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Vom fructifica timpul 
de muncă cu valoare
maximă pentru producție
Scrisori adresate Comitetului Central al P.C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

UZINA „ELECTROPUTERE"
CRAIOVA

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei „Elec- 
troputere“-Craiova își consacră toate forțele pentru 
realizarea de mașini și aparataj electrotehnic de 
înaltă calitate, pentru înfăptuirea cu succes a im
portantelor obiective care stau în fața industriei 
constructoare de mașini din țara noastră. Raportăm 
cu mindrie că atît în 1966 — primul an al cincina
lului — cît și în trimestrul I a.c., colectivul nostru 
a îndeplinit și depășit sarcinile de plan.

Producția uzinei noastre a cunoscut o continuă 
dezvoltare și diversificare. Gradul de complexitate 
al producției, înzestrarea uzinei cu utilaje moderne, 
de înaltă tehnicitate, au atins un asemenea stadiu 
incit pentru utilizarea lor cu maximum de eficiență 

• se impune introducerea neîntîrziată a metodelor ști- 
ințifice de conducere și organizare a producției și a 
muncii. înțelegînd această cerință imperioasă, co
lectivul nostru a inițiat, în cadrul măsurilor de îm
bunătățire a organizării conducerii, producției și 
muncii, o analiză multilaterală a modului în care se 
folosește timpul de lucru. Concluziile desprinse 
din studiul făcut au fost supuse dezbaterii tuturor 
salariaților uzinei. Dezbaterile au arătat că neajun
surile ce mai există în programarea producției, a- 
provizionarea ritmică a locurilor de muncă, asigura
rea asistentei tehp.lce pe schimburi,-precum și men
ținerea unor norme de muncă nemobilizatoare, stag
nările datorite întreținerii și supravegherii nesatis
făcătoare a utilajelor, ca și alte deficiențe, au de
terminat ca ziua de muncă să nu fie utilizată inte
gral de către toți salariâții. Se pierde încă timp și 
din cauza unor lipsuri în organizarea locului de 
muncă, a preluării defectuoase a schimburilor, ab
sențelor nemotivate, învoirilor, întîrzierilor și de
plasărilor inutile în timpul lucrului.

Măsurile adoptate în urma studiilor întreprinse

în practică a celor mal noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. în acest scop, și colectivul de cercetători al 
Institutului de cercetări chimice — ICECHIM — 
și-a îndreptat eforturile spre rezolvarea cerințelor 
imediate și de perspectivă impuse de dezvoltarea 
industriei chimice.

Activitatea de cercetare a Institutului în 1966 s-a 
desfășurat pe bază de contracte încheiate cu între-
(Continuare în pag. a IlI-a)

EXPLOATAREA MINIERA
BAIA SPRIE

Insuflețiți de sarcinile importante, mobilizatoare, 
puse în fața noastră de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. și de Plenara din decembrie 1966, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la Exploatarea 
minieră Baia Sprie desfășoară o muncă rodnică în 
vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice. In unitatea noastră, ca 
în toate întreprinderile din țară, s-a inițiat o largă 
acțiune privind organizarea științifică a producției 
și a muncii. Cadre de specialiști din întreprindere, 
avînd sprijinul muncitorilor din subteran și de la 
suprafață, au întreprins o analiză pentru a depista 
și pune în valoare noi rezerve interne în vederea
(Continuare în pag. a HT-a)
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INSTITUTUL DE CERCETĂRI
CHIMICE - ICECHIM

\
Poporul nostru își consacră întreaga energie și 

capacitate creatoare înfăptuirii vastului program de 
dezvoltare multilaterală' a țării, stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului. Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut a trasat ca sarcină prin
cipală pentru toți oamenii muncii îmbunătățirea 
întregii activități economice, ridicarea acesteia pe 
o treaptă calitativ superioară, corespunzătoare 
etapei actuale de desăvîrșire a construcției socia
liste.

In lumina acestor sarcini, un rol deosebit îi revine 
cercetării științifice, care trebuie să contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale prin introducerea

Vineri a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului .Socialist Francez 
(S.F.I.O.) care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Delegația este compusă din Guy 
Mollet, secretar general al Partidu
lui Socialist Francez (S.F.I.O.), fost 
președinte al Consiliului de Miniștri 
— conducătorul delegației, Christian 
Pineau, fost ministru, membru al 
Comitetului Director al partidului, 
Jules Moch, fost ministru, membru 
al Comitetului Director al partidu
lui, Robert Pontillon, membru al 
Comitetului Director, secretar ge
neral al Biroului pentru afacerile 
externe al partidului, Jacques 
Piette, membru al Comitetului Di
rector, Marcel Livian, consilier ju- 
ridia și însărcinat cu afaceri so
ciale.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Centra] al Partidului Co
munist Român, Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al 
Voi tec, 
Executiv 
Mănescu, 
mitetului 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al. 
C.C. al P.C.R., Ion'Pas, membru al' 
C.C. al P.C.R., de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

C.C. al P.C.R., Ștefan 
membru al Comitetului 

al C.C. al P.C.R., Manea 
membru supleant al Co- 
Executiv, secretar al C.C.

CE AFECTEAZA

Partidului Comunist Românși delegația PartiduluioSocialist Francez (S.F.I.O.)
Vineri după-amiază. 

Comitetului Central al 
Comunist Român au început, con
vorbirile între delegația Partidului 
Comunist Român și delegația Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.), 
care face o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România.

Din partea P.C.R. au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Maxim Berghianu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru cil Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru al

la sediul 
Partidului

C.C. al

UMANISMUL
MEDICINEI
Observația atentă a re

lației medic-bolnav ne a- 
rată că ea este chiar mai 
complexă decît ar părea 
la prima înfățișare, depă
șind aspectele filozofice și 
psihologice. Trecerea de 
la medicina individuală la 
medicina populațiilor u- 
mane, interferența acțiuni
lor de prevenție și de a-

de acad.
Ștefan MILCU

sistență a bolnavilor cu 
forțele și factorii de pro
ducție, apariția bolilor 
profesionale și igiena ma

rilor aglomerații umane — 
au conferit medicinii mo
derne un puternic caracter 
social. Interrelația medic- 
bolnav se încadrează în 
capitolul mai vast al so
ciologiei medicale, iar a- 
naliza el trebuie apreciată 
astăzi în parametrii socie
tății moderne, dominată 
de știință și tehnică.

DOCUMENTARE SAU PUIBliE?
Deplasări în străinătate pentru studiu care 
nu-și vădesc efectul în alimentația publică

tara 
proces 

care 
înalt!

în eonditiiie actuale, cînd 
noastră s-a angajat într-un 
fertil și rapid al progresului, 
vizează atingerea celor mai 
parametri, contactul cu experiența
străină cea mai avansată are un ca
racter metodologic și activ. întrucît. 
prin intermediul lui. putem depista 
permanent rămînerile în urmă. în
tr-un anumit sector, cît și căile de 
a le înlătura, mentinîndu-ne totodată 
acel sentiment de aulonemultumire 
care stă la baza oricărei acțiuni de 
perfecționare. Cu atît mal mult în 
comerț — contactul cu experiența 
internațională presupune nu numai o 
circulație multilaterală de mărfuri, 
ci și de metode, forme practice, opi
nii care necesită a fi cunoscute pen
tru a fertiliza propria experiență și 
a o ridica la nivelul țărilor cu un 
înalt standard de civilizație. Proce- 
dînd astfel punem în mișcare o im
portantă pîrghie pentru sporirea 
randamentului economic și îmbună
tățirea continuă a deservirii popu
lației.

formează tov. NICHITA GEORGES
CU, director general al Direcției ho
teluri si restaurante din cadrul 
O.N.T.. aceste contacte de cunoaș
tere a experienței străine s-au efec
tuat, mai ales în ultimii ani. pe ur
mătoarele căi : 1. Vizite documentare 
de specialiști, cu precădere cadre 
de conducere din mari întreprinderi 
si trusturi de alimentație publică. 
2. Specializarea unor lucrători ope
rativi (ospătari, bucătari etc), care 
au lucrat efectiv în unităti similare 
din străinătate, ori au frecventat 
scoli hoteliere. 3. Cursuri organizate 
în tară, cu participarea unor 
cialisti invitat! din străinătate.

In continuare. interlocutorii 
care l-am consultat au relevat 
litatea cunoașterii modalităților
deservire. amenajare. organizare 
practicate în localuri de veche tra
diție. cu renume consacrat, utilitatea 
cunoașterii tendințelor noi ale dez
voltării tetele! de localuri din 
nătate. De multe ori, ni s-a 
confruntarea cu experiența 
străinătate scoate în evidență și 
o seamă de aspecte bune ale activi
tății din unitățile noastre, dînd im
bold și siguranță de a munci pentru 
dezvoltarea ei.

După cît se vede, studiul și valori
ficarea experienței avansate din alte 
tari constituie un proces multilateral 
si complex, care trebuie efectuat cu 
discernămînt. Fără a uita însă că în 
economie, iar în comerț cu atît mai 
mult, cunoașterea trebuie îmbinată

spe-

oe 
uti-

de

maximum 
în ritmul

de operativitate, Filnd- 
trepidant al vieții mo-

LIPSA DE OPERATIVI
TATE= UZURA MORALA

în materialul de față, ne-am pro
pus a Investiga problema valorifi
cării contactelor cu experiența avan
sată a altor țări în domeniul ali
mentației publice. După cum ne in

străi- 
spus 

din

cu 
că 
derne nu numai utilajele industriale, 
brevetele, dar și „experiența" neva
lorificată la timp, lăsată să vegeteze, 
suferă o uzură morală echivalînd cu 
o risipă de fonduri nejudicioasă. Nu 
numai un obiectiv nelivrat la_ ter
men. dar și o idee neinvestită la 
timp poate provoca, datorită unor 
posibilități nefolosite, pierderi ma
teriale.

' Am crezut de cuviință să facem 
aceste orecizări întrucît am consta
tat, din investigațiile și discuțiile pe 
care le-am dus. că principala ano
malie de care suferă fructificarea 
experienței avansate este reacția 
lentă, cu încetinitorul, la adăpostul 
dictonului care vorbește despre gra
ba înțeleaptă. Numai că ludecată în 
contextul concret al faptelor o ase
menea atitudine nu poate fi apre
ciată ca înțeleaptă sau prevăză
toare. Astfel, după cum ne 
formează tov. V. ARONEANU, 
rectorul Direcției de alimentație 
blică din M.C.I.. încă de acum 5 
două dintre delegațiile ce au vizitat 
Austria și Franța au sesizat, pe baza 
unei confruntări ce Ieșea imediat în 
evidență, că, pe cîtă vreme în aceste 
țări, ca de altfel în toată lumea, lo
calurile tindeau să capete un aer fa
miliar, specific, pitoresc (prin mobi
lier, colorit, amenajarea interioare
lor, deservire etc.), la noi asemenea 
preocupări erau trecute pe al doilea 
plan sau de-a dreptul neglijate. Foar-

te justă observație. Dar care a fost 
consecința practică 7 Ce măsuri au 
fost luate de forul tutelar. recte 
M.C.I. ?

Cu puține excepții, asupra cărora 
vom mai reveni, lucrurile au fost 
lăsate să evolueze în virtutea iner
ției. Și iată că astăzi această ches
tiune își așteaptă încă soluțiile de 
ordin practic, eficient. Mai mult, pe 
parcursul acestor cinci ani. Ministe
rul Comerțului. în pofida nu numai 
a concluziilor trase din învățămin
tele altora, dar si a unei evidente 
reacții negative, a consumatorilor 
noștri, a continuat să multiplice în 
serie localuri fără personalitate, ac
țiune ce a culminat cu recolta mai 
nouă de restaurante-gigant. care, ca 
destinație, aspect, randament econo
mic. sînt exact la antipodul a ceea 
ce se înțelege prin „intimizare".

in- 
di- 
pu- 
ani.

EXCEPȚII ONORABILE,
DAR CARE CONFIRMA
REGULA

Spuneam mai sus că, pe baza ex
perienței acumulate în străinătate.

Vasile NICOROV1C1

(Continuare în pag. a Il-a)

Dacă obiectivarea 
dicinii — ca rezultat 
metodelor moderne 
cunoaștere — are 
pectele ei pozitive, asupra
cărora nu este cazul să 
stăruim datorită evidenței 
lor, apar implicații nega
tive din punct de vedere 
al relațiilor umane obliga
torii și tradiționale de-a 
lungul mileniilor. Pentru 
prima dată în istoria me- 
dicinei clinice, între me
dic și bolnav se interpun 
aparatura și tehnica de 
laborator ca un al treilea 
factor cu tendințe acapa- 
rante, primejdios prin 
prestigiul crescînd ce-1 
are în fața ambelor părți. 
Dacă nu veghem asupra 
acestui fenomen, medicina 
modernă este amenințată 
de dominația tehnicismu
lui, prin care medicul ce
dează mașinii prerogati
vele judecății sale și pier
de poziția umană în rela
ția cu bolnavul. Aparatura 
ajută rezolvarea mai ra
pidă și mai exactă ; ea 
este un auxiliar prețios al 
gîndiril medicale, dar ni
ciodată nu va putea echi-. 
vala acțiunea complexă, 
umană a medicului. Tre
buie să evităm înlocuirea 
relațiilor tradiționale me- 
dic-bolnav cu relația ma- 
șină-bolnav.

Folosirea neadecvată a 
tehnicii transformă marile 
ei avantaje într-o defor
mare a relațiilor medic- 
bolnav, pe care le dez
umanizează, reducînd bol
navul la un „caz* asupra 
căruia se exercită perfor
manțele tehnicii moderne. 
In asemenea condiții, bol
navul devine o piesă în 
tehnologia medicală.

Tehnicismul se repercu
tează negativ în formarea 
și gîndirea medicului. A- 
cordînd un rol exagerat 
tehnicii, medicul renunță 
sau minimalizează exame
nul tradițional clinic, re
nunță la diagnosticul obli
gator de primă instanță, 
care îi permite să acțio
neze în cele mai grele și 
neprevăzute condiții ce 
pot decide asupra vieții 
sau viitorului bolnavului. 
Fenomenul se manifestă 
îndeosebi în formația ti
nerelor generații de me
dici, care nu acordă aten
ție suficientă semiologiei 
tradiționale și formulării 
diagnosticului în afara 
mijloacelor tehnice.

Corectarea și evitarea 
acestor aspecte negative 
ale unui proces pozitiv în 
esența lui revin învăță
mîntului medical, îndeo
sebi celui clinic. Unele ca
rențe observate în țara

Comitetului Executiv al
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pas, membru al C.C. al P.C.R., 
iar din partea S.F.I.O., Guy Mollet, 
secretar general al Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.), fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Christian Pineau, fost ministru, 
membru al Comitetului Director al 
partidului, Jules Moch, fost mi
nistru, membru al Comitetului Di
rector al partidului, Robert Pon
tillon, membru al Comitetului Di
rector, secretar general al Birou
lui pentru afaceri externe al parti
dului, Jacques Piette, membru al 
Comitetului Director al partidului, 
Marcel Livian, consilier juridic, în
sărcinat cu afaceri sociale.

La convorbiri au luat parte, de 
asemenea, tovarășii Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

In ziua de 28 aprilie a.c. minis
trul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a primit în 
audiență pe loannis C. Cambio- 
tis, ambasadorul Greciei la Bucu
rești, căruia i-a adus la cunoștință 
mesajul ~ 
de Stat 
România, 
Maiestății 
tin al elenilor.

în mesaj se 
că îngrijorare 
luat cunoștință 
s-a creat în Grecia, ca urmare 
a loviturii militare de stat, supri
mării libertăților democratice, nor
melor și garanțiilor constituționale, 
a măsurilor represive îndreptate 
împotriva liderilor și activiștilor 
partidelor politice din Grecia.

Este în pericol viața lui Manolis 
Glezos — cunoscut în întreaga lume 
prin lupta sa împotriva fascismului, 
pentru cauza păcii și a colaborării 
internaționale — și a altor oameni 
politici greci, care sînt arestați și 
judecați de tribunale excepțio
nale, fiind amenințați să fie execu
tați.

Președintelui Consiliului 
al Republicii
Chivu Stoica,
Sale Regelui

Socialiste 
transmis 
Constan-

spune :
poporul
de situația care

Cu adîn- 
român a

(Continuare în pag. a II-a)

In cadrul unei solemnități care a 
avut loc vineri la amiază la Consi
liul de Stat, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a înmînat 
unele ordine și titluri.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Petrescu, Gheorghe Ră- 
duică, Ion Teoreanu, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului și ai 
Ministerului Forțelor Armate.

Cu prilejul aniversării a 45 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist, a fost conferit „Or
dinul Muncii", clasa a II-a“, tova
rășului Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C. Au mai fost 
decorați cu ordine 29 de activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea cultural-artistică desfășu
rată în rîndul militarilor și oame
nilor muncii, a fost conferit An
samblului de cîntece și dansuri al 
Forțelor Armate, cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la înființare, 
ordinul „Meritul cultural", clasa 
I. De asemenea, 20 de membri ai 
ansamblului au fost distinși cu or
dinul „Meritul cultural", clasa a 
III-a și a V-a.

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de apariție a revistei „Cravata ro
șie" și a 10 ani de apariție a revis
tei pentru copii în limba maghiară 
„Napsugar", a fost conferit ordinul 
„Meritul cultural", clasa a IV-a și 
a V-a, unui număr de redactori ai 
acestor reviste.

(Continuare în pag. a V-a)

Industria Capitalei 
și-a îndeplinit 

planul la producția 
globală pe 4 luni

După cum 
orășenească 
rești, ieri 
nul la producția globală pe prime
le patru luni ale anului pe indus
tria Capitalei. Pînă la 20 aprilie, 
colectivele întreprinderilor indus
triale au realizat peste plan 909 
tone laminate finite pline, 1770 
tone țevi din oțel, 4 500 anvelope, 
4 248 kVA transformatoare de for
ță; 1 743 radioreceptoare, 1 136 te
levizoare, 1 173 tone radiatoare din 
fontă pentru calorifere, 121 400 mp 
țesături din bumbac, 97 200 bucăți 
tricotaje, 31 700 perechi încălță
minte cu fețe din piele, 82,5 tone 
unt și alte produse.

Printr-o bună gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești, colec
tivele unităților economice din o- 
rașul București au reușit să reducă 
cheltuielile planificate, obținînd e- 
conomii peste plan, în primul tri
mestru, în valoare de 129 414 000 
lei și s-au înregistrat 162 133 000 lei 
beneficii suplimentare.

comunică Direcția 
de statistică-Bucu- 

s-a îndeplinit pla-

J

Cu toată sinceritatea trebuie să 
Vă arătăm că această situație este 
privită de poporul român, de opinia 
publică mondială, ca o crimă poli
tică, absolut incompatibilă cu nor
mele democrației, cu conștiința 
umanității.

Profund neliniștiți de soarta aces
tor oameni, dînd expresie sentimen
telor întregului popor român și 
avînd în vedere principiile unanim 
recunoscute cuprinse în Declarația 
universală a drepturilor omului, mă 
adresez Maiestății Voastre, cu de
mersul ele a folosi întreaga autori
tate pentru a împiedica actele de 
represiune și teroare, pentru a re
stabili legalitatea, respectul și apă
rarea normelor constituționale și 
democratice. îmi exprim speranța 
că nu se va întreprinde nimio care 
să pună în primejdie viața patrio- 
ților și democraților greci.

Adresîndu-Vă acest demers, am 
totodată în vedere relațiile priete
nești care s-au statornicit și dez
voltat în ultimii ani între România 
și Grecia.

Telegramă
Maiestății Sale HIROHITO

împăratul Japoniei
TOKIO

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre, sărbă
toarea națională a Japoniei, îmi este plăcut să adresez, din partea Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea personal, cor
diale felicitări și cele mal bune urări de fericire personală pentru Maies
tatea Voastră, de prosperitate și progres pentru poporul japonez.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Alinare
în gospodăriile agricole de stat 

dtn regiunea București stau „ne
vandabile" circa 500 000 ouă. Mo
tivul ? Ouăle sînt mici, sub STAS. 
Și cum nu s-a. stabilit (încă) pre
țul lor de vînzare, comerțul nu le 
acceptă. Sărmanele găini sînt a- 
dînc jignite în amorul propriu. 
Un gînd însă le mai îndulcește 
mîhnirea : întîmplarea asta cu 
ouăle dovedește că nu numai ele 
(păsările) au orbul găinilor.

„Acoperire 
legală"

Zilele trecute, conducerea 
I.C.R.A. Bacău a cerut procura
turii raionale Piatra Neamț anu
mite relații „in vederea clarifică
rii situației stis-numitului tovarăș 
pentru a opina dacă poate fi 
promovat intr-un post cu ges
tiune". „Sus-numitul tovarăș" este 
Constantin Brașoveanu, în prezent 
salariat la I.C.R.A., condamnat în 
februarie anul trecut la închisoa
re pentru delapidare. La 29 oc
tombrie 1966 cele de mai sus au 
fost comunicate in scris de către 
Miliție celor de la I.C.R.A. Deci, 
conducerea I.C.R.A. Bacău cu
noaște antecedentele omului pro
pus pentru promovare. Dar vrea 
o acoperire legală din partea pro
curaturii ; să fie la, adăpost. In 
caz de ceva... „Pardon, avem 
dezlegare!“.

