funcții pe diferite termene, pen
tru ■ faptul ,că s-au pronunțat în 
favoarea liniei; politice a. „cen
trului" și împotriva dreptei. Co
tidienele- „ centrului" ..consideră 
că astfel de acțiuni • au drept 
scop încordarea atmosferei .poli
tice interne, de pe urma căreia 
ar putea profita doar partidele 
de-dreapta.

RUNDA KENNEDY
I:
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In Comisia economică
j ;1

a tratativelor s-a

transformat într-o

criză accentuată
'> .fi. ■ U1 ' -

GENEVA 19 (Agerpres). — Re
prezentanții Statelor Unite la ne
gocierile tarifare ale rundei Ken
nedy de ;la Geneva și ai; G-A.T.T- 
(Acordul General pentru. Tarife. și 
Comerț) au declarat ‘că etapa fi
nală a tratativelor s-a transformat 
într-o criză accentuată. Ei au pre
cizat -că acum este rîndul Pieței 
comune să. se pronunțe față de o- 
fertele la negocieri ale Statelor U- 
nite. După părerea lor, la ora ac
tuală nu există nici o șansă de 
rezolvare în- bloc a problemelor 
tarifare pînă ’ la 30. aprilie, limita 
stabilită rundei Keiinedy. Este 
mai mult, ca sigur că negocierile 
vor depăși această limită cu 
puțin 10 zile, conchide U.P.I.

cel

. ’ '? ■ i- ' ' ' ■ - .

în ultima săptămînă.’.coresponde nții de presă occidentali au transmis 
din Saigon numeroase informații > care în mod unanim subliniază înrău
tățirea situației militare a trupelob americane și mercenare în diferite 
sectoare ale fronturilor. _____ j

.Presiunea nouă exercitată 'db^ăd- ’ R^ilȚ>uld<!izeieIbi.ămericănei ău -șF.în-
- ceput acțiunea*, de'Acuî^țiră"’ al.pere

nului, care urmează a fi tranșfor-, 
mai intr-un așa-:zis ,,po man’s land 
(țâra nimănui). : ;

»»• 
versar în provinciile din nord — 
scrie „Le Figaro" ,.-^-a.if acut’ jneoen 
sară, săptămîna trecută, trimiterea 
spre zonele amenințate -â unei ’-bri
găzi de infanterie americană folosită 
în delta Mekongulum Si alte transfe
rări de trupe, mult mai importante, 
ar urma să fie rapid operate în. ace
lași sens*'. . '

La rîndul său, ziarul' „Le Monde" 
scrie că „degradarea situației poli
tice și militare în provinciile sep
tentrionale ale Vietnamului de sud 
îl constring pe generalul Westmore- 
land să trimită de urgentă .noi trupe 
în această regiune, obligîndu-1 astfel 
să-și modifice dispozitivul și proiec
tele sale în aceste sectoare ale țării".

„Americanii — continuă ziarul — 
sînt în mod vizibil neliniștiri de evo
luția situației din nordul tării. For
țele patriotice au reușit 
neață acțiune în această 
tăind în special căile de 
ție între bazele americane... Ei par să 
acționeze fără să poată ■ fi împiedi
cați, Ia porțile înseși ale Da Hangu
lui. Ei au obținut în special o victo
rie . psihologică ocupînd Quang Tri 
timp de o zi, int'roducînd aici între 
1 200—1 500 de soldați, adică ..unul la 
zece locuitori. In ce privește diviziile 
guvernamentale sUd-viețnameze, 'ele 
nu par să fie de mare ajutbr ameri
canilor".

o îndrăz- 
regiune, 

comunica-

4
1

ta 19 aprilie pe teritoriul 
R. D. Vietnam au fost dobori- 
te încă două avioane ameri
cane. Numărul total al avioa
nelor americane doborite pînă 
în prezent pe teritoriul R. D. 
Vietnam se ridică astfel 
1759.
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întrunit la Taez, Consiliul suprem al Frontului de eliberare a sudului ocupat 
al Yemenului a hotărît să creeze un guvern național în exil al sudului arab 
ocupat. Participanfii la reuniune au dezbătut acțiunile politice și militare ce 
vor fi întreprinse de forțele patriotice din regiunea sudului ocupat împotriva 
dominației britanice. Purtătorul de cuvînt ai FLOSY a menționat că Consiliul 
a respins din nou „manevrele britanice , pentru care ministrul englez Sha
ckleton a fost trimis la Aden". în imagine : Un detașament al FLOSY pe o pozi

ție de luptă

Britanie a achiziționat pentru 
suma-de peste un milion lire 
sterline mai multe insule din 
Oceanul. Indian, care urmează 
să fie transformate în baze mi
litare. Guvernul britanic, îm
preună cu S.U.A., intenționează 
să amenajeze pe aceste insu
le așa-numite „posturi de tran
zit" capabile să substituie 
port-avioanele.

