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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri la amiază pe 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, care se află 
într-o vizită în tara noastră.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Eduard Mezincescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Stockholm.

Au participat, de asemenea, Olof 
Gustav Bjurstrom, ambasadorul 
Suediei la București, și R. TI. 
Bergstrom, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Suediei.

In timpul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri privind 
relațiile dintre România și Suedia, 
precum și probleme actuale ale 
situației internaționale. Cu acest 
prilej s-a subliniat dorința comună 
ca relațiile politice, economice, cul- 
tural-științifice dintre cele două 
țări să se dezvolte în interesul am
belor popoare, al dezvoltării unui 
climat favorabil cooperării și înțe
legerii între popoarele europene, 
cauzei păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.
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Hotărîți să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea sarcinilor 
mobilizatoare stabilite de Congresul al IX-lea al partidului și de 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, muncitorii, inginerii, maiș
trii și tehnicienii de la Exploatarea minieră Lupeni desfășoară o 
muncă rodnică pentru a da patriei mai mult cărbune cocsificabil 
și la un preț de cost scăzut. în trimestrul I al acestui an, colectivul 
nostru a extras peste plan 10 000 tone de cărbune și a realizat eco
nomii suplimentare la prețul de cost în valoare de 319 000 lei.

în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și muncii, 
la noi în exploatare s-a pus un accent deosebit pe folosirea completă 
și productivă a timpului de lucru — sursă importantă de sporire a pro
ducției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost. Exami
narea aprofundată a gradului de folosire a timpului de muncă și dez
baterile ce au avut loc în organizațiile de partid și cu toți salariații au 
scos în evidență numeroase posibilități nevalorificate încă, precum și 
unele neajunsuri care ne-au împiedicat să obținem rezultate eco
nomice și mai bune. Deși mina noastră a fost înzestrată cu tehnică 
modernă, totuși consumul de forță de muncă pe tona de cărbune 
extras este încă ridicat, datorită îndeosebi faptului că timpul de lucru 
nu este folosit integral. Din cauza organizării defectuoase a pon- 
tajului salariaților și a transportului în subteran, mulți mineri ajung 
la fronturile de lucru cu o întîrziere de 20—30 minute sau părăsesc 
locurile de muncă înainte de terminarea schimbului. Timp prețios 
se pierde și daiorită aprovizionării necorespunzătoare a unor bri
găzi, defecțiunilor în funcționarea utilajelor, absențelor nemotivate 
și învoirilor de la serviciu.

Concluziile desprinse din analiza efectuată și propunerile făcute 
cu prilejul dezbaterilor care au avut loc recent ne-au dat posibili
tatea să stabilim o serie de măsuri pentru utilizarea integrală a celor 
opt ore de lucru și lichidarea risipei de forță de muncă. Măsurile 
preconizate vizează organizarea transportului muncitorilor în subteran 
în așa fel încît schimbul să se efectueze la locul de muncă, aprovi
zionarea ritmică a brigăzilor, îmbunătățirea raportului între numărul 
muncitorilor direct productivi și de deservire, extinderea normării 
muncii la operațiile auxiliare.

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

— 25 000 tone de cărbune cocsificabil;
— o creștere a productivității muncii cu 1,5 la sută ;
— economii la prețul de cost In valoare de 1 700 000 lei.

Colectivul nostru, călăuzindu-se de îndrumările prețioase date 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
J
(Continuare în pag. a III-a)

Conștienți că de eforturile fiecărui colectiv, de inițiativa, price
perea și spiritul său de răspundere depinde mersul înainte, continuu 
ascendent, al economiei, petroliștii schelei Boldești au supus unei 
analize amănunțite o latură esențială a organizării muncii, și anume 
modul de folosire a timpului de lucru. Noi vedem în această acțiune 
o cale directă, de mari posibilități, pentru valorificarea superioară a 
potențialului tehnic și uman, o sursă deosebit de însemnată pentru 
mărirea eficienței întregii noastre activități economice. Cu prilejul 
acestei analize, efectuate la toate locurile de muncă, a reieșit că, 
deși atît în 1966, cît și în primul trimestru al acestui an, au fost 
produse peste plan însemnate cantități de țiței, gaze și gazolină, 
timpul de lucru destinat producției nu a fost utilizat integral. în 
1966 și în primul trimestru al acestui an, 2,5 la sută din fondul de 
timp a fost irosit. Pentru acest timp s-au plătit salarii în valoare de 
peste 1 200 000 lei, în timp ce producția realizată a fost cu 600 de 
tone mai redusă. Din totalul timpului pierdut, 30 la sută s-a datorat 
concediilor fără plată, întîrzierilor de la serviciu și absențelor nemo
tivate, 14 la sută aprovizionării necorespunzătoare a locurilor de 
muncă, 10 la sută transportării cu întîrziere a personalului la sonde 
și instalații, 13 la sută unor ședințe și activități cultural-sportive.