N PRACTICA

DE PARTID
DIN TG. MUREȘ

Liviu
secretar al Comitetului

SEBESTYEN
orășenesc de partid Tg. Mureș al P.C.R.

Preferință
Ion Badea, președintele Sfatului 

popular al comunei Doha (raionul 
Slatina), a fost destituit. Se ținea 
numai de chefuri, neglijînd trebu
rile obștești. Bea cît Setilă. Vrînd 
să se răzbune pe oamenii din 
satul Cocorăști care l-au recla
mat că nu-și făcea datoria, Ion 
Badea a tăiat, într-o noapte, toate 
gălețile de la fîntînile de apă.

Lui tot nu-i trebuiau.

A plecat 
meteorologul |

•a i ramei | 
la stația I
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Astăzi se întoarce acasă Trenia 
Constantin, meteoiolog 1. 
din Vîrful Țarcplui (2,200 pp. alii- , 
tudine) lingă'Caransebeș. ' A pără
sit muntele cu 3 săptămîni în 
urmă. Eră grav bolnavă, se impu
nea o intervenție chirurgicală. So
țul său, meteorolog la aceeași sta
ție, a cerut ajutor prin radio. In 
jur, zăpada de aproape doi metri, 
afînatiff făcea imposibilă orice de- ' 
plasare:: Jos,- la șes, apelul fusisse ’ 
recepționat. 'Și ajutorul â venii 
prin aer: un elicopter militar a 
transportat-o la București, la Spi
talul de urgență, unde a fost ope
rată.

Astăzi revine, sus la munte, 
meteorologul Trenia Constantin. 
Departe de oameni, dar nu izo
lată.

Pantalonii 
lui Gherasim

Eroul întâmplării este Ghera
sim Galiș, din Roman, str. C. A. 
Rosetti. Pîrlea un porc la un me
tru distanță de o magazie cu 
materiale. Și ca să meargă iute 
treaba, mai arunca pe foc ben
zină, dintr-o sticlă. Piuă i-au luat 
foc pantalonii. Atunci Gherasim a 
sărit (ca ars !) și a fugit în 
magazie, să ia apă și să se stingă, 
în zăpăceală, uitase că în maga
zie mai erau cîteva canistre cu 
benzină. De la pantaloni au luat 
foc canistrele și de la canistre — 
magazia. Omul e nevătămat. Par 
magazia a ars. Și acum, Ghera
sim se răzbună pe porc. Jumări 
îl face !

Transfer
La G.A.S. Iernat (Luduș), bri

gada Vidrasău, mai multe bovine 
urmau o cură de îngrășare. Din
tre acestea, patru vaci au fost 
„transferate" în ogrăzile unor ce
tățeni. In locul lor au fost aduse 
alte patru bovine slabe și betege, 
care parcă urinaseră... o cură de 
slăbire. Operația „rocadă" s-a 
făcut cu avizul brigadierului Ti- 
beriu Fodor, care a realizat ast
fel un substantial beneficiu per
sonal. Cu acest transfer, G.A.S, 
Iernat a înregistrat un prejudi
ciu de 12 687 lei. Banii vor fi aco- 
periți tot. printr-un transfer. Din 
buzunarul brigadierului — in 
contul gospodăriei — via tribunal.

Anticipare?
întreprinderea regională de 

electricitate Ploiești are Ia Tîr- 
goviște o formație de lucru pen
tru executarea lucrărilor de insta
lații electrice și branșamente la 
cererea populației. O echipă de 
23 de muncitori. Plus 7 cadre teh- 
nico-administrative (1 manipu- 
lant, 1 magaziner, 1 casier, 1 
funcționar tehnic și... 3 calculatori 
de devize !). Cam puțini, nu-i 
așa ? Mai lipsesc probabil, un di
rector și niscai adjuncți. Dar — 
așa cum se spune — să nu zici 
hop pînă nu treci șanțul.

Rubrică redactată 
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Complexitatea sarcinilor și pro
blemelor ridicate de practică im
pun perfecționarea stilului și me
todelor de muncă, atragerea Ia re
zolvarea sarcinilor a tuturor fac
torilor competenți, folosirea din 
plin a experienței colective, cheză
șie a tuturor succeselor, în orice 
domeniu de activitate.

Experiența dovedește că aplica
rea principiului muncii colective 
depinde în primul rînd de organi
zarea temeinică a activității orga
nizațiilor de partid. începînd cu 
planificarea judicioasă a muncii și 
realizarea exemplară a sarcinilor 
și măsurilor propuse. La baza a- 
cestei activități stau hotărîrile e- 
laborate de conducerea partidului 
precum și de către organizațiile re
gională și orășenească. în același 
timp, planurile de muncă, măsu
rile adoptate, trebuie să fie elabo
rate în urma cunoașterii temeini
ce a faptelor din viața organizației 
de partid respective, a diferitelor 
păreri, a rezultatelor bune, ca și a 
neajunsurilor, în urma consultării 
cu masele mari de oameni ai mun
cii, valorificîridu-se astfel expe
riența lor politică și profesională-.

Putem spune, fără să exagerăm,, 
că aceșt fel de a munci este ca
racteristic pentr.u . un. .rparp y'gumav 
de organizațiide; partid .clin oră-, 
șui Tg Mureșl, Lucr.ârfle (Plenarei 
C.C. al P.C.R. din luna de.cembrie a 
anului trecut au dat un impuls, pu
ternic pentru descoperirea de noi 
rezerve interne ale producției în 
întreprinderile orașului, luptei îm
potriva inerției și rutinei, pentru 
folosirea largă a lot ce este înain
tat. Dacă la întreprinderea de uti
laje pentru industria ușoară 's-au 
obținut rezultate frumoase în pri
vința creșterii capacităților de pro
ducție, în lichidarea diferitelor 
pierderi, folosirea mai bună a uti
lajului, eliminarea timpilor morți 
ai forței de muncă, în moderni
zarea procedeelor tehnologice, acest 
lucru se datorește tocmai bunei or
ganizări a muncii, consultării 
largi cu membrii de partid cu o 
bogată experiență. în această în
treprindere planurile de muncă, 
măsurile luate de către comitetul 
de partid sînt un rezultat al gîn- 
dirii colective.

Sînt uneori cazuri cînd la 
nivelul unor comitete de partid se 
elaborează planuri de muncă bune, 
se adoptă hotărîri în ședințele de 
comitet, dar acestea rămîn doar 
pe hîrtie; planurile organiza
țiilor de bază din cadrul aces
tor comitete, adunările lor generale

nu cuprind și nu dezbat sarci
nile ce le revin din măsurile 
adoptate de comitet. Comitetul de 
partid din cadrul Fabricii de con
fecții Tg. Mureș, de exemplu, a 
prevăzut ca sarcină îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, reco- 
mandînd folosirea pe scară largă 
a celor mai noi metode de înca
drare a șabloanelor, sortarea balo
turilor pe dimensiuni, buna orga
nizare a loculuj de .muncă; și .al
tele. Birourile organizațiilor de 
bază însă nu au fost puse la cu
rent cu aceste probleme. în pla
nurile lor de muncă apar uneori 
generalități. Organizația de bază nr. 
2, de pildă, își înscrie în planul de 
muncă pentru ianuarie a. c.' că „...în 
vederea începerii noului an al cin
cinalului, biroul organizației de 
bază va lua măsuri' pentru a mo
biliza pe toți muncitorii în frunte 
cu comuniștii pentru' asigurarea 
condițiilor de îndeplinire a planu
lui de producție"... De ce se per
mite reducerea activității la 
asemenea generalități, izvorîte din
tr-o completă lipsă de orientare ? 
în cursul cincinalului textiliștii 
din cadrul acestei întreprinderi vor 
trebui să sporească nu numai vo
lumul producției, . ci să modifi
ce în mare otă.Suța și sortimen
tele, să execute confecții, mai 
frumoase, variate și de calitate 
care să se bucure de o ce
rere sporită în rîndurlle cumpără
torilor. La această întreprindere e- 
xistă numeroase exemple și meto
de noi de muncă-, legate de aceste 
sarcini care trebuie- introduse în 
țnod consecvent ș-i-pe-o scară lar
gă. Dar experiența înaintată nu se 
introduce de la sine, automat. A- 
ceasta depinde • mult de inițiativa 
și perseverența organizației de 
partid, de priceperea comuniștilor 
de a remarca la timp inițiativele 
bune, de a le aprecia just și fără 
a mai aștepta' indicații, de a le 
da un caracter de masă.

în majoritatea organizațiilor de 
partid din orașul nostru s-au făcut 
progrese în privința calității mun
cii de partid. Pentru a lărgi activi
tatea colectivă și a-i da o bază de 
masă se practică cu rezultate bune 
de către unele comitete de partid, 
organizații de bază, alcătuirea u- 
nor colective formate din oameni 
de specialitate și cu experiență care 
studiază diferite probleme, pe mar
ginea cărora ulterior se fac ana
lize curente sau de perspectivă. 
Activitatea unor asemenea colecti
ve, inițiale de către comitetul de

partid din cadrul Complexului ■ 
C.F.R., compuse < din ingineri și I 
tehnicieni, muncitori cu o înaltă I 
calificare, medici, juriști etc. s-a ■ 
dovedit a fi eficientă, contribuind I 
la îmbunătățirea siguranței circu- I 
lației. protecției muncii ș. a. ■

în această ordine de idei merită I 
amintită și activitatea comitetului ■ 
de partid de la Institutul de me- | 
dicină și farmacie care a folosit g 
pe lingă celelalte metode ale mun- ■ 
cii colective și organizarea de son- | 
daje de opinii privind masurile ce I 
trebuie luate pentru realizarea sar- * 
cinilor propuse. Astfel, pentru con- | 
tinua îmbunătățire a procesului in- | 
structiv-educativ s-au efectuat stu- ■ 
dii, s-au organizat dezbateri colec- g 
tive pe tema formării stilului uni- - 
versitar de studiu, a lichidării stilu- | 
lui mecanic de înmagazinare a cu- I 
noștințelor, prin dezvoltarea pași ti- ■ 
nii științifice, a capacității de gîn- | 
dire și investigare. Consultarea pro- I 
gramată cu diferite cadre didacti- g 
ce, oameni cu prestigiu didactic și I 
științific, cu grupe mari de stu- ■ 
denți a contribuit de asemenea la g 
orientarea întregului corp didactic | 
și a studenților spre o muncă ști- I 
ințifică eficientă. ■

Cu toate aceste rezultate, unele I 
elemente de formalism Continuă să " 
frîneze, să încătușeze inițiativa | 
creatoare și activitatea comuniști- B 
lor. Ar fi firesc ca în cazul cînd ■ 
o sarcină nu se trasează în mod g 
formal, cînd aceasta este consecin- | 
ța unei necesități vitale, organiza- ■ 
ția de partid să urmărească înde- I 
aproape felul cum este îndeplinită B 
sarcina, să dea ajutor comunistu- ■ 
lui atunci cînd acesta întîmpină fl 
dificultăți. Dar în realitate nu tot- i 
deauna se întîmplă așa. Și corni- ■ 
tetul de partid din cadrul între- gj 
prinderilor comunale folosește me- I 
toda de antrenare în muncă a unui ■ 
larg colectiv de oameni pentru stu- g 
dierea problemelor economice, or- | 
ganizatorice, de propagandă și al- ■ 
tele. Aici,,în centrul preocupărilor I 
stă asigurarea tuturor condițiilor ■ 
pentru buna organizare a diferite.- " 
lor prestări către populație. Dar a- ■ 
ceste măsuri bune nu sînt întot- I 
deauna urmărite pînă la finalizare. I

Iată de ce socotim cu totul gre- R 
șită practică de a se reduce mun- | 
ca colectivă 'numai la dezbaterea1" 
problemelor în cadrul ședințelor de B 
comitet sau a birourilor organiza- | 
(iilor de bază, la elaborarea unor “ 
măsuri, fără a include munca e- R 
fectivă pentru aplicarea acestora. | 
Organizarea muncii colective cere ■ 
o activitate vie, concretă, sprijini- 8 
rea inițiativelor; ajutorarea zi cu g 
zi a membrilor de oartid pentru “ 
înfăptuirea sarcinilor propuse. g

(Urmare din pag. I)

■noastră în ultimele trei de
cenii se datoresc, după 
opinia noastră, scăderii 
treptate a învățămîntului 
formativ la patul bolnavu- 

! lui. Profesorii clinicieni au 
acordat din ce în ce mai 
puțin timp sau au renunțat 
cu totul la discuția educa- 
tiv-științifică a cazurilor 
clinice. Stagiile și demon
strațiile nu pot înlocui in
fluența educativă a con
ducătorului unei disci
pline. Generația noastră 
nu va uita niciodată cît 
datorează marilor maeștri 
ai medicinii clinice româ
nești, care ne-au „inocu
lat", cu fiecare cuvînt și 
fiecare gest în examenul 
bolnavului și discuția pa
tologiei sale, regulile 
practicii clinice, în care 
investigația științifică se 
împletește cu umanul, în 
care analiza obiectivă a 
semnelor și simptomelor 
bolii se desfășoară sub 
căldura simpatiei și com
pasiunii față de bolnav.

Numai această formație, 
în care tehnicitatea este 
ponderată de umanitatea 
medicului, evită acea ră
ceală și indiferență vizi
bile la unii medici, care 
cred că se poate rezolva 
totul cu buletine de ana
liză și o etichetă-diagnos- 
tic. Cît de fragile sînt toa
te aceste aparențe 1 în 
fața bolnavului cronic 
incurabil, în fața malfor
mațiilor ireductibile, în e- 
voluția dramatică a boli
lor spre moarte — ce pu
tem rezolva chiar cu cea 
mai înaintată tehnică ? 
Rămîne numai ceea ce 
medicul poate da ca om. 
Nu întîmplător a spus unul 
din marii clinicieni din 
primele decenii ale seco
lului nostru că „medicul 
este mai mult decît un 
medic, este un om ; el 
trebuie în toate chipurile 
să cîștige.pe de-a-ntregul 
afecțiunea bolnavului și a 
celor ce-1 înconjoară". 
Este de la sine înțeles că 
în această comportare nu 
trebuie făcute concesii în 
ceea ce este esențial din 
punct de vedere ah ținutei 
medicului și al intereselor 
bolnavilor. O măsură pe 
care fiecare dintre noi o

descoperă cu timpul și 
prin experiența clinică, 
între fermitate și mici con
cesii, între îndrăzneală și 
prudență, între răbdare și 
obediență — aruncă fără 
greș puntea spre afecțiu
nea și încrederea bolna
vului. A ști să asculți cu 
răbdare, să „suporți" re
petițiile interminabile u- 
neori, să privești cu sim
patie povestea bolnavului, 
suferind adeseori sufle

în policlinicile supraaglo
merate, examenul făcut în 
grabă și în condiții im
proprii, ascultarea distra
tă a ceea ce bolnavului 
îi apare ca esențial în 
drama îmbolnăvirii, iată 
ce poate compromite din 
primul moment relația 
dintre medic și bolnav.

Această situație, care 
nu caracterizează în ge
neral practica medicală 
în țara noastră, se dato

Ce 
afec
tează 
urna- i 
nismul 
medicinei

tește, este o fermă dar 
permanentă cerință în e- 
xamenul și tratamentul 
clinic.

Cu regret trebuie să 
constatăm că anamneza
— povestirea de către 
bolnav a maladiei și înce
puturilor ei, această primă 
etapă a examenului clinic
— este adeseori neglijată, 
minimalizată sau redusă 
la cîteva întrebări stereo- 
tipe și formale. Condițiile 
deficitare ale examenului

rește unor factori multipli, 
în ordinea de idei a co
mentariului nostru, revin 
asupra deficiențelor prac
ticii clinice formative, a 
insuficientei educații a tî- 
nărului medic prin exem
plul personal, a aglome
rării spitalelor și îndeo
sebi a consultațiilor cu 
solicitanți care depășesc 
cu mult norma legală și 
posibilă omenește a me
dicului. Cu excepții, desi
gur, medicii sînt de re-

O ghirlandă pentru 1 Mai. Pregătiri la uzinele „23 August" din Capitală Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

s-au obținut și cîteva realizări. Le 
enumerăm pe cele mai semnificative, 
așa cum ne-au fost comunicate la 
M.C.I., pentru a nu ni se reproșa, 
cum ne-a fost dat să auzim, că ne 
place să pescuim numai lipsurile. 
Așadar iată-le : A apărut, renovat 
într-un stil pitoresc, restaurantul 
„Podgoria". Au mai apărut „Cerbul 
carpatin" la Brașov și „Parcul privi
ghetorilor" la Băneasa. La acestea se 
adaugă „Barul roman" de la Eforie 
și localul „Miorița" de la Constanta, 
Și cu asta cam tot, pe parcursul a 
4—5 ani. Oricum am judeca, e pu
țin, extrem de puțin.

Or. era de așteptat ca forurile 
competente să nu se rezume ia a ex
trage din rapoarte propunerile „rea
lizabile imediat" sau „în perspec
tivă". și să bifeze ce s-a realizat sau 
nu, ci să descifreze orientările de 
ordin mai general, să apese De acele 
pîrghii hotărîtoare. de ordin eco
nomic și organizatoric, îneît experi
ența înaintată, tendințele noi. de cel 
mai înalt nivel, atât din țară cît și 
pe plan mondial să-și facă loc, pen
tru a duce la ridicarea calitativă — 
nu a cîtorva obiective așa-zis exem
plare — ci a întregii rețele de ali
mentație publică. Ar fi fost necesar, 
poate — cum ne-au atras atenția unii 
interlocutori — să se înceapă de la 
lucrurile cele mai elementare : igiena 
toaletelor, atitudinea cuviincioasă a 
personalului. Găsim mai în toate ra
poartele redactate de cei care au 
fost în străinătate declarații fru
moase despre deservirea ireproșa
bilă, ținuta, politețea, amabilitatea 
personalului din restaurante. Dar 
despre un ansamblu de măsuri efica
ce, care să ne permită să progresăm 
mai rapid în ' acest domeniu, n-am 
auzit.

CE FAC SPECIALIȘTII ?
Ca o realizare, rod al valorificării 

judicioase a experienței înain
tate, ne-a fost foarte des citată co
fetăria „Victoria". „Avem acolo, ni 
s-a spus, doi maiștri cofetari spe
cializați în Franța, care au introdus 
rețete noi, mai ales în domeniul pa-

Documentare sau plimbare?
tiseriei. Această unitate e un model 
în ceea ce privește folosirea judici
oasă a cadrelor calificate, a căror 
experiență, în loc să se disperseze, 
cum din păcate se mai întîmplă, e 
concentrată într-un singur nucleu, 
fapt care-i sporește eficiența".

Sincer vorbind, nevoiți prea ade
sea de a constata succese îndeplinite 
pe jumătate, posibilitatea de a con
semna o realizare deplină ne-a stîrnit 
interesul profesional. Ne-am deplasat 
de urgentă la adresa indicată, repro- 
șîndu-ne în secret că faima „Vic
toriei" n-a ajuns la urechile noas
tre. Ne imaginam că vom surprinde 
pe maiștri, specializați în plină acti
vitate creatoare, printre tarte și stive 
de foitaj. Care însă ne-a fost surpri
za cînd, intrînd în unitate pe la ora 
12, cineva din personalul de serviciu 
ne-a informat că nici unul din cei 
doi maiștri — nici Dumitru Barbu, 
nici Viorel Cojocaru — nu e acolo. 
De ce ? „S-au dus cu situația zilei la 
trust", ni s-a răspuns. în fine, după 
un șir de întrebări, am dezlegat 
misterul fals, creat de fapt de pro
pria noastră credulitate. Realitatea 
e simplă : nici unul din cei doi nu 
mai lucrează în laborator, fiindcă 
au fost avansați șefi de unitate. Nu 
mai migălesc rețetele de patiserie, 
treabă pentru care au stat la specia
lizare trei luni în Franța, lucrînd în 
laboratorul unei cofetării. Ci acum 
duc situații la trust, aleargă după 
aprovizionare. întocmesc acte. în a- 
ceste condiții, mai poate fi vorba de 
o valorificare judicioasă a experien
ței ? Unde am studiat, ne-a declarat 
Dumitru Barbu, pe care l-am întîlnit 
după-amiază, șeful laboratorului lu
crează efectiv, dă îndrumări, contro
lează produsele. Pe cînd la cofetăria 
„Victoria", cei doi specialiști mai 
mult-;,administrează".

Rezultatul ? Cercetînd cu atenție

vitrinele, se poate constata că din 
mult lăudatele specialități ale uni
tății nu exista decît un platou cu 
niște modeste cornuri cu migdale 
și cîteva sorturi de prăjituri de cio
colată, pierdute în anonimat alături 
de altele, executate după tipicul o- 
bișnuit. Mai e nevoie să spunem că 
faima cofetăriei „Victoria" nu e 
reală, ca urmare a unui ecou în rîn- 
durile consumatorilor, ci e o faimă 
de birou, ridicată pe fundamentul 
fragil al unui vraf de rapoarte lau
dative? De fapt, „experiența" acestei 
cofetării trebuie interpretată în sens 
negativ și dată ca exemplu pentru 
felul cum nu trebuie folosite aceste 
cadre. Locul specialiștilor e în mun
ca efectivă pentru care s-au spe
cializat.