Coinoidență?! Anunțarea a- 
cestei noi manifestări a „ba- 
zomaniei" s-a produs în a- 
ceeaș; zi în. care guvernul a 
anunțat intenția de a prelungi 
cu încă 6 luni politica de aus
teritate.

a 500 000 salariați municipali din Italia în grevă H Suveranul

belgian a vizitat standul României de la Bruxelles ^Explozii „mis-O „zonă a morții"
După cum s-a făcut cunoscut la 

Saigon, comandamentul american in
tenționează să creeze, la sudul liniei 
de demarcație militară provizorie 
de la paralela 17. o așa-numită „ba
rieră artificială". Ziarul „Nhan Dan" 
(Hanoi) condamnă această acțiune, 
subliniind că prin ea se urmărește 
transformarea zonei demilitarizate 
într-un fel de „zonă a morții", în- 
trucît, după cum s-a anunțați popu
lația va fi evacuată și orice vegeta
ție distrusă pe o porțiune minată, 
de aproximativ 50 km. La 16 apri-

T

in declarația de politică generală a

guvernului prezentată In parlament:
................. ■■■'■■■

I .

JJ
i.y

PARIS 19. —- Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
După prezentarea declarației de 
politică generală a guvernului,' fă
cută în Adunarea Națională de 
primul ministru, Georges Pompi
dou, și după intervențiile . a nu
meroși deputați, dezbaterile1 se vor 
încheia joi seara. ■

în ceea ce privește politica 
externă a guvernului, fee subli
niază pasajul privind relațiile 
cu țările socialiste, pasaj, în care 
primul ministru a declarat că 
Franța va continua1 eforturile 
sale pentru a se apropia de ță
rile socialiste, „apropiere con
formă nu numai propriilor in
terese ale Franței și unor vechi 
tradiții, dar și dezvoltării unei 
politici de destindere, reală, ne
cesară pentru soluționarea paș
nică a problemelor europene".

'. ' ’• ■ .- ■. f.i,'..’ i’o ■

O. N. U. pentru Europa

terioase" în capitala haitiană

0 dezbatere publică la Guayaquil asupra confe
rinței O.S.A. Mii de persoane s-au adunat în fața Palatului guver
namental pentru a asculta discursul președintelui Ecuadorului, Aro- 
semena, care la Punta del Este a refuzat să semneze documentele 
finale ale reuniunii șefilor de state din emisfera occidentală. Pre
ședintele a criticat din nou politica S.U.A. față de America Latină. 
Latino-americanii, a spus el, nu pot rămîne indiferenți față de situația 
în care prețurile pbțiftute pentru produsele create prin munca lor scad 
continuu ca urmare a politicii americane.

ACTELE DE PROVOCARE RE
CENTE DIN ZONA DEMILITARI
ZATĂ DIN COREEA, ■ săyîrși.te 
de personalul american, au fă-’ 
cut obiectul protestului formulat de 
delegatul principal al părții coreene la 
ședința comisiei militare :de-armistițiu 
de la Panmunjon. Personalul ameri
can, a declarat generalul Pak Giun 
Guk, a introdus în zonă, între 14 și 
17 aprilie, diferite'Țipufi de arme grele 
și automate, iar soldații americani au 
deschis de cîteva ori focul asupra 
părții coreene.