Peste tot ceea ce Istoria 
reconstituie, dincolo de 
documentul militar și de 
argumentul politic, imagi
nea Războiului de Inde
pendență o realizăm in
tegral, privind-o și prin 
prisma faptului de cultu
ră. Prețul scump al inde
pendenței României s-a

Ion HOREA

întipărit adînc în conștiin
ța generațiilor, încunu- 
nînd seria evenimentelor 
politice și sociale, care a-(Continuare în pag. a III-a)

La Uzina de alumină Oradea se execută lucrări de extindere a capacităților de producție Foto: Agerprw

Smîrdan 
pomenim, văzîn- 
slmțindu-le ca un 
al propriei noastre 
ca și Călugărenii,

ceasuri de dor șl de aș
teptare. Melodiile caro 
le-au însoțit le mai înțe
legi doar din foșnetul ier
bii și-al apelor Dunării ; 
versurile le citim însă ca 
literatură autentică ce 
transmite nealterate tipa
rele unor permanențe su
fletești, mărturiile sociale 
și mărturisirile acelui 
poet-soldat necunoscut, în 
imagini ce se păstrează 
printre paginile cele mai 
valoroasa ale folclorului 
nostru, provenite din stra
turile adînci ale memo
riei colective, unde cuvîn- 
tul scump e concentrat și 
la locul lui, stăpînit de 
gustul rafinat al marelui 
poet anonim.

institut

de Paul EVERAC

La Craiova

M CERCETA

MINIERE

® Tribuna experienței înain
tate: Avantajele organi
zării lucrărilor de con
strucții - montaj după 
metoda ..drumului 
critic

O importantă ramură indus
trială a Olteniei de azi este 
extracția cărbunelui, aici a- 
flîndu-se circa 90 la sută din 
totalul rezervelor de lignit cu
noscute pînă acum în țara 
noastră. în scopul rezolvării 
problemelor legate de dezvol
tarea extracției de cărbune, de 
organizarea producției și a 
muncii, la Craiova a luat ființă 
recent un Institut de proiec
tări și cercetări miniere pentru 
lignit. Ce sarcini imediate și 
de perspectivă stau în fața 
proiectanților și cercetătorilor 
din acest institut ? După cum 
ne-a informat tov. ing. Jean 
Popescu, directorul institutu
lui, o sarcină imediată, de 
mare importanță, este întoc
mirea proiectelor de deschi
dere, pregătire și exploatare 
a noilor mine care vor trebui 
să intre în producție în 1969. 
Institutul va asigura documen
tația necesară menținerii capa
cităților de producție la minele 
de lignit care sînt în prezent 
în exploatare. Pentru bazinul 
carbonifer Rovinari, de pildă, 
se va asigura documentația 
pentru lucrările de construcții 
necesare punerii în exploatare 
a carierelor din cîmpurile noi.

în ceea ce privește cerceta
rea, se acordă o mare atenție 
rezolvării problemelor legate 
de mecanizarea lucrărilor mi
niere, valorificarea rezervelor 
de cărbune din zonele cu con
diții hidrogeologice grele și de 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii sub toate 
aspectele ei.

Făcîndu-și loc din ce în ce mai mult 
în anii din urmă, afirmat sub o formă sau 
alta în repetate ocazii, enunțat cu deo
sebită claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea lucrătorilor 
din industria de mașini și la a celor din 
comerțul exterior, principiul cointeresării 
materiale și reversul lui logic, desdău- 
narea materială pentru pagubele aduse 
patrimoniului obștesc, constituie pîrghii 
de importanță în progresul la care țin
tim. Pare astăzi absolut firesc ca o 
muncă de calitate, care întrece prevede
rile dinainte statornicite, să fie răsplă
tită din sporul de beneficii realizat, iar 
o muncă deficitară, care rămîne sub 
prevederi și contribuie în vreun fel la 
paguba avutului obștesc, să fie incul
pată și pedepsită.

In cîte feluri se poate face cineva vi
novat (fără intenții fățiș spoliatoare) de 
pagube aduse avutului obștesc ? Sau, cu 
alte cuvinte, care sînt categoriile de gre
șeli, de culpe care pun chestiunea des- 
dăunării ? Dacă dau la o parte praful de 
pe bracurile juridice pe care le-am răs
foit cîndva, îmi răsar, poate nu foarte 
riguros, formulările sintetice ale dreptu
lui roman. Romanii, care nu erau deloc 
lipsiți de spirit de sistemă, mai ales în 
drept, găsiseră, după cît mi-aduc aminte, 
patru soiuri de culpe : culpa in com- 
mittendo, culpa in omittendo, culpa 
in eligendo și culpa in vigilando, 
sau pe românește, greșeala în a face, 
greșeala în a nu face, greșeala în a 
alege și greșeala în a păzi sau controla.