ORICE DEPLASARE CU 
UN PROGRAM PRECIS 
Șl CU EFICIENTA CON
TROLATĂ

Toamna trecută, o delegație com
pusă din opt membri, majoritatea di
rectori de mari întreprinderi de ali
mentație, a fost în străinătate timp 
de o lună de zile, pentru a studia un 
cerc mai larg de probleme legate de 
activitatea turistică (organizare, de
servire. cunoașterea bazei mate
riale). Raportul final, alcătuit cu 
multă minuțiozitate, de altfel, for
mează „o carte", legată între coperți 
albastre, avînd peste 100 de file. 
Foarte bine. Dar n-am putut afla de 
la nimeni, nici chiar de la conducă
torul delegației, care sînt concluziile 
practice, sub formă de măsuri, pe 
care le-au stabilit forurile tutelare

(M.C.L și O.N.T.) ca urmare a pro
punerilor ce au fost formulate.

Tot din pricina modului nesiste
matic, vag. în care aceste vizite se 
organizează, propunerile au un ca
racter prea general, ori, dimpotrivă, 
prea mărunt. Nu se desprind astfel 
o seamă de probleme, de tendințe, 
care interesează în mod deosebit re
țeaua de hoteluri și restaurante din 
țara noastră, pentru a le studia cu 
atenție din toate punctele de vedere 
(economic, tehnic, financiar, social). 
„Uneori, programul cu care pleacă 
asemenea delegații în deplasare este 
prea larg, ne spune tov. RADU 
PAUL, directorul Oficiului de studii 
din M.C.I. Datorită acestui fapt, o- 
biectivele sînt cuprinse în fugă. Ar 
fi mai nimerit ca să se stabilească 
una sau două probleme, dar care să 
fie adîncite temeinic. Delegațiile să 
ia contact cu organe și instituții spe
cializate. Formula cea mai eficientă 
mi se pare : un număr restrîns de 
membri, care să aibă posibilitatea 
să lucreze efectiv".

Observațiile ni se par judicioase. 
Fiindcă sistemul de a trimite dele
gații „cu un cerc larg de probleme" 
duce la situația ca membrii unor de
legații diferite, plecate la un an, doi 
diferență, să facă aceleași „desco
periri". De pildă, cum ne-a fost dat 
să auzim, că în stațiunile turistice 
sînt necesare... o deservire exemplară 
și jocuri de agrement... Anomalia e 
că o asemenea chestiune e semna
lată de cîteva ori la rînd. fără ca să 
fie adîncită cu competenta nece
sară.

Ne raliem și punctului de vedere 
exprimat de tov. IULIAN VINTILă, 
directorul coordonator al I.H.R. 
„Athenee Palace", care propune ca 
asemenea delegații care au caracter 
de lucru, să fie alcătuite din diverși 
specialiști (economiști, planificatori,

specialiști în finanțe), astfel ca stu
diul multilateral să fie urmat de pro
puneri .‘ie raționalizare a întregului 
sistem care generează anumite ano
malii. Delegațiile, alcătuite din oa
meni de meserie — restauratori și 
hotelieri — pentru a1 studia. prin 
contact nemijlocit, experiența con
cretă a colegilor din străinătate, nu 
trebuie să dureze mai mult de o 
lună și să fie întreprinse, ca să fie 
cît mai eficiente. în toiul sezonului 
turistic, cînd gazdele au de rezolvat 
situații dificile și-și mobilizează în 
acest scop toată măiestria lor pro
fesională.

Este nevoie, după cum s-a insistat 
nu o dată, ca aceste călătorii de do
cumentare sau de specializare în 
străinătate să fie minuțios pregătite 
în ceea ce privește alcătuirea pro
gramelor prin stabilirea unor obiec
tive precise, concrete, atît la nivelul 
întregii delegații, cît și al fiecărui 
membru al ci în parte. Aspectele dc 
interes deosebit, propuse pentru stu
diu, să fie aprofundate la fața locu
lui, temeinic, multilateral, pînă la 
ultimul amănunt, astfel ca la sosire 
să fie prezentată nu o simplă trecere 
în revistă de date, de situații con
știincios relatate, ci un material sin
tetic, calificat, cu concluzii bine 
gîndite, care să conțină sugestii și 
propuneri, atent și judicios argu
mentate, pentru aplicarea lor în 
condițiile realităților noastre. Aceste 
materiale de sinteză să fie dezbătute 
neîntîrziat la forul de conducere cel 
mai înalt al ministerului, cu care 
ocazie să se facă o apreciere clară 
asupra roadelor deplasării și să s« 
traseze sarcini, cu termene și răs
punderi personale, privind activita
tea de viitor. Numai astfel documen
tările și specializările peste hotare 
vor fi în mod eficient și judicios 
fructificate.

gulă printre salariații care 
depășesc norma în fiecare 
zi. Dacă se adaugă la 
criza de timp, inevitabilă 
în asemenea condiții, obo
seala justificată, rezolvă
rile administrative ale nu
meroaselor situații și ra
poarte, se poate deduce 
ce „disponibilități" poate 
avea medicul în realiza
rea unui examen medical 
corespunzător.

*
Calitățile sufletești, a- 

fective, sentimentele dacă 
vreți, colorează răceala 
examenului obiectiv, ade
sea extrem de tehnicizat, 
cu căldura izvorîtă din în
țelegere duioasă, din a- 
fecțiune și compasiune 
pentru drama sau tragicul 
bolnavului. Am fost pre
ocupat, încă din perioa
da formației mele, de a- 
ceste trăsături ce carac-le- 
rizează umanitatea medi
cului. Am văzut-o ilus
trată de medici modești și 
devotați bolnavului, vin- 
decînd de cele mai mul
te ori, consolind întot
deauna, resemnîndu-se 
cu tristețe în fața inevi
tabilului.

Alături de valoarea ei 
umană, medicina este, în 
același timp, un auxiliar 
indispensabil al forțelor 
de producție. Din multe 
puncte de vedere poate 
fi definită ca protec
toare a forțelor de 
producție și a factoru
lui care le generează și 
le întreține de-a lungul 
generațiilor. Această înal
tă conștiință cetățeneas
că definește poziția noas
tră morală, îi dă o plat
formă care conferă o nouă 
strălucire profesiei noas
tre. în societatea moder
nă, sănătatea omului nu 
este numai o problemă in
dividuală, ci și una socia
lă. In fața noastră apar noi 
relații, de astă dată între 
medicină și colectivitatea 
umană. La acest nivel se 
pun noi probleme, care 
complică relația medic- 
bolnav cu noi factori de
terminați de consecințele 
sociale ale deciziilor și 
intervențiilor medicale.

Printr-o generalizare cri
ticabilă, izvorîtă din ne
cunoaștere (ignoranță), se 
apreciază negativ de că
tre unii bolnavi posibili
tățile medicinii, compe
tența și onorabilitatea me
dicilor. Cazurile negati
ve izolate nu permit o a- 
semenea generalizare. Să 
nu uităm că în toate pro
fesiile există indivizi cu 
lipsuri profesionale și mo
rale. Dacă bolnavul vine 
în fața medicului cu sus
piciune, cu neîncredere, 
fără stima ce potențial 
trebuie Să i-o acorde, am
bele părți au pierdut; în 
primul rînd pacientul, care 
nu poate beneficia de a- 
jutorul ce 1-1 poate da 
medicul.

Să nu uităm niciodată 
dificultățile pe care le in
clud, în unele cazuri, 
diagnosticul și tratamen
tul. Complexitatea ființe; * 
umane este extraordina
ră, iar dacă adăugăm și 
complexitatea procesului 
de îmbolnăvire, pot fi 
lesne imaginate riscurile 
unei decizii de diagnostic 
și de tratament. In orice 
act medical există un 
grad de incertitudine, de 
neprevăzut și uneori de 
risc Și apoi nu trebuie ui
tat că un număr de me
dici au căzut victima mun
cii lor profesionale, prin 
infecții de spital, de pro
sectură și prin asistența 
alienărilor; în unele spe
cialități există o primă de 
periculozitate, justificată 
nu numai tehnic, dar și 
prin inducția morbidă e- 
xercitată de bolnavi.

In fond, cei doi parte
neri ai relației medic-bol- 
nav rezolvă ecuația com-, 
portamentului în parame
trii societății în care tră
iesc, ai momentului isto
ric și ai particularităților 
profesionale pentru pri
mul și de viață pentru cel 
de-al doilea. Perfecțiunea 
acestui raport interumgn 
în absolut este o utopie, 
perfecționabilitatea o rea
litate. Să facem tot ce 
este posibil pentru a-1 a- ■ 
meliora, spre avantajul 
umanității suferinde si al 
nobilei profesii de medic, 
desfășurată de atîtea ori 
în anonimat și devoțiune.

DIAPO
ZITIVE
COLOR

Diapozitivele color, 
grupate pe diferite teme, 
redau pe peliculă opere 
de artă, monumente is
torice, vederi turistice și 
aspecte din fauna și flo
ra țării noastre.

Aceste diapozitive rea
lizate de Studioul Cine
matografic „Animafilm" 
— București se găsesc 
de vînzare la librării, 
papetarii și în magazine 
ale rețelei comerciale 
din toate regiunile țării,
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Plenara Consiliului
Superior

In zilele de 27 și 28 a- 
prilie a.c. a avut loc Ple
nara Consiliului Superior 
al Agriculturii și a Con
siliului gospodăriilor agri
cole de stat, 
dezbaterii 
sate prin 
narei C.C. 
privire la 
conducerii, 
nanfării 
gospodăriilor agricole de 
stat.

La plenară au partici
pat secretarii cu proble
mele agrare ai comite
telor regionale P.C.R., di
rectori de trusturi gostat, 
de întreprinderi agricole 
de stat, șefi de ferme a- 
gricole experimentale și 
etalon, cadre de condu
cere și specialiști din di
ferite ministere econo
mice și institufii centrale.

Lucrările plenarei au 
fost deschise de Nicolae 
Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agri
culturii.

Dezbaterile au relevat 
interesul larg cu care spe
cialiștii, fofi lucrătorii din 
unifăfile agricole de sfat 
au primit recentele mă
suri stabilite de partid, 
L.otărîrea lor de a le tra- 
iuce în viafă. Participan

tă la plenară au subliniat 
că lucrătorii din agricul
tură văd în hoiărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. o 
nouă expresie a grijii per
manente pe care o poar
tă partidul și statul 
pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii’ de 
stat, pentru creșterea a- 
portului ei la întărirea în-

consacrată 
sarcinilor fra- 
Hotărîrea Ple- 
al P.C.R. cu 
îmbunătățirea 
planificării, fi- 

și organizării

tregii economii naționale, 
la îmbunătăfirea continuă 
a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Dezbaterile au relevat 
necesitatea ca încă din 
acest an în toate gospo
dăriile agricole de sfat 
să se treacă la pregătirea 
condițiilor necesare apli
cării prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. — 
executarea la timp a 
lucrărilor agricole, folosi
rea mai judicioasă a mij
loacelor tehnico-materia- 
le și a forjei de muncă, 
legarea mai strînsă a 
cadrelor de specialitate 
de conducerea nemijlo
cită a procesului de pro
ducție, în scopul creșterii 
producției vegetale și a- 
nimale, reducerii prețu
lui de cost și rentabiliză
rii gospodăriilor agricole 
de stat.

Șefi de ferme și direc
tori de întreprinderi agri
cole de stat, experimen
tale și etalon recent con
stituite, au subliniat su
perioritatea noilor princi
pii de organizare și func
ționare a întreprinderilor 
și fermelor și au făcut nu
meroase propuneri pentru 
buna organizare a ferme
lor și a întreprinderilor. 
Exprimîndu-și convingerea 
că înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid va asi
gura creșterea producției 
și a beneficiilor, ei au 
arătat că, în prezent, un 
mare număr de specia
liști care lucrează în di
ferite verigi intermediare 
trec la activitatea în sec-

fii ți brigăzi, în cadrul 
cărora îți pot valorifica 
capacitatea creatoare, pot 
aplica în mod eficient cu
noștințele și experiența 
în producție.

Plenara Consiliului Su
perior al Agriculturii a 
adoptat un cuprinzător 
plan de măsuri, menit să 
asigure înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 27-28 
martie a.c.

In numele specialiș
tilor și lucrătorilor din 
sectorul de sfat al agri
culturii, participant ii la 
plenară s-au angajat în 
fata partidului, a guver
nului și a întregului po
por că vor munci 
fără preget pentru apli
carea în viajă a ho- 
tărîrilor adoptate de par
tid, pentru ridicarea ca
litativă a activității tutu
ror gospodăriilor de stat, 
creșterea rentabilității și 
eficientei lor economice, 
sporirea substanțială a 
producției, adueîndu-și 
prin aceasta o mai mare 
contribufie la satisfacerea 
tot mai deplină a cerin
țelor de aprovizionare a 
populajiei și a industriei 
cu produse agro-alimen- 
tare, la întărirea și înflo
rirea patriei noastre so
cialiste.

In încheierea lucrărilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
losif Banc, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

M
ăsurile de îmbunătățire a 
conducerii, planificării, fi
nanțării și organizării gos
podăriilor agricole de stat, 
hotărîte de Plenara C.C. al 

P.C.R. din 27—28 martie a.c. cre
ează condiții ca fondurile ce se in
vestesc în unitățile agricole de stat 
să fie folosite cu eficiență sporită 
și în felul acesta, de pe urma fie
cărui leu investit, să se obțină pro
ducții și beneficii maxime.

Atenția deosebită pe care parti
dul și statul nostru o acordă uni
tăților agricole de stat ca fac
tori importanți în dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste și a în
tregii economii naționale, în apro
vizionarea populației, în satisface
rea nevoilor industriei prelucrătoa
re și a nevoilor de export, se re
flectă și în volumul important al 
fondurilor de investiții, în continuă 
creștere, alocat an de an acestor 
unități. în actualul cincinal, inves
tițiile destinate gospodăriilor agri
cole de stat reprezintă 16,4 miliar
de de lei, fiind în creștere cu peste 
7 miliarde de lei (76 la sută) față de 
realizările din cei cinci ani ante
riori. Aceste fonduri sînt orienta
te mai ales spre dezvoltarea creș
terii animalelor (48,1 la sută) — 
îndeosebi în complexe de tip in
dustrial — spre continuarea meca
nizării lucrărilor agricole (29,3 la

AGRICOLE DE STAT
sută) și spre creșterea producției 
vegetale (17 la sută). în afara aces
tora, unitățile agricole de stat vor 
beneficia și de cea mai mare parte 
din fondurile de investiții alocate 
pentru lucrările de îmbunătățiri 
funciare care urmează să se exe
cute în perioada 1966—1970.

Pe seama investițiilor realizate, 
gospodăriile de stat și-au dezvoltat 
considerabil baza tehnico-materia-

Ion RÂȚOI
vicepreședinte al Băncii 

de Investiții

lă, ceea ce a contribuit la creșterea 
producției vegetale și animale, la 
participarea în tot mai mare mă
sură a acestor unități la formarea

Vom fructifica timpul de muncă 
cu valoare maximă pentru producție
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UZINA „ELECTROPUTERE" 
CRAIOVA
(Urmare din pag. I)

vor asigura îmbunătățirea deservirii locurilor de 
muncă cu materiale, scule și documentație tehnică, 
organizarea mai judicioasă a predării și preluării 
schimbului, introducerea pontajului la locurile de 
muncă etc.

Prin aplicarea măsurilor adoptate ne angajăm ca 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Republicii 
să realizăm, pe seama creșterii productivității mun
cii, peste prevederile planului pe acest an :

Uzina „Electroputere“-Craiova : noi locomotive Diesel electrice în montaj
Foto : M. Andreescu

■ K WȚ” ■■

Vineri a fost dată în exploatare calea ferată electrifica
tă Cîmpina — Ploiești-tridj. între stațiile Brașov — Ploiești- 
triaj au fost construite linii de contact, blocuri cu centrali
zare electrodinamică, substații de tracțiune. Acum, trenurile 
cu tonaj sporit sînt remorcate, pe o distanță de peste 100 km, 
de către locomotive electrice de mare putere.

Lucrările pe această porțiune de linie, care marchează în
ceputul acțiunii de electrificare a căilor ferate din țara noas
tră, au lost executate după cele mai moderne metode. în 
prezent se continuă în ritm intens electrificarea ultimului sec
tor al căii ferate Brașov — București, de la Ploiești spre Ca
pitală.

(Agerpres)

— 5 locomotive Diesel-electricc
— 15 milioane lei la producția globală ;
— 10 milioane lei la producția marfă vîn- 

dută și încasată :
— 1 500 000 lei economii la prețul de cost;
— 2 000 000 lei beneficii.

Considerăm că ar fi deosebit de util dacă și alte 
colective din industria construcțiilor de mașini ar 
iniția analize similare, care să le ajute să mobilizeze • 
la maximum rezervele de folosire a timpului de lu
cru în scopul sporirii producției și productivității 
muncii.

Colectivul uzinei noastre asigură conducerea par
tidului, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că va desfășura o muncă neslăbită pen
tru ridicarea continuă a nivelului tehnic al mașini
lor și aparatelor electrice, sporirea producției și 
productivității muncii, reducerea prețului de cost, 
adueîndu-și astfel întreaga contribuție la dezvolta
rea economiei naționale, la creșterea nivelului de 
trai al întregului popor.

In numele colectivului uzinei „Electroputere" :

I
 pentru obținerea unui emulgator pentru fa

bricarea cauciucului Carom ; asistență tehnică 
la introducerea în fabricație curentă a unui 
pigment albastru ftalocianinic la întreprin
derea „Colorom“-Codlea.

— Scurtarea termenelor unor probleme din 
planul de cercetare : inițiator folosit la poli- 
merizarea etilenei la presiune înaltă — cu 2 
trimestre ; stabilizator pentru PVC cu un tri
mestru.

— încheierea de noi contracte cu între
prinderile și reducerea costului orei de cer
cetare, astfel îneît să acoperim integral chel
tuielile de cercetare ale institutului.

Asigurăm conducerea partidului că întregul co
lectiv de cercetători al ICECHIM-ului nu va pre
cupeți nici un efort pentru îndeplinirea angajamen
tului luat și este hotărît să întîmpine a 20-a aniver
sare a proclamării Republicii c.u noi succese în ac
țiunea de ridicare a eficienței în cercetare, pentru 
sporirea contribuției acesteia la realizarea sarcinilor 
mărețe puse de partid în fața poporului nostru.

Pentru directorul institutului : 
Ing. TIBERIU ARDELEAN 
director adjunct științific 

Ing. DIAMANTA LAUDONIU 
secretarul organizației de bază 

Ing. ISABELA FLORESCU 
președintele comitetului sindicatului 

ELENA CUMPĂNAȘU 
secretarul comitetului U.T.C.EXPLOATAREA MINIERĂ

BAIA SPRIE
(Urmare din pag. I)

Ing. ALEXANDRU HEINRICH 
director general 

NICOLAE PĂDUREANU 
secretarul comitetului de partid 

VIRGIL CUCU 
președintele comitetului sindicatului 

GHEORGHE ENE 
secretarul comitetului U.T.C.

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI CHIMICE
(Urmare din pag. I)

laprinderi, prin care s-au 
sută din cheltuielile de 
cetare pe 1967 cuprinde 
nătățirea unor tehnologii existente și elaborarea de 
procese tehnologice noi prevăzute în planul de dez
voltare a economiei naționale. Prin rezolvarea aces
tor probleme pe bază de contracte încheiate cu în
treprinderile se acoperă 90 la sută din cheltuielile 
de cercetare ale institutului.

în prezent, din inițiativa conducerii partidului, 
în întreaga țară se desfășoară o amplă acțiune 
de organizare științifică a activității economice. în 
cadrul acestei acțiuni, conștienți de necesitatea îm
bunătățirii eficienței muncii de cercetare, în institu
tul nostru s-a alcătuit un colectiv care a analizat 
unul din aspectele organizării activității de cerceta
re, și anume, modul de folosire a timpului de lucru 
de către salariați. Cu acest prilej, a reieșit că în 
anul 1966 peste 10 la sută din fondul de timp, afec
tat cercetării, a fost neutilizat, datorită întîrzierilor 
de la program, învoirilor în interes personal, con
cediilor fără plată, convorbirilor telefonice particu
lare, precum și altor cauze.

în urma dezbaterilor care au avut loc în aduna
rea generală de partid și cu toți salariații institutu
lui, a fost adoptat un plan de măsuri a cărui apli
care va duce la înlăturarea lipsurilor existente. De 
asemenea, s-a hotărît ca documentarea tehnică, pre
gătirea materialelor pentru simpozioane și con
grese, pregătirea articolelor pentru publicare, pre
zentarea de referate științifice, precum și alte ase
menea acțiuni să se desfășoare în afara orelor de 
program.