PLANUL VEGHEI METEOROLO
GICE MONDIALE este dezbătut la 
Geneva de.comitetul pentru program 
și buget ,al Congresului Organizației 
Meteorologice Mondiale. Delegatul 
român,' ing. B. Baltazar, a cerut ca 
aplicarea prevederilor planului îri di
ferite țării să. se facă nuipai după :ce 
acestea și-au exprimat, acordul lor. Ei 
a subliniat că măsurile de cooperare 
internațională în acest domeniu tre
buie să completeze" și nu să înlocuias- 

- că măsurile naționale.
UN „CONSILIU DE STAT" 

GREAT 4N NIGERIA. ORIENTALĂ. 
Guvernatorul provinciei, lt. col. O-

jukwu, a declarat că acest consiliu va 
asigura gestiunea companiilor de in

i' teres public și îndeplinirea obliga
țiilor internaționale contractate de Ni
geria Orientală sau de administrația 
federală. Un „consiliu al serviciilor 
publice" Va asigura gestiunea între
prinderilor spre a spori eficacitatea 
lor. Consiliul militar suprem al Ni
geriei se va întruni joi pentru a în
cercă să soluționeze criza constituțio
nală. (France Presse)

ADUNAREA ANUALĂ A ASO
CIAȚIEI DE PRIETENIE FINLAN- 
DA-ROMÂNIA. E. Kahila, vice
președintele asociației, și U. E. 
Sloțte, din Direcția relațiilor politice 
a Ministerului de Externe Finlandez, 
au vorbit despre dezvoltarea relații
lor^ dintre cele două țări,, "Adunarea 
a ales noi membri în.' conducere, 
printre care V. Leino, primarul ora
șului Turku, O. Kock, deputat în 
parlament. Ca președinte al Asocia
ției a fost reales Vilho Siivola. artist 

Teatrul National din Helsinki.la

PARIS

REGELE BAUDOUIN A VI
ZITAT • MIERCURI TÎRGUL 
INTERNAȚIONAL DE LA 
BRUXELLES. Suveranul a fost 
oaspetele standului românesc, 
care prezintă o expoziție de 
mașini-uhelte, fiind întîmpinat . 
de Ion Oancea, ambasadorul 
României în Belgia. înaltului 
oaspete i-au- fost, prezentate 
exponatele românești,' pentru- 
care a avut aprecieri elogioase. 
El s-a interesat de situa
ția relațiilor comerciale dintre 
Belgia și România și de efi
ciența colaborării, arătînd că 
există posibilități pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări.

ÎN ITALIA AU DECLARAT 
MIERCURI GREVA GENERALA 
aproximativ 500 000 de salariați ai 
serviciilor' municipale, revendicî ’nd 
majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. '

DECESUL LUI KONRAD ADE- 
NAUER. Fostul cancelar a încetat 
miercuri din viață la vîrsta de 91 de 
ani. El a condus guvernul vest-ger- 
man între 1949 ' 
Lubke a dispus 
valii naționale, 
toriu al R. F. 
cretat doliu.

a

și 1963. Președintele 
organizarea de func
iar pe întregul teri- 
Germaniei a fost de-

ANIVERSAREA LUI DUVALIER MARCATĂ
BELOR LA PORT-AU-PRINCE. Dictatorul Haitian ... „ ............................
cci 10 ani de Ia venirea la putere. In timpul parăzii, în apropierea palatu
lui a explodat o bombă, apoi încă una. Se crede că.sînt 4 morți și peste 
40 de răniți. In capitală se consideră că exploziile se datorcsc rivalităților 
din sinul regimului. Agenția Associated Press, care a transmis această 
știre, informează să i-a parvenit prin curier din cauza cenzurii din Haiti.

DE EXPLOZIA BOM- 
și-a sărbătorit sîmbătă

Senatorul Ed- 
A SĂRIT vard Brooke, 

IM AJUTOR ^“veSS
tea din Maryland, a tunat și a 
fulgerat împotriva pastorului 
Martiri Luther 
făcut vinovat 
al populației de culoare ? El 
desfășoară o < . '"
nie de masă, în care < 
la. împletirea luptei pentru 
drepturile negrilor Cu lupta 
împotriva agresiunii în Viet
nam. „Egalitatea rasială în 
S.U.A. — susține el — trece 
prin pacea în Vietnam”. Și 
argumentele sale găsesc au
diență. Cele două ma
nifestații, de o amploare fără 
precedent, care au avut loc 
sîmbătă la New York și San 
Francisco, stau mărturie. 
Ele au alertat autoritățile. Și 
li s-a sărit în ajutor. Senato
rul Brooke a pretins, în dis
prețul logicii, că „mișcarea 
pentru drepturi civile n-ar a- 
vea decît de pierdut dacă 
s-ar uni cu opoziția față de 
războiul din Vietnam". .