Aș dori în cele ce urmează să mă 
ocup de fiecare pe rînd, făcînd nu teorie 
juridică ci considerațiuni sociale.

teria anorganică și materia vie, valorile, 
banii, toate au fost date tn grija oame
nilor, și fiecare ins are undeva, — mai 
abstract sau mai concret, — controlul 
sporirii lor, acționînd în zona sa pen
tru ca din ca avem să avem mai mult 
și mai bun. O lege imanentă a pro
gresului, nescrisă dar stăruitoare, cere să 
înmulfim și să îmbunătăfim toate resur
sele pe care ni le cunoaștem, să des
coperim tot ce zace încă necunoscut, să 
facem investiții avantajoase, să admi
nistrăm inteligent cu maximum de flu- 
en|ă și cu minimum de șicane, să vin
dem rentabil, să cumpărăm economic, să 
nu risipim produse, nici energie ome
nească, — și în cele din urmă, printr-o 
distribuire echitabilă, să ne bucurăm de 
tot ce am creat. Stimulată de o acerbă 
competijie internațională, această lege, 
care nu se poate eluda, a devenit pro
gram și a organizat la noi aproape toate 
sectoarele de activitate umană, cu ter
mene și obiective uneori deosebit de 
nete, caro în marea lor majoritate se 
împlinesc.

Dar individul X atentează la această

lege. El ia, de pildă, mașina proaspăt 
venită din import, — și care ne-a costat 
bani pe toți — și o mînuiește după 
capul lui, cu o pricepere limitată și ure- 
chistă, cu un zel deșucheat de ins care 
știe totul fără să învețe ; iar cînd ma
șina dă semne de incomoditate, o de
montează, o ciocăne și o lasă. El ia, de 
pildă, ca să fiu mai concret, ionometrul 
nou-nouț, abia dezambalat, și înainte de 
a-i citi prospectul (nu ta mira, tovarășe 
doctor ij îl bagă la priză la un voltaj 
superior și îl arde. S-a terminat cu io
nometrul, s-a terminat și cu banii. Statul 
ezită, și pe bună dreptate, să mai ia a 
doua oară același lucru, sau dacă o 
face, strînge chinga în altă parte unde 
e da asemenea nevoie. (Nu poți ști 
totdeauna exact, pînă la amănunt, care 
e lucrul cel mai util). Și așa se prăpă
dește prin fapta cetățeanului X un uti
laj care urma să ne sporească într-un 
fel, și care nu numai că ne face paguba 
de a nu ne mai spori („lucrum cessans", 
la Romani), dar ne-o face și pe aceea 
de a fi aruncat în vînt niște fonduri, 
de a ne fi sărăcit („damnum emer- 
geas”). Iar dacă un utilaj, fie el cît 
de mic, este parte dintr-o rețea mare, 
dinfr-un flux tehnologic complicat, stă 
toată linia respectivă pe loc, întreaga

(Continuare în pag. a II-a)

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii*'

LA PORȚILE DE FIER

Societatea ne-a predat o porjiune de 
muncă socială și nu e aproape nici unul 
dintre noi care să nu aibă o răspundere 
pentru cite ceva. Solul și subsolul, ma

Pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier 
s-a încheiat construcția celei de-a treia fabrici de preparare a betoanelor. 
Acum, complexul de preparare are o capacitate zilnică de 2 500—3 000 mc 
betoane. Procesul tehnologic al noii fabrici este complet automatizat, fiind 
deservit numai de 8 oameni. Tot la acest complex va funcționa și o unitate 
frigorifică care, în timpul verii, va menține o temperatură constantă de plus 
18 grade la care se prepară betoanele speciale ce vor fi folosite la turnarea 
fundațiilor centralei electrice și ecluzelor. (Agerpres)

veau să ducă în secolul 
trecut la afirmarea defini
tivă a dreptului firesc la 
ceea ce aspirase de 
veacuri ființa noastră na
țională. Ne sînt familiare 
imaginile pînzelor și schi
țelor Iul Grigorescu, ne 
sînt apropiați „curcanii" 
lui Alecsandri, sînt ale 
noastre „Cîntecele de vi
tejie' ale lui Coșbuc, iar 
locurile luptelor și jert
felor ostașilor noștri — 
Grlvița, Plevna, 
— le 
du-le, 
cadru 
ființe,
Rovinele sau Podul înalt. 
Alături de opera lui Emi- 
nescu, în care spiritul pa
triotic se exprimă într-o 
mitologie a poporului ro
mân, cu adîncimi de spa
țiu șl de timp, rostim cu 
aceeași emoție și cu nos
talgie totodată „Plecat-am 
nouă din Vaslui / Și cu 
sergentul zece'...