Prin valorificarea timpului rezultat în urma apli
cării măsurilor adoptate, colectivul nostru de cer
cetare se angajează ca în acest an să realizeze ur
mătoarele :

putut acoperi peste 65 
cercetare. Planul de cer- 
probleme legate de îmbu-

— Suplimentarea planului de cercetare cu 
următoarele probleme : elaborarea tehnologiei 
de obținere a hidroxidului de potasiu pe cale 
electrolitică și a carbonatului de potasiu, care 
în prezent se importă ; elaborarea tehnologiei

creșterii producției și productivității muncii, îmbu
nătățirii calității minereului și concentratelor, uti
lizării integrale a 
lor.

Din examinarea 
la toate locurile 
realizarea acestor 
constituie folosirea completă și productivă a fondu
lui de timp. Concluziile desprinse cu acest prilej 
au confirmat faptul că se irosește o mare parte din 
timpul afectat producției, că în organizarea muncii 
există încă deficiențe datorită cărora în anul trecut 
nu am realizat peste zece mii tone de minereu și un 
important volum de lucrări miniere de pregătire 
și deschidere.

Conștienți de răspunderea ce ne revine de a asi
gura economiei naționale minereu mai mult și de 
calitate superioară, am trecut la aplicarea unui com
plex de măsuri care să conducă la folosirea efectivă 
a celor 480 de minute, utilizarea din plin a mași
nilor și utilajelor, aprovizionarea ritmică a locurilor 
de muncă, îmbunătățirea transporturilor în subteran 
și la suprafață. Ca urmare, în primul trimestru 
am depășit planul la minereu excavat, extras și 
prelucrat, sarcina de creștere a productivității mun
cii a fost realizată în proporție de 100,7 la sută, iar 
economiile suplimentare la prețul de cost s-au ridi
cat la aproape 1 400 000 lei.

Din analiza efectuată rezultă însă că numai pe 
seama organizării mai bune a transportului munci
torilor, precum și a transportului minereului,'elimi
nării defecțiunilor în funcționarea utilajelor, înlă
turării întîrzierilor, învoirilor și a lipsurilor nemo
tivate, printr-o rațională aprovizionare a locurilor 
de muncă, timpul efectiv de lucru poate 
mai productiv în fiecare schimb.

Colectivul nostru desfășurînd o muncă 
în întrecere, se angajează să obțină în 
peste prevederile planului o creștere a productivită
ții muncii cu 2,4 la sută, reducerea prețului de cost 
cu 3,2 la sută, 4 500 tone de minereu, 300 ml lucrări 
miniere de deschidere și pregătire, să execute 4 300 
mc rambleieri în golurile vechi.

Considerăm că posibilitățile de depășire a sarci
nilor de plan nu sînt epuizate, că acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a muncii va 
scoate la iveală noi rezerve.

Pregătindu-se să întîmpine cea de-a XX-a ani
versare a Republicii cu realizări cît mai însemnate, 
colectivul Exploatării miniere Baia Sprie asigură 
Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că va munci cu entu
ziasm pentru înfăptuirea politicii partidului, adu- 
cîndu-și întreaga contribuție la înflorirea și prospe
ritatea României socialiste.

Ing. VILHELM MĂGUREAN 
șeful exploatării 

SIMION GHEȚIE 
secretarul comitetului de partid 

GAVRIL TRIF 
președintele comitetului sindicatului 

MIHAI BONIȘ 
secretarul comitetului U.T.C.

capacității mașinilor și agregate-

minuțioasă a condițiilor existente 
de muncă a reieșit că, pentru 
obiective, o importantă rezervă o

fi folosit

susținută 
acest an,

care
Ca- 

unor 
în

fondului central de produse agri
cole și la creșterea venitului națio
nal. Rezultatele obținute pînă în 
prezent în aceste unități nu sînt 
însă pe măsura eforturilor finan
ciare și materiale făcute de stat. 
An de an au rămas fonduri de 
investiții nefolosite, a întîrziat in
trarea în producție a unor obiec
tive, costul unor lucrări a fost ri
dicat, scumpind produsele, iar fon
durile fixe realizate nu au fost în
totdeauna folosite la întreaga lor 
capacitate și cu efectele economico- 
financiare scontate. Toate aceste 
neajunsuri au fost cauzate de o se
rie de lipsuri care au existat în 
conducerea, organizarea și planifi
carea activității gospodăriilor agri
cole de stat.

Examinarea atentă a modului de 
dotare a gospodăriilor de stat cu 
tractoare, mașini agricole și alte 
utilaje scoate în evidență faptul că 
centralismul excesiv manifestat în 
această acțiune a determinat dota
rea gospodăriilor cu mijloace pe 
care nu le-au cerut, de care nu a- 
veau nevoie și care au rămas mult 
timp nefolosite. Gospodăriei de stat 
Lipnița, regiunea Dobrogea, i s-au 
repartizat, în septembrie 1965, 4
combine de recoltat porumb. Ne- 
pulîndu-le folosi, deoarece terenul 
gospodăriei este accidentat, le-a 
declarat disponibile, după ce a plă
tit amortismente de 54 000 lei, 
au grevat’ prețul produselor, 
zuri similare ' de dotare a 
unități fără suficientă luare
considerare a condițiilor concrete 
(profil de producție, natura terenu
lui. dotarea anterioară etc.) s-au 
constatat și la alte gospodării de 
stat.

Lipsurile existențe în conduce
rea și organizarea exploatării com
plexelor de creștere industrială a 
animalelor din gospodăriile de stat, 
ca și întârzierile și deficiențele în 
elaborarea documentațiilor 
economice, în execuția și 
lor în funcțiune, au dus 
lizarea nesatisfăcătoare a 
trilor proiectați privind producția 
și prețul de cost și deci a inves
tiției specifice și respectiv a ter
menului de recuperare. Complexe
le avicole, spre exemplu, au reali
zat în 1966 numai 85 la sută din 
producția totală de ouă prevăzută 
în proiecte, iar prețul de cost la o 
mie de ouă a fost depășit față de 
prevederile cuprinse în proiecte cu 
20 la sută.

Prin măsurile adoptate de Plena
ră se creează premise ca asemenea 
neajunsuri să fie înlăturate. Com
petența, spiritul de inițiativă și 
răspundere al specialiștilor și 
celorlalți lucrători din fermele 
gricole — ca unități agricole 
bază — vor avea un, larg cîmp 
afirmare și de dezvoltare în dome
niul investițiilor. Stabilind direct 
obiectivele planului de producție și 
economico-financiar al unităților în 
care lucrează, ei vor fi în măsură 
să aprecieze în mod judicios și 
investițiile strict necesare de reali
zat pentru îndeplinirea, în con
diții optime, a prevederilor res
pective Faptul că venitul fiecărui 
lucrător al fermei va fi condiționat 
de producțiile și beneficiile obți
nute va determina sporirea preo
cupării și a răspunderii specialiști
lor în ce privește rezultatele inves
tițiilor sub aspectul creșterii pro
ducției și a rentabilității.

Un sprijin însemnat în realiza
rea acestor cerințe vor trebui să-1 
aducă, în măsură sporită, proiec- 
tanții lucrărilor de investiții din a- 
gricultură. Trăgînd învățăminte 
din neajunsurile semnalate cu pri
vire la costul și soluțiile unor lu
crări, elaborarea, adaptarea la te
ren și utilizarea proiectelor tip, ca 
și cu privire la fundamentarea efi
cienței economice a investițiilor din 
agricultură, ei sînt datori să-și îm
bunătățească substanțial activitatea 
în acest domeniu. Pentru a se pu
tea rezolva mai operativ probleme
le legate de adaptarea la teren a 
proiectelor tip, directive și refolo- 
sibile, ca și cele legate de proiec
tarea unor construcții mai mici, 
consider că este necesar să se dez
volte capacitatea de proiectare a bi
rourilor existente la nivelul regiu
nilor în cadru] trusturilor gostat, 
în aeelași scop, ar trebui avută în 
vedere și necesitatea de a dezvolta 
unitățile de proiectare din cadrul 
organizațiilor de construcții ale 
Ministerului Construcțiilor și ale 
sfaturilor populare regionale care, 
potrivit reglementărilor actuale, au 
sarcina — încă insuficient îndepli
nită — de a elabora proiecte de 
execuție pentru lucrările din pla
nul lor de producție.

tehnico- 
pu nerea 
la rea- 

parame-

de 
al 
a- 
de 
de

în sprijinul preocupărilor legate 
de realizarea la timp și de crește
rea eficienței economice a investi
țiilor în agricultură vin și măsu
rile de simplificare a finanțării in
vestițiilor. în prezent, finanțarea 
investițiilor din planul de stat se 
face din mai multe surse (alocații 
de la buget, cote din fondul de a- 
mortizare, sume provenite din li
chidarea fondurilor fixe etc.) ceea 
ce implică 
cat de 
buire a 
prinderi, 
la timp a 
nanțarea investițiilor dintr-un sin
gur fond, constituit din alocațiile 
de la buget și din actualele surse 
proprii, care se vor acumula cen
tralizat la bancă, va înlătura desi
gur aceste greutăți. De asemenea, 
finanțarea investițiilor necentrali
zate (necuprinse în planul de stat), 
dintr-un singur fond în locul finan
țării din cele două fonduri separat 
constituite în prezent (fondul în
treprinderii și fondul de acumula
re), va permite unităților agricole 
de stat folosirea mai operativă a 
acestor resurse financiare.

O măsură importantă se prevede 
și în ce privește finanțarea acțiunii 
de formare și lărgire a turmei ,de 
bază și cointeresarea unităților a- 
gricole de stat în folosirea judici
oasă a fondurilor cheltuite pentru 
această acțiune. în loc de finanța
rea nerambursabilă din fondurile 
bugetului de stat și din sumele pro
venite din lichidarea animalelor, 
finanțarea pentru creșterea anima
lelor de reproducție și de muncă 
din mijloacele circulante, deci de 
la producție, sporește răspunderea 
pentru reducerea prețului de cost 
al animalelor și pentru recupera
rea în întregime a cheltuielilor pe 
seama rezultatelor în producție.

Banca de Investiții, prin unitățile 
sale, va sprijini și mai mult uni
tățile agricole de stat, îndeosebi la 
nivelul fermelor și întreprinderi
lor, va aplica forme., și. metode cît 
mai simple și eficiente de finan
țare și de control, pe baza prin
cipiilor ce au fost indicate la Ple
nară își va desfășura întreaga acti
vitate la un nivel calitativ superior, 
spre a contribui la realizarea sar
cinilor ce revin unităților agricole.

un sistem compli- 
distribuire și redistri- 

surselor între între- 
greutăți în asigurarea 
fondurilor necesare. Fi-

OPĂRUT Nr. 4/1967
fii REVISTEI

PROBLEME
ECONOMICE"

Revista publică articolele : 
Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii — cerință 
obiectivă pentru creșterea efici
enței economice, de C PINTI- 
LIE și P. STEJARU ; Ridicarea 
calitativă a activității tuturor u- 
nităților agricole de stat, de E. 
COJANU ; Unele aspecte teo
retice ale formării bazei valo
rice a prețurilor în socialism, de 
I. RACHMUTH, membru co
respondent al Academiei ; Posi
bilități de economisire a meta
lului în industrie, de dr. V. M. 
POPESCU ; Rezerve de 
a productivității muncii 
dustria textilă, de ȘT. 
REANU ; Importanța 
independenței de stat 
dezvoltarea economică a Româ
niei, de dr. M. FATU, și Dina
mica cheltuielilor materiale și 
unele corelații ale reproducției 
capitaliste, de dr. C. MOISUC.

La rubrica „SOCIOLOCIE E- 
CONOMICĂ", revista publică 
articolele : Preocupări concrete 
de sociologie economică româ
nească, de MIRON CONSTAN- 
TINESCU și Contribuția școlii 
monografice de la București Ia 
cunoașterea și cercetarea reali
tății social-cconomice românești, 
de dr. O. BĂDINĂ și O. NEAM- 
ȚU, iar Ia rubrica „SCHIMB DE 
PĂRERI", articolele, Probleme 
teoretice privind salariul în so
cialism, de dr. D. GRINDEA, și 
Criterii de alegere a formelor de 
salarizare, de W. MENDELS- 
HON. Articolele : Principii și 
forme ale cooperării economice 
internaționale, de C. GAVRI- 
LESCU, și Marketingul și pros
pectarea pieței, de M. C. DE- 
METRESCU, sînt publicate la 
rubrica „RĂSPUNSURI LA ÎN
TREBĂRILE CITITORILOR".

Revista cuprinde, în continua
re, o serie de materiale la ru
bricile „ÎNSEMNĂRI", CRI
TICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE" și 
„INFORMAȚII ȘTIINȚIFICE".
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cinema

15,30; 18: 20.30.
------- ambele serii : TIMPURI NOI (completare Succesul) — 8,15; 11,15;

a — AU,OU, AU,OU, IO; Z.U.OU, rXLVJXl *vzv*v*/ ,

20,45, DRUMUL SĂRII (completare Orizont științific nr. 2/1967) —

cinemascop: FERENTARI (completare Acul) —10; 12; 15,30; 18;

18,00 — „La șase pași de o excursie", 
concurs pentru pionieri și școlari.

19,00 — Telejurnalul de
19,27 — Buletinul meteorologic.
19.30 — Ancheta TV : Turism.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Emoții în premieră — emisiune muzicală- 

concurs. Prezintă : Paul Sava.
21.30 — Film serial : „Baronul".
22,20 — Miero-varietăți.
22,50 — Panoramic.
23,25 — Telejurnalul de noapte.

Enusiune-

Orchestra simfonică a Filarmonicii de 
„George Enescu" prezintă sîmbătă seara, în 
Ateneului, un concert simfonic cu concursul 
nistului francez Jean Casadesus și al corului de 
femei, dirijat de Vasile Puntea. La pupitrul 
orchestrei: Mircea Cristescu. Programul cuprin
de : Mișcare simfonică de Bernard de Crepy și 
Simfonia a IV-a de Wilhelm Berger, in primă au
diție ; Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 
în sol minor de Saint Saens și Uvertura și scena I 
din opera Tannhăuser de Wagner. Concertul va 
fi repetat duminică, la ora 11, în aceeași sală.

Iată noul program de scurt metraje românești 
care va putea fi vizionat la cinematograful „Tim
puri Noi" între 1—7 mai a.c.

OASPEȚI DE IARNA — scenariul și regia : Ion 
Bostan ; imaginea : Hie Cornea, Ion Bostan.

MAMA LUI ADRIAN — scenariul și regia : Flo- 
lica Holban ; imaginea : Vasile Nițu

IN TAINIȚELE MUZEULUI — scenariul și regia : 
Silvia Armașu ; imaginea : Ilie Cornea.

FABRICA DE ÎMPACHETAT FUM — scenariul 
și regia : Ion Moscu ; imaginea : W. Goldgraber, 
Petre Gheorghe.

TENSIUNE ÎNALTA LA BECHET — scenariul 
și regia : Mirel llieșu ; imaginea: Karol Kovâcs, 
Tiberiu Olasz, V. Nițu, D. Segal.

ISTORIA UNUI MANUSCRIS — scenariul : N. 
Otrocol, Dumitru Todericiu ; regia : N. Otrocol; 
imaginea : Emeric Ghidali,

AVENTURILE UNUI PUNCT — scenariul : Ro-: 
mulus Vulpescu ; regia : Ștefan Munteanu.

Două opere
De la bun început se poate 

spune că însăși ideea cuplării ce
lor două opere comice — Gianni 
Schicchi de Puccini și Ora spa
niolă de Ravel — este lăudabilă. 
Cu toate că autorii lor se exprimă 
în limbaje deosebite se urmăreș
te, de fapt, aceeași desfășurare 
promptă, fără ocolișuri, se caută 
păstrarea naturaleții, a simplită
ții, a firescului, se desprind vorbe 
cu tîlc, vorbe de duh. Chiar și 
textele, aparținînd respectiv poe
tului francez Franc-Nohain pen
tru Ora spaniolă și libretistului 
Giovacchino Forzano pentru Gi
anni Schicchi, deapănă farsele 
fără complicații și umpluturi, di
namic. Umorul de obicei prețios 
în .operele lirice se degajă, în 
cele două capodopere, nestinghe
rit, cu mult nerv, cu o mare gamă 
de posibilități expresive. încurcă
turile lui Conception, din Ora 
spaniolă, amintesc 
lui Boccaccio, iar 
chi, erou al unui 
fernul“ lui Dante, 
Maître Pathelin și 
eroi cunoscuți prin istețimea lor. 
Ambele opere relevă inteligența 
și bunul simț al omului simplu 
și, ca la orice fabulă, în final 
se subliniază morala, se trag în
vățămintele. Spectatorului i se o- 
feră, așadar, prin acest diptic, 
două ore de muzică spirituală, 
de vervă și, așa cum am apre
ciat la premieră, o înaltă artă a 
interpretării.

în regia lui Hero Lupescu (una 
din cele mai remarcabile creații 
ale sale) se subliniază inteligent 
simbolul Timp din Ora spaniolă, 
se ridiculizează cupiditatea și a- 
variția din Gianni; mișcările sce
nice ale personajelor, dezlegate de 
tipicul static, sînt replică promp
tă a acțiunii, a dinamismului so
nor, șterg patina partiturilor, dau 
noi valențe reprezentării.

în primul rînd, eroii operei lui 
Ravel : bătrînul ceasornicar, cre
dul în fidelitatea soției sale, 
Torquemada din Toledo, și ad
miratorii lui Conception, frumoa
sa sa soție -. visătorul Gonzalve, 
bancherul disgrațios Don Inigo 
Gomez și cîștigătorul dragostei, 
norocosul cărăuș Ramiro (care a 
îneîntat în aria „Iată ce-nseam- 
nă o femeie cu duh“) și-au găsit 
o reușită întruchipare în Vasile 
Diaconescu, Valentin Teodorian, 
Constantin Gabor și Ladislau 
Konya. în special, Valentin Teo
dorian a conturat cît se poate 
de bine pe acel student visător 
Gonzalve, pe care situațiile cu
rioase nu-1 ating, rămînînd tot 
timpul cu gîndul la poezie. In

de povestirile 
Gianni Schic- 
cînt din „In- 
este frate cu 
cu atîția alți

Și âl TUTUROR

la

Nu e desigur o noutate 
afirma că pecetea origina

lității pe toate planurile, 
oricît de modeste, presupu
ne, spre a fi obținută, un 
grad însemnat de dificulta
te. Mai cu seamă creația de 
artă impune un tip de ges
tație anevoioasă și de lungă 
durată.

încă de la primii pași în 
artă artistul este literalmen
te bombardat de invitațiile 
a zeci de maeștri, din
tre care mai ales unul 
sau doi pun stăpînire pe 
întreg felul lui de a fi, 
îl farmecă — sau — ca să 
folosim un verb romanțios
— îl transportă. „Pot să fac 
și eu la fel" e strigătul de 
triumf cel mai candid care 
se poate închipui. Strigă
tul acesta nu știm dacă 
un Eminescu sau un Ar- 
ghezi l-au scos într-ade- 
văr. Au strigat pentru ei, 
în orice caz, Iosif Vul
can și Macedonski,

’ ca aceasta să modifice esen
țial datele problemei. Pen
tru că la 16 ani Eminescu
— excelent versificator — 
nu e decît o umbră a lui 
Bolintineanu sau a lui A- 
lecsandri, iar Arghezi, cam 
la aceiași ani, face să vi
breze energic coarda lirei, 
dar în maniera maestrului 
său, Macedonski. Pe această 
treaptă, „imitația" înseamnă 
exersare, digitație, școlire, 
într-un cuvînt, și dacă vreo
dată faptul poate apărea scu
zabil și chiar obligatoriu e 
desigur în această formă și 
la această vîrstă. La 16 ani, 
așadar, Eminescu nu era de
cît un glas prin care vor
beau învățătorii săi. Trei ani 
mai tîrziu, chiar reminis
cențele — nu puține — din 
scrisul unor înaintași devin 
„eminesciene", iar aceștia, 
la rîndul lor, niște „preemi- 
nescieni". Originalitatea s-a

| rostit cu atîta putere, îneît, 
chiar azi, • trebuie să te 
smulgi vrajei pentru a putea 
distinge și alte tonalități 
poetice, anterioare sau con
temporane marelui poet.

O formă mai puțin ino
centă și deloc spontană, 
uneori chiar deliberată, e 
aceea care îndeamnă pe 

unii să agite din 
?-''îhi3: timp un anumit 
iț,‘ flamura blazonată 
unui maestru, înălța-

tă la rangul de simbol, 
în urmă cu un deceniu și 
mai bine, pe cînd se prac
tica o poezie cam zglobie 
și săltăreață, iar poeții se 
străduiau care mai de care 
să izgonească din forul lor 
interior tot ce putea aduce 
a elegie, cîțiva s-au gîndit 
să introducă demonstrativ în 
versuri tristețea, melancolia, 
despletirea elegiacă. Soluția 
care li s-a impus atunci a 
fost imitarea lui Bacovia, ur
mărit pînă în procedeele și 
lexicul său. Evident, nu cu

care-i încearcă, 
imitatori, chiar 
pentru o parte 
creației lor.