Cine e Brooke? Singurul se- - ț 
hdtor de culoare cafe a intri^j, ’ 
în parlamentul american după . 
decenii. Cine l-a „ales" și „de S 
ce" ? Acum a ieșit din penum- s 
bră... coada de topor. >

King. Cu ce s-a 
cunoscutul lider

amplă campa^A 
cheam<j^A j 

pentru 9

DETECTIV . An9lia .aD fost pusa laLITERAR dispoziția gu
vernului o ma

șină elecironică bizară. I se 
dă ca program s.ă aprecieze 
autenticitatea autorului unei 
cărți și ea decide dacă a 
fost sau nu scrisă de per
soana. al cărei nume figu
rează pe, copertă. Mașina își 
bazează analiza pe studierea 
anumitor cuvinte-tip . care re
vin în mod regulat sub pana 
oricărui autor. Astfel, mașina 
„literară" a statuat că ulti
mele două cărți de aventuri 
ale lui James Bond, „In servi
ciul secret al Majestății Sale", 
și „Nu trăiești decît de două 
ori", nu erau opera lui 
Flemming. „Agentul 007'
fost astfel demascat. Ceea ce 
a provocat o oarecare neli
niște printre aceia care , prac
tică o anumită „industrie a 
.cărții", în cadrul căreia unii 
scriu și alții semnează.

Ian 
a

CU PRILEJUL DEZVELIRII MONUMENTULUI INTERNAȚIONAL DE 
LA OSWIECIM, la Varșovia- s-au întîlnlt reprezentanții-foștilor participant 
la mișcarea'..de reziște.nță și. foștilor deținuți în -lagărele hitleriste. La întîlnire 
a. luat parte „și delegația țării noastre condusă de Nicolae Guină," membru 
alț-CfC. 'al P.C.R.', membru în conducerea Comitetului foștilor, deținuți antifas- 
ciștf'din ^Republică Sbc'ialistă'Rbmânia

A- ,V i

ce

.. 19. —. Corespondentul
. ,Agerpres,. Âl. Gheorghiu,, trănsmî- 
., te :■. Delegația de mediei români 

condusă de Aurel Moga, ministrul 
sănătății și • prevederilor sociale, 
care se află înti'-o vizită oficială 

f ții Eranța;. a '.fost prhuită, marți 
;1 dțipărămiaza ;la'.. Academia..; națio- 
t nală de medicină și a participat la 

sesiunea de comunicări. Președin- 
1 tele ^cademiei, M. Trefuel, a șu- 
I, bliniat> ii’ădîțipnalele. :rălații me- 
r dicale r6m’ârib-*îra'rice£ei în aceeași 

dupa-amiaza, delegația romana a 
făcut o vizită la Institutul „Pas
teur" din Paris, unde a fost pri- 

S pităyde ’diTecțoruț general, prof.' ,dr. '• 
IR; țuiefciel1.' prîhuț'.e' au; asisțat 
peYsbnalîtățî',diri" eonducer'ea';‘iristi- 
tutului și savanți cu renume mon
dial, printre care profesorii Mo- 
nod, Jacob și Lwoff, laureați ai 

, Premiului Nobel pentru medicină. 
'■ Delegația română, însoțită de am
basadorul Victor Dimitriu, a vizitat 

, laboratoarele institutului, muzeul 
'■' T.PasfeUr'fJșiriniorrnîhtiil1 ilustrului 

om de știință france?. Numeroase 
exponate din muzeul î^asteur (scri
sori deAla colaboratori-fromâni, de- 
corțații ofprite de guvernul român, 
șițî^nstrumente de laborator); evocă \ 

;...cpi'aborai?ea.. .medicală, -tradițională; 
dintre Franța și Roiinânia. Mem
brilor delegației române le-au fost 
oferite medalii cu efigia lui Pasteur.

t-FA' i ■ ... ' i
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Solntell*, TeL 1T 60 10, 17 60 20, Abonamentele »e £ao la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa SctnteLl

Propuneri privind lăigireă
cooperării interstatale

GENEVA 19. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Coniisia economică ;; O.N.U.' pentru 
Eurbpa își continuă -lucrările.