Ceea ce aproape un se
col a lucrat în succesiu
nea faptelor sociale, res- 
tructurînd sensibilități și 
gusturi, încrucișînd mo
duri de receptare a lite
raturii și artei, nu vine să 
îndepărteze farmecul ace
lei literaturi ce exprima 
mișcarea din adînc a su
netului poporului nostru. 
In sensul acesta ne apare 
astăzi de o rară frumuse
țe un mănunchi de cîn
tece populare, așa cum 
or fi fost ele cîntate atunci 
pe pămînturile României, 
pe pămînturile Bulgariei, 
în corturile ostașilor, la

Frunză verde și-o lalea, | 
Trec voinicii Dunărea
Cite patru-alăturea, 
Voinici nalti și subțirei,
Nu trece plumbu prin ei.
Și calcă din piatră-n piatră 
Parcă sînt făcuți d-un tată ; 
Și calcă din urmă-n urmă, 
Parcă sînt făcuți de-o mumă.

Cu o jale reținută și cu 
o legănare frumoasă a 
vorbelor, spus parcă mai 
în șoaptă și mai din amin
tire .auzi :

Frunză verde trei banațl 
Din Giurgiu pînă-n Galați 
Numai roate de soldați 
Făr-de surori, făr-de frați, 
Parcă sînt făcuți din brazi; 
Făr-de surori, făr-de veri, 
Parcă sînt căzuți din ceri.

Nu numai evenimentul, 
momentul așteptat al cu
ceririi independenței na
ționale, ci motivul însuși 
al trecerii Dunării revine 
și în alte cîntece, conti
nuat parcă dintr-un cîntec 
de haiducie, zis din irun-

(Continuare înpag. alV-a)
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Astăzi are loc alege

rea președintelui Indiei, 
eveniment de mare im
portanță în actualul ra
port de forțe statornicit 
după alegerile generale 
din februarie. Este pen
tru prima dată cînd se 
dă o luptă, în adevăra
tul sens al cuvîntului, 
pentru această funcție, 
în sînul conducerii par
tidului Congresului au 
ieșit la iveală divergen
țe ascuțite în legătură 
cu desemnarea candida
tului partidului la pre
ședinție. O importantă 
grupare dorea ca dr. 
Radhakrishnan să ră- 
mînă în continuare pre
ședinte, iar dr. Zakir Hu
sain, vicepreședinte al 
țării. Această grupare 
considera că orice 
schimbare vizînd pe ac
tualii posesori ai acestor 
funcții ar provoca reac
ția opoziției, în timp ce

Ariicol scris pentru „Scînteia 
de P. VISWANATH, 

redactor șef-adjunct al ziarului 
indian „The Patriot"

consultările reciproce ai 
putea duce la un acord 
al tuturor partidelor pre- 
conizînd continuitatea.

încercarea de a evita 
lupta pentru președinție 
a fost determinată și de 
un alt motiv. Președinte
le este ales de un cole
giu electoral format din 
membrii parlamentului 
și ai adunărilor legisla
tive ale statelor. în ac
tualele adunări, partide
le de opoziție dețin un 
număr mai mare de lo
curi decît partidul Con

gresului, dar acesta din 
urmă are o mare majo
ritate în ambele camere 
ale parlamentului cen
tral, luate la un loc. To
tuși, partidul Congresu
lui nu poate li pe deplin 
sigur de victoria candi
datului său la președin
ție. Or, înfrlngerea ar 
constitui o lovitură prea 
mare pentru pozițiile de
ținute de partid în par
lamentul central, care și 
așa nu sînt prea solide.

în pofida acestor con
siderente, lupta pentru

desemnarea candidaturii 
nu a putut fi oprită. Spre 
deosebire de gruparea 
amintită din conducerea 
partidului Congresului, 
primul ministru, Indira 
Gandhi, a insistat ca ac
tualul vicepreședinte, dr. 
Husain, un reputat om 
de cultură, să fie desem
nat candidat al partidu
lui la președinție. Moti
vul acestei insistențe l-a 
constituit speranța că 
partidele de opoziție vor 
sprijini alegerea lui, în 
schimbul postului de vi
cepreședinte oferit can
didatului lor. Compromi
sul nu a putut fi însă 
realizat. Partidele de o- 
poziție l-au desemnat 
drept candidat al lor pe 
dl. Subba Rao, care a 
deținut pînă atunci func
ția de șef al Curții 
preme a Indiei.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Un chiriaș
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8-a făcut următoarea ex
periență : același produs a 
fost introdus în șase feluri 
de ambalaj — diferite ca 
material, culoare, execuție 
grafică etc. — și oferit spre 
vînzare. Ei bine, cumpără
torii au preferat în special 
două variante, care aveau 
un ambalaj mai atrăgător. 
Celelalte au fost solicitate 
în mult mai mică propor
ție. Ambalajului 1 se mai 
spune „vînzătorul mut". 
Lipsit de grai, el reușește 
totuși — prin felul mește
șugit în care este alcătuit 
— să acționeze asupra psi
hicului cumpărătorului, să-i 
atragă atenția, să-1 convin
gă în cele din urmă să a-