Oricît de ostentative, nu 
acestea sînt totuși formele 
cele mai supărătoare ale imi
tației și am spune că, redusă 
la atît, o astfel de problemă 
nici n-ar trebui să producă 
neliniști. Altceva ni se pare 
că ar merita cu adevărat o 
discuție atentă, și anume 
constituirea a ceea ce s-ar 
putea numi un stil-pastișă, 
a unei maniere transmisibile

astfel de mijloace se putea 
restabili în drepturile lui li
rismul și o înțelegere mai 
complexă despre poezie ca 
expresie irepetabilă a unor 
individualități bogat înzes
trate, avînd a comunica 
ceva din mesajul și psiholo
gia unei părți de omenire, 
ea însăși altfel structurată 
în raport cu vîrstele ante
rioare ale lumii.

Nu prea demult ceva ase
mănător s-a petrecut cu pre
luarea, cam prea fidelă, a 
modurilor de sublimare și 
concentrare specifice poeziei 
lui Ion Barbu. în numele 
unui ideal de strictețe pe 
care vor s-o reașeze la teme
lia lucrului poetic, bazați pe 
considerentul că poetica 
modernă încurajează în prea 
mare măsură diluarea ver
bală și explicitările prozai
ce, didactice, poeții aceștia, 
azi unii nu de tot tineri, 
socotesc lucrarea lui Ion 
Barbu, genul barbian, de 
expurgare a pletoricului și 
de încifrare a textului poe
tic drept unica formulă de 
esențializare a lirismului. E 
de prisos să mai subliniem 
cît de nefolositoare-e aceas
tă arborare de steag străin 
pentru poeții în cauză. Ea 
face din niște căutători de 
la care se așteaptă soluții 
proprii pentru întrebările

ca un pojar, aceeași la Bucu
rești și la Cluj, la Iași ori lă 
Craiova, la cei de aproape 20 
de ani, și la cei de aproape 
30, în proză și în poezie. Și 
toate acestea într-o vreme 
cînd talentele nu lipsesc, iar 
cîțiva poeți mai ales s-au im
pus ca individualități deplin 
autonome. Progresul cel 
mare realizat ține de expre
sie, de lărgirea registrului de 
nuanțe și mijloace, dar e si
gur că, paralel, a avut loc 
și o împrospătare a surselor. 
Nu, totuși, pe măsura uriașe
lor rezerve de problematică 
umană la care scriitorul ro
mân are astăzi acces. Acest 
decalaj a încurajat — orice 
s-ar spune — anume forme 
de zeificare a verbului : un 
fel de religie dezordonată și 
din cale-afară de slobodă a 
cuvintelor, o joacă neostoită 
de-a combinațiile lexicale, 
mergînd adeseori pînă la 
moft, dar mai ales un du-te 
vino de procedee care trec 
de la un autor la altul cu cea 
mai mare înlesnire și din 
care s-a constituit chiar sti- 
lul-pastișă despre care vor
beam ; al nimănui și al tu
turor, un fel de uniformă 
literară din care poți distin
ge vîrsta purtătorului, nu și 
individualitatea lui. în poe-. 
zie stilul acesta se poate re
cunoaște ușor după anumite

• X eomce in premiera
Teatrul

de Operă
și Balet

provocat de conturarea caractere
lor și apoi de situații. Rudele 
vărului mort Buoso, prefăcut în
durerate, plîng acum cu adevă
rat ! „Cui i-ar fi trecut prin min
te că la moartea lui Buoso vom 
plînge cu adevărat ?“ Buoso a lă
sat moștenire averea sa călugă
rilor de la Santa Reparata. A- 
cesta este mobilul care naște 
ideea de a-1 consulta pe istețul 
Gianni Schicchi I... Agitația sin
copată, redată de ansamblul ru-

• ORA SPANIOLĂ
• GIANNI SCHICCHI
Es

cîteva momente, ridicolul perso
najului a fost atît de'bine marcat, 
îneît s-a simțit trecerea spre un 
joc superior, detașat de personaj, 
în care interpretul își satiriza 
eroul. Parteneră ideală, stăpînă 
pe fiecare replică, Magda Iancu- 
lescu a realizat în Conception 
încă o creație de mare clasă. Spi
rituala partitură raveliană, dan
telată în jurul acestui personaj 
feminin care, prin capriciile sale, 
încurcă sau descurcă firul acțiu
nii, a cerut vervă, prezență de 
spirit, strălucire, calități pe care 
interpreta le-a avut din plin.

Ora spaniolă aduce rafinamen
tul francez, ca pe o cunună, ca
lităților operei italiene. Ravel a 
profitat de locul acțiunii — Tole
do — pentru a fructifica ritmu
rile spaniole, a le da un înțeles 
în cadrul acțiunii. Personajele își 
clădesc rolurile pe leitmotive (de 
pildă, Conception, Don Inigo), 
sau preiau teme întărindu-le 
expresia. Recitativul buf italian 
„quasi parlando" dă replicii un 
înțeles fidel, conjugîndu-se firesc 
cu debitul limbii franceze. Inter- 
preții n-au lăsat nici un moment 
șters, nenuanțat, nereliefat. Totul 
a fost viu : și ariile de sine stă
tătoare și comentariile și în spe
cial cvintetul final, răsunător, 
plin de vigoare, amintin- 
du-ne încă o dată de iscusitele 
finaluri tradiționale ale operei 
bufe italiene.

De la Toledo, acțiunea s-a mu
tat la Florența, în casa lui Buoso 
Donați; ca și în Ora spaniolă, per
sonajele sînt toate importante, dia
logurile seînteietoare. Rîsul este

delor, lăcomia lor, indignarea, de
zamăgirea în urma deschiderii 
testamentului provoacă ilaritate. 
Interpreții, fără reținere, toți în 
egală măsură au dat rolului mă
sura talentului, inventivitate. Bă
trînul Simone (Viorel Ban), care 
nu are nici o idee 
care se ceartă cu 
(Iulia Buciuceanu), 
încolțește speranța 
țări, sau cuplurile nepoților și ale 
soțiilor lor, care nu știu cum să-l 
momească mai bine pe Gianni 
Schicchi, au conturat cu vioiciune 
personajele lui Puccini. De aseme
nea, s-au reliefat figura luminoa
să a fiicei lui Gianni, Lauretta — 
(Maria Șindilaru) și a logodnicu
lui ei Rinuccio. Distribuția ca
litativ excelentă, ca și în Ora spa
niolă, a permis în Gianni Schic- 
chi, apariția interesantă a doi 
absolvenți ai Conservatorului 3 
în Rinuccio — Vasile Moldo- 
veanu, tenor cu largi posibili
tăți, și în notarul Ser Amantio- 
Lucian Marinescu, bariton care 
pe lîngă o voce plină, frumoasă, 
egal dezvoltată în toate regis
trele, a impus în cele cîteva mo
mente și o prezență scenică 
expresivă. Fără îndoială, crea
ția lui Octav Enigărescu, în 
Gianni Schicchi a dovedit că in
terpretul este nu numai un mare 
cîntăreț, ci și un mare actor. 
Amintim romanța în care Gianni 
le explică rudelor fiscul la care 
se expun în cazul descoperirii 
delictului, apoi riposta sa în fața 
furiei neamurilor lui Buoso pă
călite, împărțeala și finalul ca în 
comedia dell’arte, în care faimo
sul florentin arată înțelepciunea 
împărțelii făcute de el — scene

de salvare și 
bătrîna Zita 

atunci cînd 
unei noi tes

edificatoare, în privința excelen
tei realizări
Gianni.

A fost rezolvată, alături de in
terpretarea vocală, și partitura 
orchestrală. Pentru Gianni Schic- 
chi exista obișnuința cu muzica 
lui Puccini din „Madame But
terfly" sau „Boema", ceea ce a 
facilitat descifrarea noilor sen
suri ; am apreciat îndeosebi ex
plozia de vervă persiflantă la 
găsirea testamentului, ritmul de 
cavalcadă ce sugera lăcomia nea
murilor lui Buoso, legănarea du
ioasă cu care acestea vroiau să-l 
cumpere pe Gianni. Dar dacă 
această partitură era oarecum fa
miliară, în Ora spaniolă proble
mele au fost mult mai compli
cate, fapt ce n-a constituit totuși 
un impediment. La pupitru, Paul 
Popescu, în Puccini, dar mai ales 
în Ravel, a dat toată importanța 
orchestrației, dozării de ansam
blu. Ora spaniolă, ca și întreaga 
operă raveliană, este un model de 
finețe a întrebuințării instrumen
telor. Aciditatea textului este 
transfigurată în muzică. De la lu
mea ritmică a ceasornicăriei lui 
Torquemada, cu zumzete cu
rioase, cu pedale grave, pe care 
se țes mărunt sunete variate ca 
durată și înălțime, lume conside
rată o mică simfonie a jucăriilor 
sonore, trecînd prin picanteriile 
dialogului mereu jonglat cu or
chestra, prin readucerile, de-a 
lungul partiturii, a sunetelor de 
la început, pînă la motivul de ha- 
baneră din final, totul s-a echi
librat, s-a țesut, orchestra parti- 
cipînd fructuos la comentariu. 
Și, nu numai orchestra s-a simțit 
înviorată, dar și culorile costume
lor, decorul. îndeobște neglijată, 
funcționalitatea culorii a fost de 
data aceasta vizibilă. Astfel, am a- 
preciat, în Ora spaniolă, costumele 
pentru Gonzalve (culori dulcege, 
puerile) și Don Inigo (asemănătoa
re penajului de canar: portocaliu, 
roșu, galben) și decorul rafinat, 
semnate de Edith Gross. Un 
singur lucru n-am putut în
țelege : de ce a fost nevoie ca la 
începutul operei Gianni Schic- 
chi pe scenă să apară coordona
torul tehnic și să comande așe
zarea decorurilor, ca în cele din 
urmă să invite șeful de orches
tră să înceapă reprezentația ?

Acesta este doar un amănunt, 
care însă nu poate influența con
vingerea că teatrul nostru liric 
se fortifică, se reîmprospătează, 
întinerește; ultimele premiere 
stau mărturie I

a portretului lui

Smaranda OȚEANU

indicii precise : „mesajul" (în s 
înțelesul pe care-1 are acest Ig 
cuvînt la poștă, orice alt Is 
înțeles se dovedește a fi prea | 
pretențios) e nu o dată inco- 
erent, încețoșat. Un vers sau g 
două frapează de obicei prin- | 
tr-un fel de ingenuitate, care $ 
însă e departe de a ține de | 
cald întregii poezii. Organi- | 
zarea poematică e de multe » 
ori inexistentă, iar structurile K 
sînt rare, cum infimă apare I? 
și necesitatea care a chemat | 
la viață versurile. Piesele se | 
obțin prin sciziparitate : un c 
poem dă ideea altuia, și din | 
amîndouă se naște ciclul. | 
Mulți dintre poeții aceștia au | 
ca unică hrană spirituală | 
poezia care se scrie de vreo | 
doi ani încoace la noi, îneît s 
nu e de mirare că se-nvîrtesc | 
pe loc. Primejdia acestui tip | 
de pastișă-beton stă în sără
cia spirituală pe care o per
petuează și care-i împiedică 
pe mulți să vadă că se pot ; 
realiza diferențiat, prin a- 
bandonarea deprinderilor 
mimetice și prin punerea în 
valoare a înclinațiilor pro
prii. Un poet — să zicem — 
ar putea fi și chiar este un 
excelent peisagist, într-o li
rică de limpidități vizuale și * 
sonore, cu profunde ecouri j 
în spirit. Iată-1 însă ocupat 1 
cu un soi de abstracționism t 
în care adverbele și pronu- | 
mele nehotărîte cu majus- ■ 
culă se răsfață în voie, fan- | 
tome derizorii în puternica 
lumină solară a versurilor. 
Un altul ar putea fi un ad- ! 
mirabil poet „de notație" și i 
și-ar putea pune în valoare I 
„știința" de a reține o stare ; 
de spirit, de a monta un ina- | 
teriai verbal, o reflecție etc. I 
O și face adesea, nu fără , 
a se lăsa ispitit cînd și cînd ; 
de experiențe străine de fapt 
structurii sale. Și astfel de î 
situații se mai ivesc, căci ■ 
„modei" literare nu i se 
poate rezista așa de ușor. 
Iar moda aceasta e parcă 
anume făcută să stimuleze ‘ 
amorful, complicația verbală i 
fără justificare estetică și dis
ponibilitatea pentru toate . 
formulele de artă, schimbate , 
una pentru alta cu o încle- 
mînare de scamator : adică 
exact factorii care explică 
uriașa cantitate de versuri 
ce se ...produce azi la noi și 
clin care editurile oferă nu
mai eșantioane. Poezia ro
mânească a cunoscut și pînă 
acum destule mode. Tre
buie arătat mai cu seamă 
că nu sînt puțini poeții care 
dădeau semne de un puter
nic talent și pe, care tocmai I 
modele . i-.au plafonat și i-au 
împins înapoi.

în privința aceasta, cri- I 
tica ar avea un cuvînt în
semnat de spus, și dacă — i 
în genere — rostul ei nu e 
de a face prorociri, în 
schimb ar putea face foarte 
nimerite rememorări, intro- 
ducînd în discuție nota ne
cesară de cumpătare și dis- 
cernămînt. Și de sinceritate. ft 
Din păcate, nu puțini tineri g 
critici par mai degrabă dis- B 
puși să interpreteze roluri K 
extravagante de manageri K 
sau de susținători înfocați K 
de echipă — echipa de poeți g 
și prozatori cu care „com
pătimesc" — decît să-și a- 
sume riscul unei distanțări. 
Cronica literară devine ade
sea poem de slavă, apoteo
ză, toată grija cronicarului 
constînd în a găsi metafora 
cît mai meșteșugită spre 
a-i cuprinde entuziasmele ; 
cît privește exegeza pro- 
priu-zisă, nu o dată ea se 
transformă în artă a cititu
lui în măruntaie, ceea ce 
romanii numeau artispicie.

N-am putea încheia aceste 
considerații fără să vorbim, 
oricît de succint, despre o 
formă aparte a imitației, au- 
topastișarea, neajuns mai pu
țin al tinereții, cît mai ales 
al vîrstei mature. Se glosează 
adesea cu privire la manieră 
și manierism, dar autopasti- 
șarea e ceva mai mult și mai 
grav. E gestul de hibernare 
al scriitorului care, obișnuit 
să fie tot timpul în atenția 
publicului nu se poate re
semna la apariții mai spora
dice ; și întrucît într-o ca
rieră de tipăritor asiduu to
tul a fost spus (pastișa fiind 
ea însăși folosită adesea) 
unica soluție rămîne reluarea 
în contexte abia modificate 
a vechilor teme, idei, atitu
dini, rezolvări. Căci dacă 
maniera e manifestarea unei 
intoxicări lente în modul de 
a scrie, autopastișarea e scle
roza capacității de a avea 
idei. Ceea ce unii nu vor 
să înțeleagă cu nici un chip, 
ceea ce însă alții au acceptat 
chiar de la începutul carie
rei lor artistice e o lege to
tuși simplă: arta, poezia, 
pretind slujitorilor lor o 
imensă dăruire, în schimb 
răsplătesc cu intermitențe. 
Secretul e de a ști să folo
sești interstițiile într-un chip 
cît mai folositor pentru cul
tura poeziei și pentru cultură 
în general. Căci artiștii, poe
ții, chiar atunci cînd muza 
le tace, au fost și vor rămîne 
de-a pururi niște minunați 
ambasadori ai frumosului.

r
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e Teatrul de operă și balet : FRUMOASA DIN PĂ
DUREA ADORMITĂ —A 19,30.
© Teattul de stat de opereYă’: MAMZELLE NITOUCHE
— 19,30’.
o Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
MARIA STUART — 19, (sală Studio) : CASTILIANA
- 15.30, O FEMEIE CU BANI - 19,30.

« Teatrul dc Comedie : CAPUL DE RAȚOI — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) — PROCESUL 
IIORIA ’— 19,30. (sala din ,str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PATIMI — 19,30, (sala Studio) : SONET PEN
TRU O PĂPUȘA - 20. _
« Teatrul Muncitoresc C.F.R. <în sala Teatrului evreiesc de stat) : OMUL CARE A 1A- 
ZUT MOARTEA — 19,30.
• 'Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 9,30.
o Studioul Institutului de artă, teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale": ULTIMA 
ORĂ — 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PUNGUȚA CU DOI BA'-. — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19.30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a. Sindicatelor : CU PICIOARELE PE PA- 
MÎNT — 20.
« Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

e MOMENTUL ADEVĂRULUI cinemascop : (Com
pletare Tinerele. A 45-a aniversare a creării U.T.C.) 
PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15, FESTIVAL 
— 3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : RE
PUBLICA (completare Vizita delegației de partid și 
de stat a Republicii Populare Bulgaria în Republica 

Socialistă România) — 8,15; 10.15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21’,15, BUCUREȘTI 9, 11,15, 
13 30; 16,30; 18,45; 21. EXCELSIOR — 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, FEROVIAR — 9; 11,15;
13 30; 16,15: 18,45; 21,15, MODERN — 9,30; -11,45, 14; 16,30; 18,45; 21.
• RELAXEAZĂ TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, TOMIS
— 8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20. GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,30, MELODIA —
8 30;’11: 13,30; 16: 18,30; 21 (la toate completarea Proiecte).
© ROBII : CAPITOL (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLAMURA (completare Legenda ciocîrliei) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOLGA 
(completare Muntele) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© NOUA ZILE DINTR-UN AN — 9; FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL — 11,4a; HAMLET —
14 45; 20 45; DIN PRIMĂVARĂ PlNĂ IN TOAMNĂ - 17,45 — CENTRAL.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : DOINA - 11,15; 13,45; 16,lo; 18,4a; 
2115 RAHOVA — 15,30; 18; 20,30, VITAN (completare Problema) — 11; 15.30; 18; 20.15. 
© ’CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE ? — cinemascop : VICTORIA (comple
tare Imprudentii) — 9,30: 12.30: 15,30.
© LENIN ÎN POLONIA: VICTORIA (completare Imprudentii) — 18,!a; 20,4a.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : LUMINA — 9; 11.151 13.30; 16; 
18,30; 20.45. COLENTTNA (completare Adam și Eva) — 10..1'): 15,30; 17,45; 20.
9 BUMERANGUL : AURORA (completare Legenda ciocîrliei.) — 9; 11,15; 13,30; la,45; 
18 15* 20 30
• RIO CONCHOS — cinemascop: FLORFASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45. BU-
CEGI — 9,30; 12; 16; 16,30; 21 (la ambele completarea Pallady), GIULEȘTI (completare 
De la atom ia cristal) — 10,30; 15,30; 18; 20.30, ARTA (completare Petrol) — 9; 11,1a; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 15,30;
18: 20,30. „„„„
® DACII — cinemascop : FERENTARI (completare Acul) — 10; 12; 15,30; 18; 20,30, 
CRÎNGAȘI (completare Poveste sentimenta(â) — 15,30; 18; 20,30, UNIREA (completare 
Arsura)
• MONDO CANE
14,15; 17.15; 20,15.
® NU SÎNT DEMN DE TINE: MUNCA (completare Campionii Europei) — 9,30; 11,30, 
COSMOS (completare Stupidități) — 10,30; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
e BUCĂTĂREASA : MUNCA — 17; 19.
» TRIUMFUL LUÎ ROBIN HOOD : FLACĂRA — 10; 12.
e SCARAM.OUCHE — cinemascop : BUZEȘTI — 10; 15,30; 18; 20.30.
© DIMINEAȚA. DEVREME : FLACĂRA (completare Pe urmele lui 1907) — 17.15; 19.15; 
COTROCENI (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 17.30; 19,30.
o A TRECUT O FEMEIE : COTROCENI (completare Orizont, științific nr. 2/1967) — 
9; 11.
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LIRA (completare Poveste pe un met-u patrat) — 
9,30; 11.30; 15.30. ÎNFRĂȚIREA ÎNTRF, POPOARE (completare Laptele! - 10: 16: 18; 20. 
e FIDELITATE : LIRA (completare Poveste pe un metru patrat) — 17.30: 1T30;
• RÎDEM CU STAN Șl BRAN : DACIA (completare Perspectivă în pictară) — 8.30 —
20.45 în. continuare. . • . :
e VIAȚĂ PARTÎCULARĂ — cinemascop : GLORIA (completare Comoara din Panagju- 
rist) — 9; 11,15: 14; 16,15; 18,30; 20,45.
©DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop: MOȘILOR (completare Hrăpărețul Aliraed) — 
15,30; 18; 20.30.
o LEAC CONTRA DRAGOSTEI : POPULAR (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 
15,30; 18; 20.30.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA ANGELICA : MIORIȚA — 
10; 15; 19,15.
© UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : PROGRESUL (completare Autobiografic)
— 10.30; 15,30; 17,30: 19,30.
« JUANA GALLO : VIITORUL — 10,30; 15,36; 18; 20.
© TREIZECI ȘX TREI : PACEA (completare Scrisoare din Germania) — 16; 18; 20.

Abonamente 
la spectacolele 
Teatrului 
„Lucia Sturdza 
Bulandra"

în vederea unei mai bune deserviri a 
spectatorilor și în scopul evitării aglomeră
rii la casele de bilete, Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra" introduce experimental siste
mul abonamentelor la un ciclu de 5 specta
cole din repertoriul curent.