.în intervenția sa, delegatul ro
mân . Victor Aldea a subliniat ne
cesitatea activizării unor organisme 
ale Comisiei. El a remarcat că Co
mitetul pentru - industriile și pro
dusele de baiă, nu s-a mâi-reunit 
clin 1950,’și ’a cerut reactivarea lui 
în conformitate cu actualele exi
gențe ale dezvoltării economice și 
tehnologice, Afirmînd că revoluția 
tehnică și științifică reclamă lărgi
rea continuă a cooperării interna- 

■ țion’ale. pe plan industrial, -.vorbi
torul a subliniat necesitatea inten
sificării activității Comisiei econo
mice‘O.N.U. pentru Europa în -,do
menii ca schimbul de ■ cunoștințe 
tehnice, automatizare, 'productivi
tate ’industrială, perfecționarea"me
todelor de organizare și.de condu
cere a întreprinderilor industriale,

î

cooperarea între state în producția 
industrială etc.-

Delegatul românU-l^rdĂ
lî? ÎS'"-

_ __ .. 3Ssrect^ș-ă-'-
referit în interVeftți^>6^1ăl’f-apoi‘tub' 
Comitetului lemnului, sugerînd să 
se studieze posibilități noi de in
tensificare și,.divșijsyiEare,.a(pg(jpe ,̂ 
rării tehnico-știir^-?fțț:șAtn dotnphiiii ' 
exploatării^ și.- prdludrâ-rii .fenan^U^.! 
El a făcut propuneri și. în’legătură 
cu organizarea cursurilor profesio
nale, arătînd că ,1a acestea .vor. pu
tea participa și; specialiști "dm... ța- ' 
rile.' în curs'. dp ,dezvoltare.)

• NEW YORK. în cadrul sesiunii
Consiliului. Q J4.U,. pențru- dgzvoltai’ea..

. - industrială,'Teprezerităntiil român.-dr?'' 
ing. Dan Dumitrescu, vicepreședin
te al Consiliului O.N.U.D.I., a făcut 
propuneri pentru activitatea de viițdr. 
,a oțgă'nizației; subliniind-'‘necesitatea

' de si.-șe acprdg <pripritate>^ezvoltăiî|î
O- ramurilor m'qderne'.-.'ale in-dustriei^Șlț. 

'îndeosebi a belp?-'producăt'pare de’' 
mijloace de producție și promovării 
cooperării internaționale în domeniul 
științific și tehnologic.

' ■ • ■ ■ ■•..• • c :-v , a ';. ■ ■ '■ *“*• 'c?" V. 7»;................................. ...... . ................. T

' La ora cînd se-impri- 
tnă 1 aceste rînduri .— - 
dacă - ultimele . manevre 
de-.corecțăre a traiecto- 
rieidu decurs normal — 
spnda americană „Sur
veyor .3“, lansată luni la 
Cape Kennedy, ar urina ' 
sa-și atingă ținta, depiî- 
nîndu-se lin în regiunea 
Mării Furtunilor. După

■ aceasta, programul pre
vede un șir de o- 
perații extrem de de- 
licate, în. special pre
levarea ufior eșantioane 
ale solului, lunar, șpre a ■ 

■,permite apoi alegerea 
celui mai'favorabil loc 
de debarcare viitoare a 
cosmonauților americani.

Informațiile .furnizate 
de: cercurile- competente 
din S.U.A. au făcut cu
noscut că, spre deose- 
bire.de precedentele son
de lunare, „Surveyor 3“ 
este.prevăzută cu un nou 
dispozitiv — tin „braț 
articulat", la capătul că
ruia se află o lopățică 
de mărimea aproximativă 
a unei mîini. Acest in
strument va putea să 
sape pînă la o adîncime 
de cm, într-o rază de ; 
1,50 m în jurul corpu
lui-sondei, Aceasta po
sedă de asemenea un- 
fel' de pensă, tot articu
lată, pentru efectuarea 
prelevărilor de sol. Chiar

ducă pensa nu. va reuși 
să culeagă eșantioaycle, 
savanții vor putea totuși 
să observe „în direct'1 de 
pe Pămînt funcționarea 
lopeții, care se află sub 
obiectivul unei camere 
de televiziune va 
transmite rapid un șir 
de imagini; astfel, ci 
tor putea aprecia gradul 
de duritate a solului lu
nar. Cam la jumătate de 
oră după alunizarea lui 
„Surveyor 3" va fi ac
ționată camera turnantă 
de televiziune, dar vor 
trebui să mai treacă un 
număr de ore înainte de 
manevrarea brațului ar
ticulat.

Sonda lunară „Surveyor 3“... pe 
solul terestru
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