„Politica 
ambalajelor" 
și implicațiile 
ei

Toate acestea nu fac de
cît să confirme ceea ce 
ne-au spus multi dintre in
terlocutori, că „problema 
ambalajelor", departe de a 
fi simplă cum cred unii,

volum de 7 ori mai mare de 
carton, care, la utilizare cu
rentă, e comparativ de 5 
ori mai ușor și de 2—3 ori 
mai ieftin, înțelegem de ce 
spre acesta din urmă, ca de 
altfel și spre masele plas
tice, se îndreaptă preferin
țele pe plan mondial. Cum 
se explică însă situația ne
corespunzătoare, datorită 
căreia am rămas tributari 
încă sistemului învechit și 
greoi al lăzilor de lemn, 
avînd de suportat totodată, 
în virtutea calculelor de 
mai. sus, vădite daune re
zultate din folosirea pe sca
ră redusă, a hîrtiei, carto
nului, maselor plastice ?

„Forurile departamentale

lăudabile, deși încă insufi
ciente, în ceea ce privește 
prezentarea unor mărfuri 
(produse zaharoase, paste 
făinoase etc) în ambalaje 
atrăgătoare, frumos alcătui
te, cu aspect modern. Au 
fost revizuite etichetele de
modate și această acțiune 
de „modernizare" a graficii 
și a coloritului se desfășoa
ră în continuare, concomi
tent cu străduința de a se 
crea, pentru produsele noi, 
ambalaje pe măsura gustu
lui mai evoluat și mai rafi
nat al cumpărătorilor.. „Ne 
străduim ca, informîndu-ne 
asupra tendințelor actuale 
care se manifestă pe plan 
mondial, să creăm modele

grăbit
A trecut mult timp de a- 

tunci. Era într-o duminică 
după-amiază. Ion Damian, 
maistru la șantierul I.C.M. 
Cluj, domiciliat în Oradea 
(Piața București, blocul turn, 
ap. 46), a dispărut de la do
miciliu. Dar nu fără urmă: 
plecînd în grabă a, „uitat" să-și 
plătească chiria restantă (cîte- 
va sute de lei). Pentru a-i a- 
minti această obligație a fost 
căutat la șantierul I.C.H. Con
stanța (unde se știa că a fost 
transferat). N-a fost găsit. 
Dumneavoastră, care-1 cunoaș
teți, trimiteți-1 la Oradea. Nu 
și-a luat rămas bun de la 
ministrația blocurilor. Și 
se face.

ad-
nu

Legămînt
Trei tineri și toți trei... vînători 

de ocazie. Ageamii. Dumitru To- 
dașcă, Mihăiță Todașcă și Gheor- 
ghe Turcin din Coșna (Vatra 
Domei). Văzînd un porc mistreț 
(femelă) cu doi pui împotmoliți 
în zăpadă, în marginea pădurii, 
i-au hăcuit. Ciosvîrta de mistreț 
ademenește. Fuduli, au anunțat 
filiala raională de vînătoare, pre- 
tinzînd un premiu. Și l-au avut. 
(Se putea altfel ?) Au fost obli
gați la recuperarea pagubei (a- 
dusă fondului cinegetic). Acum, 
cînd vor vedea un mistreț (chiar 
și în condiții legale de vînătoa
re) vor spune : cărare bătută, 
musiu mistreț, nu ne mai păcă
lești I N-o să mai dăm în voi 
nici cînd vom fi în legitimă apă
rare.

Ceea ce iar nu-i bine.

Sus cortina!
Cooperativa meșteșugăreas

că „Drumul nostru' din Plo
iești a primit din partea Elec- 
trocentralei Brazi comanda 
să execute niște iranjuri la 
cortina de pluș a clubului. 
„Treabă ușoară, dar neren
tabilă pentru noi — au zis 
cei de la cooperativă — dar se 
aranjează". Și au întors-o... 
ca la Ploiești. Au cumpărat 
de la beneficiar cortina cu 
9 505 lei și după ce i-au pus 
franjurile i-au revîndut-o cu 
peste 12 000 lei (545 lei mano
pera, 351,62 lei regia și 1 652,16 
lei beneficiul). Clientul a fost 
de acord să plătească acești 
bani. Erau doar din punga sta
tului 1). O afacere cu totul în 
afara legalității. De aceea nu 
trebuie să rămînă după corti
nă. Ridicați-o 1