Informații în legătură cu procurarea unor 
astfel de abonamente se pot obține zilnic 
între orele 10—13 și 17—20 la telefon 
14 60 60.Deschiderea salonului

1

J

O.S.T.A. AHUNțĂ: 
Turneul orchestrei 
de muzică ușoară^

Printre oaspeții de peste 
hotare, din cursul lunii mai, se 
numără și orchestra de muzică 
ușoară „The Guys" din Anglia. 
Avind ca soliști pe Richy Bur- 
nees și Christel Bird, formația 
va întreprinde un turneu prin- 
tr-o serie de localități — înce- 
pind de la 2 mai — printre 
care Constanța, Tulcea, Brăila, 
Tecuci, Bacău, Iași, Brașov, 
Craiova, Timișoara etc.

între 15—18 mai, orchestra 
„The Guys" va cînta în Capi
tală, la Teatrul de vară „23 
August", după care își va con
tinua turneul prin țară, pină la 
sfirșitul lunii.primăvaraual pictorilor bucureșteni

Oaspeții Parcului Herăs
trău pot să admire începînd 
de vineri, pe lingă bogăția 
de culori a parcului, și cea 
adunată pe pînzele expuse 
în cadrul Salonului de pri
măvară al pictorilor bucu-

reșteni, deschis în pavilioa
nele A., B. și C., sub auspi
ciile Uniunii Artiștilor 
Plastici și ale Comitetului 
pentru cultură și artă al 
orașului București. Peisaje,, 
flori, naturi statice, portre-

te — alcătuiesc gama tema
tică a celor peste 170 de lu
crări întrunite aici și sem
nate de tot atîția pictori.

Salonul de primăvară ră- 
mine, deschis pînă la 28 
mai.

(Agerpres)

Vizitatori la Sa
lonul de primă
vară al pictori
lor bucureșteni

Foto : M. Cioc

■
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întoarcerea din Turcia

a delegației

Nlarii Adunări Naționale
Vineri la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, care la invitația Senatu
lui și Adunării Naționale a Repu
blicii Turcia, a făcut o vizită ofi- 
eială în această țară, ca răspuns 
la vizita făcută, anul trecut, de o 
delegație a Parlamentului Repu
blicii Turcia în România.

Din delegație, care a fost condu
să de președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, au făcut 
parte acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității din București, 
Gheorghe Paloș, președintele Co
mitetului 
popular al 
Cristoloveanu, secretarul 
economico-financiare a M.A.N., C. 
Paraschivescu Bălăceanu, președin
tele Colegiului de avocați-Bucu- 
rești, și Petre Mocanu, director al 
Băncii Naționale — filiala regio
nală Iași.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, acad.

Șt. S. Nicolau, 
și Mia Groza, 
Marii Adunări 
Șandru, adjunct 
cerilor externe, 
junct al ministrului învățămîntu
lui, de membri ai Consiliului de 
Stat, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., deputați 
ai M.A.N., funcționari superiori ai 
M.A.N. și ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Kâmuran Giirun, 
ambasadorul 
și membri ai

fi Cronica
55

CC SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII ARGENTINA

Președintele Sfatului popular al re
giunii, Clement Rusu, a oferit, în 
cinstea oaspetelui o masă.

executiv al Sfatului 
regiunii Oltenia, Ion 

Comisiei

Gheorghe Necula 
vicepreședinți ai 

Naționale, Vasile 
al ministrului afa- 
Jean Livescu, ad-

Turciei la București, 
ambasadei.

★

pe aeroportul din Is-La plecare, 
tanbul, împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, delegația 
M.A.N. a fost salutată de Ferruh 
Bozbeyli. președintele Adunării Na
ționale a Turciei, Vefa Poyraz, gu
vernatorul Istanbulului, Hașim 
Ișkan. primarul acestui oraș și de 
alte oersoane oficiale, 
prezenți, de asemenea, 
rul țării noastre, Ion 
membri ai ambasadei.

Ferruh Bozbeyli și Ștefan Voitec 
au rostit scurte cuvîntări.

(Agerpres)

Au fost 
ambasado- 
Drînceanu,

VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI
DE PRIETENIE CHINA-ROMÂNIA

MITINGUL DE PROTEST AL STUDENȚILOR ROMÂNI 
Șl STRĂINI CARE ÎNVAȚĂ IN FACULTĂȚILE

BUCUREȘTENE

Membrii delegației Asociației de 
prietenie China-România, condusă 
de Liu Lu-min, membru al Con
siliului Asociației, au fost primiți 
vineri dimineață de Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R.

In continuare, ei au făcut o vi
zită la Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
unde au avut o întrevedere cu Ion

Pas, președintele Institutului și 
alți membri ai conducerii I.R.R.C.S.

In aceeași zi, președintele 
I.R.R.C.S. a oferit în cinstea oaspe
ților un dejun la care au participat 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari .su
periori din I.R.R.C.S. și M.A.E. Au 
luat parte, de asemenea, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București, Li Bin, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

CU

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Irak, Adnan al Paehachi, 
care, la invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit vi
neri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, de membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe,

înainte de a pleca din țara noas
tră, ministrul afacerilor externe 

,al Republicii Irak, Adnan al 
Paehachi, a făcut o declarație pre
sei.

Sînt foarte bucuros că am făcut 
această vizită în România — a spus 
oaspetele irakian. Am avut ast
fel posibilitatea să cunosc o par
te din importantele realizări 
obținute de poporul român pe li
nia progresului economic și social, 
aspecte ale civilizației sale. Am a- 
vut convorbiri cu ministru] 
rilor externe român. Am fost pri
mit de președintele 
Stat și președintele 
Miniștri. Am avut 
rodnice, în direcția 
lor bilaterale și am 
tete noastre de vedere în principa
lele probleme internaționale. Cu 
prilejul convorbirilor avute m-am 
convins de dorința sinceră mani
festată de conducătorii români, de 
a întări relațiile dintre țările noas
tre și de a lărgi domeniile de co
laborare. Avem mari posibilități 
pentru lărgirea colaborării tehnice, 
pentru schimburi de experiență. In 
această direcție ne ajută și fap
tul că în numeroase probleme ale 
vieții internaționale guvernele ță
rilor noastre au puncte de vedere 
asemănătoare.

împărtășind impresiile sale în 
legătură cu vizita făcută în regiu
nea Ploiești, oaspetele a spus : Am 
o mare admirație pentru progresul 
economic realizat în România, care 
a devenit o țară industrială impor
tantă. Vizita de la Brazi și Ploiești 
a fost deosebit de folositoare. A- 
ceas’a șt pentru faptul că obiecti
vele respective se leagă de petrol, 
care după cum știți, este una din 
bogățiile noastre de bază. Gradul 
înalt de tehnicitate la care s-a ajuns 
în această privință în România a- 
rată ca avem de învățat din expe
riența obținută de specialiștii dum
neavoastră. De altfel, sperăm că

aface-

Consiliului de 
Consiliului de 
discuții utile, 

lărgirii relații- 
lămurit punc-

FUNERALIILE ACAD.
Vineri au avut loc funeraliile aca

demicianului Nicolae Cernescu, 
eminent om de știință, specialist de 
renume în domeniul științei solului.

La adunarea de doliu, care s-a ți
nut la sediul Institutului geologic, 
unde se afla depus corpul defunc
tului. au luat parte academicieni și 
alți oameni de știință, foști colabo
ratori ai celui dispărut, studenți. Au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Academiei, Ministerului In- 
vățămîntului, a unor institute știin
țifice și de învățămînt superior.

Viața și remarcabila activitate 
desfășurată de academicianul Ni
colae Cernescu au fost evocate de 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte

E’xterior, 
de alte

Ministerului Comerțului 
Ministerului Petrolului și 
persoane oficiale.

A fost de față Muhsin 
al Habib, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

La aeroport a fost, de asemenea, 
prezent Mohamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republicii Arabe Uni
te în România.

Hussein

(Agerpres)
*

unul din rezultatele vizitei va fi, pe 
lîngă altele, o mai rodnică colabo
rare în acest domeniu.

Răspunzînd unei întrebări refe
ritoare la principiile fundamentale 
ale politicii externe irakiene, dl. 
Adnan al Paehachi, a subliniat: 
Irakul este o țară neutră, neali
niată. Ducem această politică, de
oarece, în condițiile actuale inter
naționale, pentru un stat în dez
voltare cum este țara noastră, o 
considerăm a fi cea mai bună. Re
fuzăm legăturile de orice natură 
cu orice bloc sau alianță, ori care 
le-ar fi intențiile. Sîntem un stat 
arab și în stabilirea politicii noas
tre externe avem în vedere că sîn
tem o parte inseparabilă a acestei 
națiuni. Sîntem un stat afro-asia- 
tic și milităm pentru respectarea 
principiilor Conferinței de la Ban
dung, în special a prevederilor 
care privesc lupta continuă împo
triva imperialismului și rasismu
lui. Sîntem o țară în dezvoltare și 
de aceea colaborăm cu celelalte 
state pentru dezvoltarea economi
că, pentru îmbunătățirea tendințe
lor actuale în comerțul exterior, 
în interesul țărilor în curs de dez
voltare. Pe această linie se înscrie 
și acțiunea de strîngere a relațiilor 
cu România, de lărgire a domenii
lor de colaborare și cooperare în
tre cele două țări spre binele și 
interesul celor două popoare.

In legătură cu măsurile adoptate 
pentru dezvoltarea economică a 
țării, interlocutorul a relevat fap
tul că guvernul irakian urmărește 
înfăptuirea întocmai a legii adop
tate în decembrie 1961 pentru pre
luarea în întregime de la compa
niile străine a terenurilor petro
liere și folosirea cît mai judicioasă 
a bogățiilor țării.

Oaspetele irakian a urat poporu
lui român noi succese în opera ce 
o înfăptuiește și a mulțumit pen
tru primirea călduroasă de care 
s-a bucurat în țara noastră.

(Agerpres)

al Academiei, prof. univ. Virgil Ia- 
novici, vicepreședinte- al Comitetu
lui de Stat al Geologiei, acad. Eu
gen Radulescu, rectorul Institutului 
agronomic „N. Bălcescu", Dan Ra
dulescu, directorul Institutului geo
logic, prof. univ. Constantin Chiri- 
ță, conf. univ. Nicolae Florea, Mihai 
Cicotti, cercetător științific la In
stitutul geologic, Ion Șerbănescu. 
de la întreprinderea de prospec
țiuni geologice și Volumia Cucută, 
din partea foștilor studenți.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Belu, unde a 
avut loc înhumarea.

(Agerpres)

Sute de studenți români și stră
ini, care învață în facultățile bucu- 
reștene, au participat vineri seara 
la un miting de protest în cadrul 
căruia și-au manifestat indignarea 
profundă față de lovitura de stat 
militară din Grecia și de acțiunile 
represive care se iau împotriva for
țelor progresiste din această țară.

Alăturîndu-se glasului de protest 
al opiniei publice mondiale, mitin
gul tineretului studios din Bucu
rești a constituit o puternică ma
nifestare de condamnare a terorii 
dezlănțuite de reacțiunea din Gre
cia, care încearcă să înăbușe în 
mod samavolnic libertățile demo
cratice ale eroicului popor grec.

Luînd auvîntul la miting, 
Ion Amăriuță, vicepreședinte al 
U.A.S.R., a spus între altele : In 
încercarea lor de a se opune pro
cesului istoric de transformare 
social-politică a lumii, cercurile 
imperialiste și forțele reacționare 
recurg tot mai fățiș La intervenții 
armate, se amestecă în treburile 
interne și sfidează dreptul po
poarelor la libertate și indepen
dență, organizează comploturi mi
litare și lovituri de stat pentru in
staurarea și menținerea unor re
gimuri și guverne reacționare. 
Acest lucru este dovedit încă o 
dată de aGtualele evenimente și 
măsuri antidemocratice din Grecia, 
unde forțele reacționare încearcă 
să înăbușe 
pentru o 
mocratică

Alături 
națională, 
Republica 
exprimă indignarea profundă 
condamnă acțiunile represive 
dreptate împotriva forțelor pro
gresiste, încălcarea drepturilor și 
libertăților poporului grec.

Lichidarea libertăților democra
tice, represiunile împotriva comu
niștilor, a forțelor democratice și 
progresiste din Grecia, împotriva 
unor oameni de cultură, închiderea 
școlilor și facultăților, a spus vor
bitorul, au produs o vie îngrijorare 
și dezaprobare în întreaga lume, 
determinînd cercurile largi ale o- 
piniei publice mondiale, organiza
ții naționale și internaționale de 
diferite orientări, guverne, parla
mente să-și exprime protestul față 
de lovitura de stat militară, care 
reprezintă o acțiune anticonstitu
țională, contrară intereselor și vo
inței majorității popbruTUi' greci. 
Forțele reacționare au dezlănțuit 
un val de represiuni sălbatice îm
potriva celor mai devotați fii ai 
poporului grec, printre care se nu
mără și eroul național Manolis 
Glezos. Aceste măsuri antidemocra
tice lovesc în interesele naționale 
fundamentate ale poporului grec 
și aduc serioase prejudicii dezvol
tării economice, politice și sociale 
a țării.

Tineretul și studenții români ur
măresc cu îngrijorare actualele e- 
venimente din Grecia și condamnă 
lovitura de stat militară îndreptată 
împotriva drepturilor și libertăților 
democratice ale poporului grec, 
împotriva intereselor sate funda
mentale. Alături de întregul nos
tru popor ne exprimăm simpatia 
și solidaritatea profundă cu lupta 
tuturor forțelor progresiste 
Grecia, pentru dreptul 
grec de a fi stăpîn pe 
Cerem în mod hotărît 
imediată a represiunilor, 
eroului național Manolis Glezos, a 
tuturor celorlalți patrioți și demo- 
crați care au fost arestați, cerem 
restabilirea libertăților constituțio-

lidaritate gu lupta forțelor progre
siste din Grecia și, cerem cu hotă
rîre eliberarea tuturor luptătorilor 
patrioți arestați.

Mitingul a constituit o viguroasă 
expresie a sentimentelor de soli
daritate pe care tineretul studios 
din Capitală le nutrește față de 
lupta dreaptă a poporului grec pen
tru drepturile sale fundamentale, 
pentru libertate, democrație și 
progres.

Vineri dupâ-amiază a sosit în 
Capitală Rogelio Rafael Tristany, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Argentina 
în Republica Socialistă România.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A OLANDEI

SCHIMBUL 
INSTRUMENTELOR 

DE RATIFICARE 
A ACORDULUI ROMÂNO- 

TURC PRIVIND COOPERAREA 
ÎN DOMENIUL TURISMULUI

grec 
emi-

lupta poporului grec 
dezvoltare normală, de- 
a țării.
de opinia publică inter- 
tineretul și studenții 
Socialistă România

din 
îȘî
Și 

în-

din 
poporului 
soarta sa. 
încetarea 

eliberarea

nale și democratice ale poporului 
grec.

Sîntem convinși, a spus în înche
iere vorbitorul, că poporul grec u- 
nit va învinge și va cuceri liber
tatea și democrația. El nu este sin
gur, cum nu a fost nici în trecut 
în lupta grea împotriva reacțiunii 
interne și străine, împotriva fascis
mului.

în cuvîntul său studentul grec 
E. Mavromatis, a arătat - că po
porul grec, făuritor al unei stră
vechi culturi, trăiește astăzi mo
mente de grea încercare. Repre
zentanți ai poporului au fost ares
tați. Forțele reacționare, care se 
găsesc în opoziție radicală cu voin
ța și aspirațiile poporului, au tre
cut la o cruntă teroare. După ce 
a condamnat cu tărie aceste acte 
samavolnice, vorbitorul a subliniat 
că poporul grec s-a ridicat la luptă 
și este hotărît să-și redobîndească 
libertatea, bucurîndu-se de spriji
nul tuturor popoarelor.

Luînd cuvîntul, studentul 
Harisis Costas, în numele
granților politici greci din țara 
noastră, a arătat că teroarea lo
vește tot ce are Grecia mai pro
gresist. Victimele ei sînt toți pa- 
trioții, luptătorii cinstiți. Scopul 
loviturii militare este de a bara 
mersul Greciei spre democrație, de 
a perpetua dependența și jefuirea 
ei de către monopolurile străine. 
Imperialismul american urmărește 
să înfeudeze țara, să o subordone
ze intereselor lui militare. Con- 
damnînd actele săvîrșite împotri
va libertăților, pentru care po
porul grec a vărsat atîta sînge de-a 
lungul anilor, vorbitorul a cerut 
să se pună capăt imediat situației 
anticonstituționale în care se află 
țara sa, eliberarea lui Manolis Gle- 
zos și a celorlalți patrioți și demo- 
crați greci care sînt arestați.

Studentul cipriot, Andreas Ze- 
nios a arătat că lovitura de stat 
militară din Grecia este produsul 
uneltirilor și colaborării magnați
lor greci cu imperialismul. Singu
rul lucru pe care îl vor obține au
torii loviturii de stat sînt oprobriu 
și condamnare hotărîtă din partea 
tuturor grecilor cinstiți. Tineretul 
studios din Cipru, alături de tinerii 
din întreaga lume, condamnă e- 
nergic pe autorii loviturii de stat 
din Grecia și cere guvernului ci
priot să ia atitudine hotărîtă împo
triva situației care s-a creat în 
Grecia.

După ee a condamnat teroarea la 
care sînt supuși luptătorii adevă- 
rați pentru cauza poporului grec, 
Osman Gesur din Sudan, vorbind 
în numele studenților din Africa, a 
exprima' solidaritatea față de lupta 
poporului gr.ec, arătînd că studen
ții africani țsînt alături de el, așa 
cum sînt alături de poporul viet
namez în lupta împotriva imperia
lismului american. Cerem, a spus 
el, să se pună capăt actelor de sa
mavolnicie la care sînt supuși ade- 
vărații fii ai Greciei, să fie puși în 
libertate toți oamenii politici și de 
cultură, arestați de clica militară, 
să fie respectat dreptul poporului 
grec la libertate și progres.

Vorbind în numele studenților 
din țările Americii Latine care în
vață la București, Jose Ramon Me
jias, din Venezuela a spus că fap
tele monstruoase care se petrec as
tăzi pe pămîntul vechii civilizații 
helene l-a făcut să se alăture pu
ternicului val de indignare și pro
test împotriva represaliilor și a ac
telor samavolnice din Grecia. Ne 
exprimăm întreaga simpatie și so-

★
Consiliul Central al Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din România, Consiliul Național al 
Femeilor și Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii au trimis re
gelui Greciei, Constantin, telegra
me de protest prin care își expri
mă indignarea față de actele de 
teroare la care sînt supuse forțele 
progresiste din Grecia, față de su
primarea libertăților și drepturilor 
democratice.

în telegrame se cere cu hotărîre 
punerea imediată în libertate a lui 
Manolis Glezos, Gunoscut luptător 
împotriva fascismului, a miilor de 
democrați și patrioți greci aruncați 
în închisori, precum și restabilirea 
legalității, libertăților democratice 
și drepturilor constituționale, fun
damentale, ale omului.

(Agerpres)

Vineri seara ambasadorul Olan
dei la București, Joost B. Haverkorn 
van Rijsewijk, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei, cu prile
jul Sărbătorii naționale a Olandei. 
Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
rnitru Bejan, prim-adjunct al 
nistrului comerțului exterior, 
prezentanți ai unor instituții
trale, academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură. Au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Du- 
mi- 
re- 

cen-

VIZITELE 
MINISTRULUI EDUCAȚIEI 

DIN R. P. UNGARĂ

In călătoria pe care o întreprinde 
prin țara noastră, Pal llku, minis
trul educației din R. P. Ungară, s-a 
oprit în orașul Cluj, unde a vizitat 
Universitatea „Babeș-Bolyai", Gră
dina Botanică, orășelul studenților, 
noile cartiere de locuințe, monu
mentele istorice mai importante.

Vineri la amiază a avut loc la 
Ministerul Afacerilor 
schimbul instrumentelor 
care a Acordului între 
Socialistă România și 
Turcia, privind cooperarea în do
meniul turismului, semnat la 
29 iulie 1966 la Istanbul. Din par
tea română a făcut schimbul Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
turcă Kâmuran Giirun, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Turcia la București

*
Lă invitația Crucii Roșii a Re

publicii Populare Chineze, la 28 a- 
prilie a plecat la Pekin, într-o vi
zită de schimb de experiență, o de
legație a Crucii Roșii a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
prof. dr. Ion Țurai, vicepreședinte 
al Consiliului național al Crucii Ro
șii. Intre persoanele oficiate care 
au condus delegația la plecare, pe 
aeroportul Băneasa, se afla și Li 
Bin, însărcinatul cu afaceri ad in
terim al R. P. Chineze la Bucu
rești.

Externe 
de ratifi- 
Republica 
Republica

(Agerpres)

ÎNMÎNAREA UNOR
ORDINE Șl TITLURI
(Urmare din pag. I) nul „Meritul cultural", clasa a II-a, 

graficianului Paul M. Erdos. A 
fost conferit, de asemenea, ordinul 
„Meritul cultural", clasa a III-a, 
lui Romeo Drăghici, pentru merite 
deosebite în organizarea muzeului 
„George Enescu" și pentru contri
buția adusă la popularizarea vieții 
și activității marelui muzician.

Pentru merite excepționale în ac
tivitatea culțural-artistică, a fost 
conferit titlul de „Artist al po
porului din Republica Socialistă 
România" colonelului Dinu Stelian, 
dirijor. Titlul de „Maestru emerit 
al artei din i Republica Socialistă 
România" a fost conferit maestru
lui de dansuri Gheorghe Baciu, 
pentru merite deosebite în dome
niul creației coregrafice și în acti
vitatea cultural-artistică, iar titlul 
de „Artist emerit al Republicii So
cialiste Ronhânia" a fost conferit 
dirijorului Rădu Botez, pentru ac
tivitate dirijorală îndelungată și 
merite deosebite în acest domeniu, 
precum și maestrului de dansuri 
Vladimir Badea și solistului vocal 
loan Bogza, pentru realizări valo
roase în domeniul artistic.

Pentru activitate îndelungată și ■ 
... ............ _____________.-r- ___ . merite' deosebite în domeniul qie-

vitate îndelungată în domenjut" ar-':; dicăl,: ă'-'fost conferit titlul de „Me-ț, 
telor plastice, a fost conferit ordi- die emerit al Republicii Socialiste

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă în dezvoltarea învățămîntului 
și culturii, pentru merite în muncă, 
cu prilejul împlinirii a 15 ani de la 
înființarea Editurii didactice și pe
dagogice, a fost conferit ordinul 
„Meritul cultural", clasa a IV-a și 
a V-a, unui număr de cadre didac
tice și lucrători ai editurii.

Pentru îndelungată și rodnică 
activitate didactică și tehnico-ști- 
ințifică, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 80 de ani, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I, profeso
rului universitar Coloman Bakonyi. 
Pentru merite deosebite aduse in
dustriei de petrol și învățămîntu
lui superior tehnic, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de la naștere, 
a fost conferit „Ordinul Muncii", 
clasa a II-a, profesorului dr. ing. 
Grigore Larhbru loachim, iar pen
tru merite deosebite 
științific și didactic, 
rit „Ordinul Muncii", 
secretarului științific 
monumentelor naturii a Academiei 
Republicii Socialiste România, Va- 
leriu Pușcariu.

Pentru r'meri'țe deosebite și acti- ..

România" medicului Mihail Căn- 
ciulescu.

După înmînarea distincțiilor, to
varășul Chivu Stoica, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și ai guvernului, a felicitat 
călduros pe cei decorați și le-a urat 
sănătate și noi succese, exprimîn- 
du-și convingerea că cei distinși 
vor depune și pe mai departe e- 
forturi sporite pentru traducerea 
în viață a liniei partidului în sec
toarele lor de activitate.

în numele celor decorați au 
mulțumit tovarășii Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., E- 
mil Bîldescu, din partea Editurii 
didactice și pedagogice, și dirijorul 
Dinu Stelian, din 
blului de cîntece și 
țelor

partea Ansam- 
dansuri al For-

Armate.
*

aceeași zi, cu 
a 45 de ani de la crearea U-

prilejul aniver-

ÎMPOTRIVA AGRESIUNII
IMPERIALISTE
Protestul reprezentanților cultelor

Conducătorii cultelor religioase 
;din România s-au întrunit vineri 
dimineața la București pentru a-și 
exprima îngrijorarea profundă și 
protestul unanim față de continua
rea și intensificarea acțiunilor mi
litare ale Statelor Unite ale Ame- 
ricii în Vietnam.

Reprezentanții cultelor din țara 
noastră au adoptat o chemare că
tre conducătorii, slujitorii și cre
dincioșii cultelor religioase și către 
toți oamenii de bună credință din 
lume în care se spune, printre al
tele : în numele Clerului și credin
cioșilor din patria noastră — orto
docși, romano-catolici, reformați, 
luterani, mozaici, armeni, unita
rieni, .mahomedani, baptiști și ad
ventiști — care, animați de simță
mintele și de convingerile lor uma
ne și religioase, participă activ la 
lupta întregului popor român pen
tru pace, ridicăm glasul împotri
virii noastre față de acest îngrozi
tor război, condamnăm cu hotărîre 
pe toți cei care, în Vietnam sau în 
alte părți ale lumii, pregătesc în
tinderea războiului. Omenirea este 
înmărmurită de veștile pe care zil
nic le află despre sălbăticiile să- 
vîrșite de invadatori. Sînt nimicite 
bunuri materiale și spirituale crea
te în decurs de secole de către po
porul vietnamez. Sînt prefăcute în 
Cenușă locuințele populației băști
nașe, așezăminte spitalicești și cul
turale, monumente de artă, insti
tuții de învățămînt, lăcașuri de 
cult. Sînt distruse întreprinderi e- 
conomice, ' drumuri și poduri, ba
raje și stăvilare. 
mănăturile de pe 
recoltării lor.

Sînt pîrjolite se- 
ogoare în pragul

ÎN VIETNAM
religioase din țara noastră

Cerem cu toată tăria încetarea 
fără condiții a bombardării Repu
blicii Democrate Vietnam, a acțiu
nilor militare în Vietnamul de Sud 
și retragerea trupelor străine din 
această țară. Să fie respectat drep
tul sacru al mult încercatului po
por vietnamez de a decide singur 
asupra soartei sale, fără vreun a- 
mestec din afară. x

Chemăm pe toți slujitorii și cre
dincioșii cultelor religioase, pre
cum și pe toți oamenii de bună 
credință din lume, să-și deschidă 
inimile la dreptele aspirații ale 
poporului vietnamez și să-și uneas
că puterile pentru alungarea 
războiului din lume și pentru in
staurarea unei păci trainice între 
oameni și popoare.

Justinian, Patriarhul Bisericii Or
todoxe Române ; Friedrich Miil- 
ler, Episcopul Bisericii Evanghe
lice C. A. : Kiss Alexa, Episcopul 
Bisericii Unitariene; Gheorghe 
Argay, Episcopul Bisericii Evan
ghelice Luterane S. P.; Moses 
Rosen, șeful rabin al Cultului Mo
zaic ; Mehmed Iacub, șeful Cultu
lui Musulman ; luliu Nagy, epis
copul Bisericii Reformate ; Dirayr 
Mardikian, Episcopul Eparhiei Ar- 
meano-Grigoriene : Petru Plesca, 
Episcop titular roniano-catolic : 
Augustin Francisc, Ordinariu sub
stitut al Arhiepiscopiei romano- 
catolice de București : Kernweis 
Konrad, protopop romano-catolic 
de Timișoara ; Sipos Francisc, 
protopop romano-catolic de Satu 
Mare ; Vicas Teodor, președintele 
Cultului Creștin Baptist ; Tachici 
loan, președintele Cultului Ad

ventist de ziua a 7-a.

în domeniul 
a fost confe- 
clasa a III-a, 

al Comisiei

In 
sării 
niunii Tineretului Comunist, la se
diul C.C. al U.T.C., au_ fost înmî- 
nate „Medalia Muncii" și „M-d- 
Iia Tudor 
și a II-a, 
tdVafăși' — 
U.T.C., ai 
raionale și 
activiști ai 
niversitare, 
tineret.

Distincțiile au fost înmînate de 
toyarășul 4 .Anton Breitenhofer, 
membru a&CohsiliuIiti de Stat.

,Meda- 
Vladimirescu", clasa I 

unui număr de 100 de 
activiști ' ai C.C. al 
comitetelor regionale, 
orășenești ale U.T.C., 
U.T.C. din centrele u- 
lucrători din presa de

(Agerpres)
■

LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C. ÎN AUTOTURISME - Trim. 1-1967

Nr. 
crt.

Nr. Nr. de parti- Numărul Nr. Nr. de parti- Numărul
crt. cipare la tra

gere libretului crt. cipare la tra
gere libretului

CITE UN FIAT 1 800 65 150 439 704-418-9
66 160.439 750-1-7504
67 170.439 717-1-9283

1 15.123 740-1-1257 68 180.439 736-208-1690
2 265.564 766-1-9995 69 190.439 736-212-3913
3 228.715 759-1-35985 70 200.439 764-1-1418
4 241.224 763-201-1512 71 210.439 765-1-937

72 220.439 759-1-23381
73 230.439 759-205-1788CITE UN RENAULT 16 74 240.439 763-1-4349
75 250.439 760-1-13124

5 102.984 710-912-34 76 260.439 762-207-4140
6 105.173 702-265-20 77 270.439 762-1-8028
7 183.329 736-1-7030 78 280.439 731-103-9908
8 112.504 711-102-1355 79 290.439 761-205-7671
9 112.277 711-102-808

10 107.647 732-1-3372 CITE UN FIAT 850
11 193.135 748-1-897
12 154.525 730-1-637
13 217.919 759-1-17886 80 201.703 764-1-4222
14 117.212 716-1-8046 81 116.029 716-1-6171
15 8.336 723-201-131 82 111.510 706-721-70
16 18.336 701-141-357 83 239.165 763-1-2276
17 28.336 733-201-2120 84 73.181 743-209-276
18 38.336 745-201-173 85 213.653 759-1-4137
19 48.336 709-202-362 86 7.427 746-1-127
20 58.336 745-2-2664 87 17.427 703-823-35
21 68.336 743-1-10412 88 27.427 722-413-204
22 78.336 748-205-79 89 37.427 752-202-652
23 88.336 715-1-7153 90 47.427 709-1-18048
24 98.336 718-1-728 91 57.427 745-2-857
25 108.336 732-1-4950 92 67.427 743-1-9053
26 118.336 716-1-9507 93 77.427 711-204-110
27 128.336 724-1-3661 94 87.427 715-1-4138
28 138.336 719-203-2356 95 97.427 715-1-23079
29 148.336 741-201-3497 96 107.427 732-1-2757
30 158.336 750-1-2344 97 117.427 716-1-8372
31 168.336 717-1-6283 98 127.427 724-1-2158
32 178.336 736-202-3558 99 137.427 719-202-640
33 188.336 736-1-15043 100 147.427 741-201-1987
34 198.336 747-1-2399 101 157.427 750-201-1276
35 208.336 760-201-3769 102 167.427 717-1-4409
36 218.336 759-1-18847 103 177.427 736-202-2025
37 228.336 759-1-35552 104 187.427 736-1-13996
38 238.336 734-103-12793 105 197.427 747-1-1126
39 248.336 760-1-9592 106 207.427 760-201-2494
40 258.336 761-201-2072 107 217.427 759-1-16723
41 268.336 762-1-4647 108 227.427 759-1-34439
42 278.336 731-103-6800 109 237.427 734-103-11723
43 288.336 761-205-3141 110 247.427 760-1-7513
44 2.407 713-1-795 111 257.427 760-208-1677

112 267.427 762-1-2039
113 277.427 731-103-4597

CITE UN RENAULT 10 114 287.427 761-1-313
115 261.073 762-207-4859

45 68.894 743-1-11251
46 41.241 709-1-8449 CITE UN TRABANT 601
47 234.173 734-103-5650
48
49

19.588
39.709

702-1-3879
709-1-4679 116 1.083 739-205-95

50 0.439 735-211-12 117 11.083 734-201-288
51 10.439 703-1-4197 118 21.083 702-1-6802
52 20.439 702-1-5736 119 31.083 727-151-1
53 30.439 727-137-888 120 41.083 709-1-8129
54 40.439 709-1-6616 121 51.083 724-102-442
55 50.439 709-215-195 122 61.083 723-102-1149
56 60.439 742-1-1551 123 71.083 743-1-13948
57 70.439 743-1-13213 124 81 083 701-203-1515
58 80.439 701-203-408 125 91.083 715-1-13918
59 90.439 715-1-12553 126 101.083 754-1-1909
60 100.439 754-1-78 127 111.083 706-519-12
61 110.439 732-1-8298 128 121.083 753-1-715
62 120.439 711-107-235 129 131.083 701-271-162
63 130.439 701-1-1059 130 141.083 704-25-448
64 140.439 704-1-1307 131 151.083 741-1-338

Nr. de parti
cipare la tra

gere
Numărul 
libretului

132 161.083 750-1-8472
133 171.083 717-14-206
134 181.083 719-126-98
135 191.083 736-212-4756
136 201.083 764-1-3107
137 211.083 765-1-2583
138 221.083 759-1-24510
139 231.083 759-205-2936
140 241.083 763-201-1273
141 251.083 760-1-13956
142 261.083 762-207-4869
143 271.083 762-1-8779
144 281.083 731-106-1842
145 291.083 761-205-8527
146 1.272 739-205-406
147 11.272 703-203-504
148 21.272 702-1-7103
149 31.272 727-506-57
150 41.272 709-1-8512
151 51.272 724-102-824
152 61.272 723-102-1449
153 71.272 743-1-14152
154 81.272 701-205-240
155 91.272 715-1-14255
156 101.272 754-1-2245
157 111.272 732-201-375
158 121.272 753-1-980
159 131.272 719-205-5
160 141.272 705-119-18
161 151.272 741-1-856
162 161.272 750-1-8687
163 171.272 717-216-336
164 181.272 719-613-4
165 191.272 736-212-4985
166 201.272 764-1-3498
167 211.272 765-1-2918
168 221.272 759-1-24842
169 231.272 759-205-3157
170 241.272 763-201-1589
171 251.272 760-1-14182
172 261.272 766-1-722
173 271.272 762-201-762
174 281.272 731-106-2636
175 291.272 761-205-8750
176 2.492 713-1-950
177 12.492 734-1-1046
178 22.492 702-1-8871
179 32.492 752-1-4571
180 42.492 709-1-11066
181 52.492 724-104-1091
182 62.492 723-103-1780
183 72.492 743-208-1087
184 82,492 705-1-1536
185 92.492 715-1-16364
186 102.492 754-203-174
187 112.492 711-102-1311
188 122.492 708-1-2459
189 132.492 719-1-2575
190 142.492 727-1-1005
191 152.492 741-1-2975
192 162.492 750-211-249
193 172.492 749-1-212
194 182.492 736-1-4778
195 192.492 719-725-14
196 202.492 764-1-5255
197 212.492 765-201-1098
198 222.492 759-1-26943
199 232.492 764-202-1688
200 242.492 738-103-1782
201 252.492 760-206-700
202 262.492 766-1-5027
203 272.492 762-201-4281
204 282 492 731-106-6242
205 292.492 761-208-2664



U» viața internațională
ess

r

f

poporului grec
fizionomia regimuluiȘtirea că Manolis Glezos, binecu

noscutul erou najional al Rezistentei 
antifasciste a poporului grec, arestat 
împreună cu alfi fruntași ai partidului 
Uniunea democratică de stînga (E.D.A.),

r

ș 
i'

i

I
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w
după lovitura de stat de la Atena, a 
fost condamnat la moarte și urma să 
fie executat ieri a provocat un imens 
val de indignare și mînie în lumea 
întreagă. Cu iuțeala fulgerului au avut 
loc mitinguri și demonstrații spontane 
în fața ambasadelor Greciei din mai 
multe capitale europene. Pe adresa 
autorităților de la Atena au fost trimi
se mii de telegrame și mesaje de pro
test din partea celor mai diferite aso
ciații și personalități din lume. In nu
meroase țări, ambasadorii Greciei au 
fost convocați imediat, cerîndu-li-se să 
transmită guvernului grec cererea de a 
se opri înfăptuirea monstruosului gest. 
Mesajul președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, către regele Constantin 
al Greciei, dînd glas profundei îngri- 

, jorări a populației din România față de 
situația din Grecia și față de pericolul 
ce amenință viața lui Manolis Glezos 
și a altor oameni politici greci, subli
niază că „această situație este privită 
de poporul român, de opinia publică 
mondială ca o crimă politică, absolut 
incompatibilă cu normele democrației, 
cu conștiința umanității".

Reacția stîrnifă de prigoana dezlăn
țuită împotriva elementelor democrati
ce din Grecia esle cît se poale de 
grăitoare pentru îngrijorarea și indig
narea cu care este urmărită în întreaga 
lume evoluția evenimentelor declanșa
te prin lovitura de stat militară.

KV

■

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Orice răfuială îm
potriva lui Manolis Glezos și orice 
acțiune care ar pune în primejdie 
viața lui ar provoca mînia poporu
lui sovietic și a tuturor forțelor de
mocratice și iubitoare de pace din 
lume. Acest lucru a fost declarat 
la 28 aprilie, în numele guvernului 
sovietic, ambasadorului Greciei la 
Moscova, de către ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.

„Guvernul sovietic ar dori să-și 
exprime convingerea că rațiunea și 
calmul vor predomina și nu se va 
comite nimic din ceea ce ar pune 
în primejdie viața patriotului grec".

Guvernul italian își exprimă
profunda

ROMA 28 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția U.P.I., mi
nistrul de externe al Italiei, Amin- 
tore Fanfani, luînd cuvîntul în în
cheierea dezbaterilor de politică ex
ternă din Senatul italian a expri
mat „profunda îngrijorare" a gu
vernului italian în legătură cu situa
ția din Grecia. „Sub presiunea ar
matei, a declarat el, a fost instaurat

X4 ÎNCETEZE PRIGOANA I

; Veștile care ne-au sosit in ulti
mele zile din Grecia prietenă au 
umplut de mihnire toate inimile 
românești. Nobilul popor elen 
trece printr-o dureroasă criză. 
Forțele cele mai întunecate ale 
reacțiunii interne, protectorii și 
inspiratorii ei de peste hotare au 
recurs la arma cea mai perfidă — 
complotul politic declanșat în 
miez de noapte — pentru a atenta 
la drepturile cetățenești elemen
tare ale poporului grec.

Întreaga planetă știe că no
țiunea și cuvîntul democrație sînt 
de origine grecească și că poporul 
grec a fluturat stindardul ej de-a 
lungul veacurilor, dovedindu-și 
în repetate rinduri dorința sa 
fierbinte de libertate, indepen
dență, democrație și pace.

Oamenii din peninsula și din 
insulele elene au luptat cu dirze- 
nie in al doilea război mondial 
împotriva fascismului, nu _ s-au 
împăcat cu zvastica înfiptă pe 
frontonul Partlienonului, au smuls 
această zvastică din locul sacru 
pe care-l degrada și, in locul ei, 
au înfipt, cu mina eroului națio
nal Manolis Glezos, care și-aris-

■O
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arestărilor opera- 
de cinci mii. După

anunjat, arestații vor 
de către așa-numife

Pe zi ce frece, 
instalat la putere în urma acestei lo
vituri de stat devine tot mai clară. In 
practică au fost suprimate foate liber
tățile cetățenești, întreaga viață politi
că democratică recunoscute prin con
stituție. Numărul 
te a trecut 
cum s-a 
fi judecați 
comisii de siguranță. Printre cei deți
nuți se află vechi membri ai partidu
lui comunist, care de-abia fuseseră eli
berați din închisori. Au fost arestați, de 
asemenea, toți membrii conducerii 
partidului Uniunea democratică de stîn
ga (E.D.A.), precum și 25 de lideri ai 
celorlalte partide politice. Sediile parti
delor Uniunea de centru și E.D.A. au 
fost devastate și închise. De asemenea, 
au fost devastate și puse în imposibili
tate de a funcționa redacțiile ziarelor 
de stînga „Avghi" și „Dimokrafiki 
Alaghi”. Ulterior, guvernul a anunțat 
dizolvarea tuturor partidelor politice.

Metode de teroare au fost folosite 
din primele ore pentru intimidarea 
populației. Martori oculari relatează că, 
în noaptea de 20 spre 21 aprilie, în timp 
ce trupe cu tancuri și artilerie ocupau 
toate punctele-cheie ale Atenei și Pi- 
reului, din fiecare cartier al celor două 
orașe au fost întemnițate cîte 50 de per
soane, pentru a se crea starea de spirit 
necesară înăbușirii oricăror tendințe de 
împotrivire din partea maselor. Arestări 
masive au fost operate la Salonic, în 
cartierele muncitorești. Postul de radio 
Atena, ocupat și el de detașamente mi
litare, repeta din cinci în cinci minute 
anunțul : „Nu ieșiți pe străzi fiindcă 
veți fi împușcat fără somație'1.

Numele lui 
a declarat 
gii omeniri 
în lupta împotriva fascismului, îm
potriva primejdiei unui nou război, 
pentru pace între popoare sînt 
unanim recunoscute. „Facem aceas
tă declarație ca prieteni ai Greciei 
și ai poporului grec. Dorim ca nimic 
să nu umbrească relațiile dintre 
U.R.S.S. și Grecia. Exprimăm spe
ranța că această acțiune a noastră 
va fi înțeleasă just de guvernul 
grec".

Gromîko i-a cerut ambasadorului 
să aducă imediat conținutul acestei 
declarații la cunoștința guvernului 
său.

Glezos și activitatea sa, 
Gromîko, aparțin între- 
progresiste. Meritele lui

îngrijorare"
un guvern extraparlamentar. Mii de 
personalități ale vieții politice și 
culturale, precum și cetățeni de rînd 
au fost arestați pe baza unor sim
ple bănuieli sau chiar fără nici o 
bază, cum a fost de pildă cazul unor 
concetățeni ai noștri. Italia a pri
mit cu adîncă îngrijorare aceste 
evenimente, care pot avea urmări 
greu de prevăzut1'.