„Recolta**
datoare

Asociația sportivă „Recolta" 
Cărei infirmă toate pronosticu
rile. Nu știi ce să crezi: este 
o instituție de stat. — sau o 
persoană particulară de mora
litate îndoielnică ? in iulie 
anul trecut. Arbitrajul de stat 
de pe lingă Sfatul popular re
gional Maramureș a obligat 
A. S. Recolta (pirita) să plă
tească întreprinderii de Gos
podărie Orășenească Cărei 
suma de 5 229 lei, valoarea u- 
nor transporturi efectuate de 
către reclamant, pentru aso
ciație. Iată insă că „Recolta" 
ignoră această hotărire. Debi
torul așteaptă liniștit luna iu
lie cînd (după un an de la emi
terea hotăririi Arbitrajului) 
datoria se va prescrie. în a- 
cest timp conducerea asocia
ției vorbește cu înflăcărare 
sportivilor despre datorie și 
onoare. Cazuri concrete folo
sește ? Ar avea cel puțin unul: 
cel de față.

Cînd
alcoolul
e șofer

9

Mircea Soalca, Francisc Ianoși, 
loan Bandrovszki din Gheorghieni 
au plecat în excursie la Lacul 
Roșu. Transportul l-a asigurat (cu 
mașina întreprinderii) ultimul — 
șofer la I. P. Gheorghieni. La 
întoarcere, aveau cu ei în mașină 
un nou tovarăș de drum — al
coolul. Circulînd cu viteză exce
sivă, beat fiind, șoferul a pierdut 
controlul volanului. Mașina s-a 
răsturnat, avariindu-se grav. M. 
Soalca și Fr. Ianoși au decedat. 
I. Bandrovszki, scăpat cu ușoare 
leziuni, urmează acum să-și pri
mească pedeapsa. A venit vre
mea excursiilor. Automobiliști, nu 
uitați : alcoolul și volanul nu 
împreună excursia plăcută. Și 
sigură.

fac 
nici

de;Rubrică redactată
Ștefan Z1DĂRIȚA
Ștefan DIN1CA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

chiziționeze produsul res
pectiv.

Dar prezentarea mărfii 
într-un mod cît mai inge
nios, aspectul ambalajului, 
deși extrem de importantă, 
nu constituie decît una din 
funcțiile lui. în viața mo
dernă, ca răspuns Ia pre
tențiile din ce în ce mai 
exigente ale cumpărători
lor, se afirmă, după cum 
ne-au declarat specialiștii 
consultați, aspectele utilita
re, cum ar fi rezistența (la 
apă, căldură, frig), ușurința 
de manevrare și transport, 
întrucît păstrarea în bune 
condiții a produselor, ală
turi de aspectul exterior 
plăcut al ambalajelor, se 
înscriu printre coordonatele 
majore ale comerțului civi
lizat. Din îmbinarea acestor 
factori — exigente rafinate, 
materiale noi, posibilități 
de creație artistică etc. -- 
rezultă o gamă diversă a 
„peisajului" din magazine
le moderne, de la paharul 
lucitor din hîrtie cerată 
pentru răcoritoare, la cutii
le și pungile de plastic viu 
colorate, îa caleidoscopul de 
recipiente și de sticlărie 
pentru articole de parfume
rie și cosmetică, toate pre
zentate într-un număr infi
nit de modele, forme, as
pecte grafice. Trebuie avut 
în vedere, totodată, și la
tura economică. în sensul 
că extinderea ambalării 
duce la. eliberarea lucrăto
rilor comerciali de o seamă 
de operații (cîntărire. mă
surare. împachetare etc.), 
creează posibilitatea folosi
rii automatelor, influen- 
țînd astfel creșterea randa
mentului economic.

angrenează de fapt o mare 
complexitate de aspecte 
ceea ce presupune existen
ta unei circumspecte orien
tări de ansamblu, a unei 
„politici a ambalajului". 
Aceasta însemnează : crea
rea de cadre speciali
zate. de nuclee de proiecta
re și cercetări și, mai ales, 
de unităti de producție și 
furnizori de materie primă, 
corelarea producerii amba
lajului cu volumul mărfuri
lor destinate pieței etc.

S-ar părea, Ia prima ve
dere, că existența unui O- 
ficiu pentru ambalaje, cu 
misiunea de a coordona pe 
întreaga economie măsurile 
ce se iau în domeniul teh
nologiei, îmbunătățirii cali
tății ambalajelor etc, (con
form unui decret din 1963), 
răspunde acestui deziderat. 
Din păcate însă, oficiul res
pectiv, după mai bine de 
trei ani, se află tot în „faza 
constatărilor". Recent, ne 
informează tov. SERGIU 
SCADOVSCHI, directorul 
acestui oficiu, a fost întoc
mită o situație „în dome
niul tehnicii și economiei 
ambalajului". Se relevă 
aici, între altele, că struc
tura materialelor folosite la 
confecționarea ambalajului 
este necorespunzătoare. 
Lemnul are o pondere ne- 
permis de mare (36,5 la 
sută) dacă facem o compa
rație cu alte țări : Franța 
(5,9 la sută), R.F.G. (3,9 la 
sută). în schimb, cartonul 
folosit în aceste țări în pro
porție de 50 la sută, la noi 
se ridică abia la un indice 
de 10.2 la sută. Dacă avem 
în vedere că dintr-o canti
tate de lemn rezultă un