Victor EFTIMIU

cat viața pentru aceasta, stea
gul patriei. Vom vedea . oare pe 
supraviețuitorii și combatanții o- 
cupației naziste căzînd acum sub 
gloanțele grecești? Ar fi o crimă 
odioasă, o pată ce nu s-ar șterge 
niciodată din paginile istoriei. 
Nici un om atașat idealurilor de
mocratice, nici un prieten al po
porului grec nu poate citi fără să 
se cutremure de indignare știrile 
despre primejdia ce amenință în 
aceste zile viața lui Manolis Gle
zos, a unor lideri politici și a al
tora dintre cei mai buni fii ai 
Eladei

Toți intelectualii de pe glob, 
toți oamenii iubitori de libertate 
și noi, cei din România, printre 
cei dinții, ne solidarizăm cu po
porul elen, ni se pare că am fost 
loviți o dată cu el și, într-un sin
gur și puternic glas, strigăm : Să 
înceteze prigoana împotriva de
mocraților greci!

Nobilul popor grec a trecut prin 
multe și mari greutăți de-a lun
gul frământatei sale istorii și în
totdeauna a dobîndit victoria a- 
supra lor. Sîntem convinși că o 
va face și de astă dată.
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Aceste metode de intimidare a opi
niei publice și de înăbușire a forțelor 
politice progresiste și democratice sînt 
binecunoscute opiniei publice. Ele par 
scoase direct din arsenalul propagandei 
și metodelor de guvernare ale celor mai 
întunecate forțe ale reacțiunii. Represiu
nea esle îndreptată în primul rînd și în 
proporții de masă împotriva comuniști
lor, cei mai buni fii ai poporului grec, 
care au înălțat cu abnegație și jertfire 
de sine steagul Rezistenței împotriva 
ocupanților naziști, iar apoi au luptat cu 
curaj pentru înfăptuirea aspirațiilor 
populare spre democratizarea și progre
sul țării. Măsurile polițiste lovesc tot
odată și în celelalte forțe ale vieții po
litice democratice. Primul comentariu 
de politică externă publicat după lovi
tura de stat în ziarul guvernamental 
„Elefteros-Kosmos" este o înșiruire a 
celor mai discreditate sloganuri ale pro
pagandei îndreptate împotriva țărilor so
cialiste, caracteristice perioadei de vîrf 
a „războiului rece11 și de plecăciuni la 
adresa imperialiștilor americani. Comen
tariul întărește presupunerile celor care 
susțin că în spatele întregii lovituri de 
stat militare din Grecia stau uneltirile 
C.I.A., serviciul de spionaj american.

In multe țări ale lumii se ridică în 
aceste zile glasul de protest și indig
nare al miilor de manifestanți care cer 
restabilirea libertăților cetățenești în 
Grecia și își exprimă deplina solidari
tate cu forțele progresiste ale acestei 
țări, care a înscris pagini ilustre în is
toria luptei popoarelor pentru libertate, 
independență și democrațier-'Demon- 
strații și mitinguri de masă au avut loc 
în acest spirit în Italia, Franța, Belgia, 
Olanda și țările nordice.

Poporul român, care este legat de 
poporul grec prin vechi relații de prie
tenie, își manifestă adînca sa neliniște 
față de regimul represiv creat în urma 
suprimării libertăților democratice și a 
legalității constituționale, față de pri
mejdia ce amenință viața celor mai 
buni fii ai poporului grec, a liderilor 
și activiștilor politici din această țară. 
Opinia publică din România cere cu 
hotărîre încetarea represiunilor împo
triva forțelor democratice din Grecia, 
își exprimă solidaritatea cu toți patrioții 
greci.

Aurel CERNEA
' L;

Luarea de poziție 
a guvernului 

R. D. Germane
BERLIN 28 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Democrate Ger
mane a dat publicității o decla
rație în care se cere eliberarea lui 
Manolis Glezos și 
rității sale.

garantarea secu-

200 de deputați 
francezi protes
tează cu vehe

mență
PARIS 28 (Agerpres). — Peste 

200 de deputați reprezentînd dife
rite partide din Franța au dat pu
blicității o declarație în care con
damnă măsurile dictatoriale ale 
conducătorilor militari din Atena și 
își exprimă simpatia fierbinte față 
de poporul grec. Printre semnatarii 
documentului figurează Waldeck 
Rochet, Guy Mollet, Franțois Mit
terrand, Gaston Defferre, Pierre 
Cot și alții.

Declarația unui 
purtător de cuvînt 

iugoslav
BELGRAD 28 (Agerpres). — „Ur

mărim cu o îngrijorare serioasă e- 
venimentele din Grecia vecină11 — 
a declarat Dușan Blagoievici, pur
tătorul de cuvînt al Secretariatului 
de Stat pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia, în cadrul unei 
recente conferințe de presă. El a 
spus că suspendarea prevederilor 
constituției, încălcarea brutală a 
drepturilor elementare ale cetățe
nilor și alte măsuri stîrnesc neliniș
te. Acestea pot avea repercusiuni în 
Balcani și în Europa, unde, prin e- 
forturile tuturor țărilor interesate, 
în ultimii ani s-a înfăptuit o îm
bunătățire simțitoare a situației și 
a predominat climatul colaborării. 
„Evenimentele din Grecia sînt, fără 
îndoială, într-un dezacord evident 
cu actuala evoluție pozitivă din 
Europa11, a spus vorbitorul.

HANOI 28 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că vineri dimi
neața aviația americană a atacat 
din nou zone situate în suburbiile 
Hanoiului, capitala R. D. Vietnam, 
precum și provinciile Ha Tay, 
Nghia Lo și Hoa Binh. Potrivit pri
melor știri, unitățile antiaeriene și 
unitățile de rachete au doborît 4 
avioane agresoare.

★
PHENIAN. — Ministerul Aface

rilor Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație în care

/

România— inițiatoare sau coautoare a cinci 
proiecte ale rezoluțiilor adoptate

GENEVA 28. — 
Agerpres H. Liman 
misia economică a 
Europa și-a încheiat dezbaterile pe 
marginea problemelor aflate pe or
dinea de zi a celei de-a 22-a se
siuni. Vineri dimineața, în ședință 
plenară, au fost adoptate 16 pro
iecte de rezoluții. România a fost 
inițiatoare sau coautoare a unui 
număr de 5 proiecte de rezoluții.

Pentru întîia oară, Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Europa a a- 

; doptat o rezoluție care îmbrățișea
ză principalele aspecte ale cooperă
rii științifice și tehnice. Proiectul 
acestei rezoluții a fost prezentat de 
delegația română împreună cu de
legațiile altor 12 țări. După ce con
stată importanța fundamentală a 
progreselor științifice și tehnice 
pentru dezvoltarea economică și so
cială pe plan național și interna
țional, rezoluția menționează cu sa
tisfacție că în cooperarea dintre 
țările europene au fost realizate a- 
numite progrese. Rezoluția relevă că 
comisia poate contribui la întărirea 
și dezvoltarea acestei cooperări. 
Statele membre sînt invitate să-și 
intensifice eforturile în vederea co
operării științifice și tehnologice, a- 
tît pe o bază bilaterală, cît și în ca
drul comisiei, și să faciliteze schim
bul de informații și de experiență

Corespondentul 
transmite: Co- 
O.N.U. pentru

FRANȚA
J> asupra

PARIS 28 (Agerpres). — Fede
rația stîngii democrate și socia
liste a hotărît să depună pe Bi-

A

In parlamentul italian

Comemorarea 
lui Antonio Gramsci

ROMA 28. — Corespondentul 
Agerpres Giorgio Pastore transmi
te : în parlamentul italian a fost 
comemorat Antonio Gramsci, înte
meietorul P.C.I., care a încetat din 
viață acum 30 de ani în urma per
secuțiilor și torturilor suferite în 
închisorile fasciste.

Ședința comemorativă a fost des
chisă de deputatul Pietro Ingrao, 
președintele grupului parlamentar 
comunist. Au luat cuvîntul nume
roși deputați de diferite tendințe. 
Președintele Camerei Deputaților, 
Bucciarelli Ducci, a vorbit despre 
viața și activitatea politică a lui 
Antonio Gramsci, care, a spus el, a 
făcut parte împreună cu alții din 
rîndul glorioșilor martiri ai primei 
rezistențe față de dictatura fascistă.

ggeoțlte de presa transmit
Tokio s-a deschis o expoziție de o- 
biecte de artă populară, fotografii 
și publicații din Republica Socia
listă România.

Guvernul italian a hotărît liberalizarea schimburilor 
comerciale cu tarile Europei răsăritene - a declarat Giusto 
Tolloy, ministrul comerțului exterior al Italiei. Această măsură, a preci
zat el, a fost' luată pentru a reda Italiei o poziție competitivă pe piețele 

■ acestor țări în raport cu celelalte țări vest-europene.

537 DE METRI ! Turnul de 
televiziune de la Ostankino, din îm
prejurimile Moscovei, a atins joi 
înălțimea prevăzută' — 537 metri. 
Ultima lui secțiune, cîntărind 15 
tone, a fost ridicată în decurs de 
24 de ore. Semnalele turnului vor 
putea fi interceptate de aproxi
mativ 12 milioane de persoane 
care locuiesc pe o rază de 120-150 
kilometri de Ostankino. Înclinația 
turnului în cazul unui uragan nu 
va depăși 4 metri, deși s-a cal
culat că el ar putea rezista la o 
oscilație de 14 metri. 

bombardarea Hanoiului și Haifon- 
gului este apreciată ca o treaptă 
extrem de periculoasă a escaladării, 
războiului, de agresiune din Viet
nam. Guvernul R.P.D. Coreene — 
se subliniază în declarație — își ex
primă indignarea și condamnă noi
le atrocități comise de agresori în 
Vietnam, cerînd încetarea tuturor 
acțiunilor militare ale S.U.A. în
dreptate împotriva R. D. Vietnam 
și încetarea războiului de agresiu
ne din Vietnamul de sud.

între savanți și institutele naționa
le de cercetări tehnice și științifice 
pe o bază reciproc avantajoasă.

Rezoluția subliniază că este ne
cesar să se acorde o atenție deo
sebită măsurilor vizînd o mai in
tensă difuzare a cunoștințelor știin
țifice și tehnologice și o aplicare 
mai generală a acestor cunoștințe 
în economia țărilor membre; rele
vă necesitatea convocării unei re
uniuni de experți guvernamentali 
însărcinați cu studierea mijloacelor 
de asigurare a dezvoltării cooperă
rii științifice și tehnice în dome
niile tradiționale ca și în cele noi, 
în condiții reciproc avantajoase și 
pe termen lung.

Rezoluția a fost adoptată în una
nimitate, fiind primită cu un viu 
interes de toți delegații.

Un alt proiect de rezoluție pre
zentat de țara noastră împreună cu 
Cehoslovacia, Franța și Italia se re
feră la activitățile comisiei în do
meniul industriei chimice. Proiectul 
subliniază importanța dezvoltării 
industriei chimice pentru ansamblul 
economiei și contribuția pe care o 
poate aduce la soluționarea proble
mei materiilor prime și în lupta îm
potriva foamei. Și acest proiect: de 
rezoluție a fost adoptat în unani
mitate.

federației a propus în 
timp Secretariatului P.C. 
întrunirea într-un termen 
scurt posibil a reprezen- 
celor două grupuri parla-

roul Adunării Naționale o moțiune 
de cenzură a guvernului, cu prile
jul dezbaterilor asupra proiectului 
acordării împuternicirilor speciale 
în domeniul economic și social, 
care vor începe în Adunarea Na
țională la 17 mai. Comitetul exe
cutiv al 
același 
Francez 
cît mai 
fanților
mentare, pentru a examina situa
ția politică generală rezultînd din 
hotărîrea guvernului.

Biroul Politic al P.C.F. a dat 
publicității un comunicat în care 
a cerut, grupului parlamentar co
munist să acționeze astfel îneît o 
moțiune de cenzură comună a în
tregii opoziții de stînga să fie de
pusă în Adunarea Națională. Bi
roul Politic al P.C.F. se ridică îm
potriva acordării împuternicirilor 
speciale și adresează un apel celor
lalte formații democratice pentru a 
face să eșueze această acțiune.

La rîndul lui, Jean Lecanuet, 
președintei^ Centrului democratic, 
a criticat cererea guvernului ca 
hotărîrile ce afectează domeniul 
social și economic să fie elaborate 
prin sistemul ordonanțelor, evitîn- 
du-se discutarea lor în parlament.

RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN 
DEPARTAMENTUL TOLIMA au 
fost introduse de autoritățile guver
namentale din Columbia ca urma
re a atacului lansat recent de 
un detașament de partizani îm
potriva unei unități a forțelor ar
mate columbiene. După cum s-a 
anunțat la Bogota, poliția a operat 
arestări în rîndurile persoanelor 
suspectate de a fi colaborat cu par
tizanii, îndeosebi în orașul Chapar
ral, situat în apropierea locului am
buscadei.
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Japonia celebrează astăzi săr

bătoarea sa națională, ziua de 
naștere a împăratului Hirohito.

în perioada postbelică, „Țara 
soarelui răsare" s-a făcut remar
cată printr-un proces accelerat 
de dezvoltare a industriei, ale că
rei ritmuri de creștere au fost din
tre cele mai ridicate înregistrate 
de principalele țări capitaliste 
dezvoltate din punct de vedere 
economic. Rapida ascensiune a 
economiei a situat astfel Japo
nia printre principalele țări in
dustrializate din lume. Ea ocu
pă primul loc în construc
ția de nave (de 11 ani consecutiv), 
în producția de țesături de mă
tase, aparate fotografice, tranzis- 
tori și mașini de cusut; locul al 
doilea în producția de fibre sin
tetice, ciment, aparate de radio 
și televizoare ; locul al treilea 
în producția mondială do oțel 
brut, automobile etc. Faima prin
cipală a arhipelagului nipon o 
constituie construcția de nave, 
domeniu în care Japonia furni
zează aproape 48 la sută din 
tonajul total al lumii capitaliste. 
Toate aceste realizări de seamă, 
care au făcut să crească conti
nuu prestigiul țării, sînt rodul 
muncii harnicului și talentatului 
popor japonez.

Una din condițiile care au con
tribuit din plin la dezvoltarea 
economiei japoneze a constituit-o 
lărgirea comerțului exterior, fiind 
cunoscut că industria niponă se 
bazează mai ales pe materii pri
me de import. De aceea, cer
curile de afaceri japoneze sînt 
interesate în lărgirea continuă a 
relațiilor comerciale cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
sociala, în eliminarea barierelor 
care stau în calea comerțului 
liber, reciproc avantajos. Este 
semnificativă în această privință 
atenția acorda-lă schimburilor cu 
țările socialiste, al căror volum a 
crescut în 1966 cu 31,7 la sută în 
comparație cu anul precedent. 
Recent, la Tokio s-a constituit 
„Asociația pentru comerț cu

SOFIA 28 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea planului eco
nomiei naționale bulgare în primul 
trimestru al acestui an. Potrivit da
telor cuprinse în comunicat, pro
ducția industrială a R. P. Bulgaria 
a fost în primul trimestru al anului 
1967 cu aproximativ 15 la sută mai 
ridicată decît în perioada corespun
zătoare a anului 1966. Din această 
creștere, 54,8 la sută s-a realizat 
pe baza ridicării productivității 
muncii. în comunicat se arată că 
în' această perioadă s-au produs 
3 243 000 000 kWh energie electri
că, 251 000 tone fontă, 301 000 tone 
oțel, 143 000 tone laminate. Indus
tria constructoare de mașini a pro
dus 169 000 motoare electrice, 4 500 
electrocare.

Investițiile capitale în economia 
bulgară au crescut cu 11,3 la sută 
în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. în primul trimestru 
al anului 1967 au fost transportate 
cu 9,3 la sută mai multe mărfuri și 
cu 15,3 la sută mai mulți pasageri 
decît în primul trimestru al anului 
trecut, iar ponderea tracțiunii Die
sel și electrice a atins 37,5 la sută 
din transportul pe căile ferate față 
de numai 30,3 anul trecut.

în primele trei luni ale acestui 
an, populației i-au fost vîndute 
33 000 tone carne și produse de car
ne, 38 000 tone zahăr și produse za
haroase, 37 milioane metri țesă
turi, 38 500 televizoare, 40 000 ma
șini de spălat rufe.

COLABORARE TEHNICA PO- 
LONO-BRITANICA. Organizația 
poloneză de comerț exterior „Me- 
tallexporț“ și întreprinderea "brita
nică „Craven Brothers Limited'1 
au semnat la Londra un tratat de 
colaborare tehnică.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA LA
TOKIO. Sub auspiciile Asociației 
de prietenie Japonia-România, la 

LA PARIS S-AU ÎNCHEIAT
FRANCO-ROMÂNE". întîlnirea a fost organizată de Societatea franceză 
de legislație comparată, în colaborare cu Institutul de cercetări juridice 
al Academiei Republicii Socialiste România. La lucrări a participat o 
delegație de juriști români condusă de prof. dr. docent Traian Ionașcu.

O NOUĂ TRANȘEE ÎN SOLUL LUNAR a fost săpată de dis
pozitivul de excavare al sondei lunare • americane „Surveyor-3“. Este 
tranșeea cea mai lungă, de 60 cm, față de lungimea de aproximativ 4 cm 
a primelor două. Adîncimea ei nu a putut fi încă determinată. Came
rele sondei au luat 26 de fotografii în timpul operației de excavare.

U.R.S.S. și țările din Europa răsă
riteană".

Relațiile dintre Republica So
cialistă România și Japonia au 
urmat în decursul anilor un curs 
ascendent, dezvoltîndu-se și a- 
dîncindu-se spre folosul ambelor 
popoare. Ca o expresie a 
acestor relații, ambele state au 
hotărît ridicarea, cu începere de 
la 1 iunie 1964, a reprezentanțelor 
diplomatice la rang de amba
sadă. Schimburile de delegații 
parlamentare, economice și cultu
rale au contribuit la adîncirea 
colaborării româno-japoneze, la 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări.

Volumul schimburilor comer
ciale bilaterale a înregistrat de 
asemenea o creștere continuă, 
România ocupînd din acest punct 
de vedere unul din primele locuri 
în cadrul relațiilor economice pe 
care Japonia le are • cu țările 
socialiste. în 1966, valoarea aces
tor schimburi s-a ridicat la 38,4 
milioane dolari, existînd posibi
lități pentru lărgirea și diversi
ficarea lor continuă în următorii 
ani. O manifestare directă 
a bunelor relații comerciale din
tre cele două țări o constituie și 
prezența permanentă a pavilioa
nelor românești la tîrgurile inter
naționale do la Tokio și Osaka, 
în aceste zile țara noastră parti
cipă pentru a cincea oară la Tîrgul 
de la Tokio cu un bogat sortiment 
de produse, apreciat de oameni 
de afaceri și publicul japonez. 
Expoziția industrială japoneză, ce 
urmează a fi deschisă la Bucu
rești în a doua jumătate a lunii 
mai, va contribui și ea la o mai 
bună cunoaștere și prospectare a 
posibilităților reciproce de comerț, 
va fi un nou pas în lărgirea și 
diversificarea continuă a relații
lor româno-japoneze.

Folosind prilejul sărbătorii na
ționale a Japoniei, poporul român 
adresează poporului japonez 
călduroase felicitări și. urări de 
prosperitate și pace.

R. P. UNGARĂ

CUVÎNTAREA

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
Cu prilejul festivității de decer
nare a steagului de întreprindere 
fruntașă în producție uzinei meta
lurgice „V. I. Lenin“ din Diosgyor 
a luat cuvîntul Jeno Fock, președin
tele Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar. El a rele
vat tendința favorabilă a dezvoltă
rii economiei R. P. Ungare subli
niind, totodată, necesitatea ridi
cării, în continuare, a nivelului teh
nic, realizării de economii sporite, 
reducerii cheltuielilor de producție 
și îmbunătățirii calității. Vorbito
rul a arătat că noul sistem al con
ducerii economiei naționale va 
contribui la accelerarea progresu
lui tehnic și la îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale populației, într-un 
ritm mai rapid decît cel prevăzut 
în cel de-al treilea plan cincinal.

Referindu-se apoi la politica ex
ternă a R. P. Ungare, președintele 
guvernului a subliniat că la baza 
acesteia stau respectarea și aplica
rea principiului coexistenței pașni
ce între state cu sisteme social-eco- 
nomice diferite. El și-a exprimat 
părerea că evoluția favorabilă a 
relațiilor bilaterale și multilaterale 
între țările europene cu orînduiri 
sociale diferite va contribui în 
mare măsură la îmbunătățirea at
mosferei politice pe continentul 
nostru.

Vorbitorul a arătat că R.P. Un
gară, alături de celelalte țări și 
popoare ale lumii, condamnă poli
tica S.U.A. în Vietnam și-și expri
mă încrederea că victoria finală va 
aparține poporului vietnamez.

ÎNAINTEA ALEGERILOR DIN 
SICILIA. Ziarul „l’Unitâ“ a publicat 
sub semnătura lui Giorgio Frasca Po
lara apelul adresat de Mișcarea so
cialistă autonomă din Sicilia mun
citorilor, cu ocazia alegerilor pentru 
noua adunare regională, care va a- 
vea loc la 11 iunie. în apel se re- 

. afirmă dorința Mișcării socialiste 
autonome din Sicilia de a se pre
zenta în alegeri pe liste comune cu 
P.C.I.

LUCRĂRILE „ZILELOR JURIDICE