au subapreciat sau au ne
glijat de-a dreptul aseme
nea preocupări — de crea
re și economie a ambalaje
lor — încredințîndu-le. în 
general, unor salariați de 
la „aprovizionare" — ne 
spune directorul Oficiului 
pentru ambalaje. Ar fi ca
zul să ia ființă pe lîngă mi
nistere. așa cum prevede 
H.C.M.-ul din 1955, unități 
și grupe specializate în 
producerea și gospodărirea 
ambalajelor".

întrebarea e însă de ce 
oficiul, ca organizație inter
departamentală. n-a reușit 
în cei trei ani și mai bine 
de existență să schimbe a- 
ceastă mentalitate, să intro
ducă, potrivit dispozițiilor 
legale, orientarea judicioasă 
care se impunea ? Lucrul 
se explică atît prin înca
drarea necorespunzătoare 
cu personal a oficiului, cît 
și printr-un mod defectuos 
de îndrumare și coordonare 
doar prin circulare și 
adrese.

Care e sursa 
ambalajelor 
urite ?

Din motivele arătate mai 
sus, rezultate bune s-au ob
ținut acolo unde, din iniția
tivă proprie, s-a depus 
străduință, eforturi creatoa
re. în acest sens poate fi 
citat Ministerul Industriei 
Alimentare, cu realizări

Fiecare om este interesat să știe, cum șl ce trebuie să 
mănince pentru a-și reface puterea de muncă cheltuită, pen
tru a-și păstra bunul cel mai de preț — sănătatea. In ali
mentația rațională un loc important revine laptelui și produ
selor lactate. In legătură cu aceasta, lată ce ne-a declarat 
tovarășul I. PAVEL, membru corespondent al Academiei, pro
fesor la catedra de nutriție și dietetică a I.M.F. unui redac
tor al ziarului nostru.

Laptele conține aproape toate principiile 
nutritive. Proteinele lui sînt de excelentă 
calitate, ceea ce înseamnă că ele conțin în 
proporție optimă toți acizii aminați indis
pensabili creșterii și întreținerii organismu
lui. El poate înlocui cu succes carnea și 
anume un sfert de litru de lapte sau 35 
gr brînză sînt echivalente cu 50 
gr. carne. Conținutul în grăsimi și zaha- 
ruri îi completează valoarea calorică. In 
lapte se găsesc aproape toate vitaminele 
solubile în grăsimi și, de asemenea, vita
mina B2 și provitamina PP. Important de 
reținut este faptul că laptele constituie 
una din sursele cele mai bogate în calciu, 
în afară de lapte, calciul nu se găsește în 
cantitate utilă decît în unele legume și 
fructe ca, de exemplu, în varză și porto
cale, dar cantitatea de calciu echivalentă 
celei aflate în 250 gr lapte sau 35 gr brîn
ză poate fi furnizată numai de 850 gr 
varză sau 1 kg de portocale 1 Pe de altă 
parte, în lapte calciul se găsește într-un 
echilibru perfect cu fosforul. Aceste cali
tăți, prezența în lapte a unei cantități apre
ciabile de vitamina D, asigură fixarea cal
ciului în schelet.

Laptele este alimentul ideal pentru copii 
și tineret, deoarece asigură creșterea și 
fixarea calciului în oase și dinți. Totodată, 
este alimentul celor de vîrste mai înain
tate și al bătrînilor, dacă ținem seama de 
ușurința asimilării sale și de înlăturarea di
ficultății masticației. Conținutul în cal
ciu (la vîr-sta cînd spondilozele sînt frec
vente) constituie o calitate suplimentară a 
laptelui pentru această vîrstă. El este ab
solut necesar femeilor însărcinate, între al
tele și pentru acțiunea sa antidecalcifiantă. 
Și în alimentația adulților laptele și brînze- 
turile sînt de neînlocuit, asigurînd o hrană 
normală și igienică. în unele țări, mai ales 
în cele nordice, laptele este adesea o bău
tură obișnuită la masă, inclusiv la masa 
sportivilor; este și băutura de agrement 
(uneori amestecat cu sucuri de fructe) din 
cursul zilei.

Derivatul laptelui, brînza, este comple
mentul natural al unei alimentații mixte 
pentru a compensa tendința la fermentații 
intestinale. în unele țări, în Franța, de 
exemplu, o masă fără brînză este de ne
conceput.

Iată de ce laptele și brînza trebuie să 
fie complementul natural și indispensabil al 
alimentației.

în același timp, laptele constituie baza 
tratamentului a numeroase boli. Gastritele 
și ulcerul stomacal vin pe primul loc. He
patitele și ciroza beneficiază în cel mai 
mare grad de o alimentație prelungită în 
care laptele, mai ales concentrat sub for

mă de brînzeturi proaspete și nesărate, 
poate restabili sănătatea multor asemenea 
bolnavi. în bolile infecțioase, laptele este 
alimentul potrivit prin ușurința digestiei 
și asimilării. Distrofia alimentară sau denu- 
triția își găsește în caseina laptelui o sursă 
ideală de proteine, care nu surmenează 
tractul digestiv epuizat al acestor suferinzi, 
în mediul toxic din anumite locuri de 
muncă, pentru prevenirea intoxicațiilor, 
laptele este un imperativ. Despre rolul 
recalcifiant al laptelui în procesele distro
fice osoase am pomenit mai sus.

In ce privește brînzeturile, în afară de 
valoarea lor nutritivă, care e mare, ele echi
librează flora intestinală într-o alimentație 
mixtă sau predominant vegetală. Din acest | 
punct de vedere credem că trebuie adop- g 
tat obiceiul din alte țări unde la nici o 
masă nu lipsesc brînzeturile.

Dacă la noi se consumă încă puțin lapte, 
iar brînzeturi și mai puține, aceasta se 
datorește, în primul rînd, faptului că oa
menii nu au fost obișnuiți să consume 
aceste produse, nu am fost lămuriți asupra 
importanței lor pentru sănătate și longevi
tate. Numai iaurtul a prins în unele re
giuni din țară, unde se consumă curent. 
Sînt necesare largi acțiuni menite să facă 
educația alimentară a populației, îndeosebi 
a tineretului pentru ca laptele și derivatele g 
lui să-și recîștige locul cuvenit pe masa tu- B 
turor în defavoarea berei, a coniacului și 
vinului. O altă explicație este deformarea | 
gustului, foarte răspîndită în unele regiuni 
și medii familiale, în care încă la o vîrstă | 
fragedă copiii sînt obișnuiți cu alimentația E 
picantă : muștar, ceapă, usturoi, boia, 
oțet, murături, mezeluri etc. Cum să ac- i 
cepte adolescentul, adultul de mai tîrziu, | 
laptele nepicant prin definiție ? Laptele, i 
mai ales fiert, este fad pentru cei neobiș- 
nuiți de mici cu el. Astfel e explicabil de 
ce adolescenții sau adulții obișnuiți cu | 
mîncăruri picante alunecă ușor către bău- I 
turile alcoolice cu care picantele se asocia
ză ușor.

S-ar putea întreprinde numeroase acțiuni 
practice care să ducă la creșterea consu
mului de lapte. De exemplu, ar fi bine ca 
în restaurante să se vîndă lapte pasteuri
zat în butelii de */a litru cu data impri
mată pe ele . Laptele pasteurizat are o | 
deosebită savoare, deloc comparabilă cu | 
laptele fiert. Păstrat la 10 grade, poate fi I 
o băutură răcoritoare timp de 48 de ore £ 
de la data preparării. Ar fi, de asemenea, a 
utilă introducerea și în bufete, baruri și | 
cofetării a vînzării laptelui pasteurizat, | 
simplu sau, cu ajutorul unor aparate, în I 
amestec cu sucuri de fructe, cafea etc. sau | 
ca lapte bătut, kefir. s

originale — ne spune tov. 
arh. Dan Băiașu, șeful ser
viciului de creație. Secretul, 
unui bun ambalaj de pre
zentare este ca aspectul 
său, fără să fie strident, să 
atragă atenția cumpărăto
rilor.

Alături de exemplare a- 
trăgătoare, din categoriile 
de produse citate, găsești, 
nu de rare ori, în raftu
rile sau gondolele magazi
nelor, cutii cu cartonul spă
lăcit, pungi de polietilenă 
urîte, legate neglijent, bor
cane cu etichete lipite 
strîmb sau care cad la pri
ma atingere. Sau ce să 
mai spunem despre amba
lajul de prezentare a 
produselor Industriale, cum 
ar fi încălțămintea, de pil
dă, care e scoasă din cutii 
de culoarea teracotei, pen
tru ca, după cumpărare, să 
fie împachetată în hîrtie 
obișnuită.

„Prima șarjă" a unui nou 
ambalaj sau unei noi eti
chete se prezintă din punct 
de vedere calitativ mult 
mai bine decît cele care 
urmează î.n continuare, ne 
atrage atenția tov. Dan 
Băiașu. De ce ? Fiindcă a- 
cestor șarje li se acordă în
treaga atenție, în sensul că 
li se repartizează materia 
primă prevăzută în proiect, 
producerea lor e suprave
gheată de membri ai ser
viciului de creație. După 
aceea, la „reeditare", pro
cesul de fabricație e supra
vegheat. de întreprinderile 
producătoare, care sînt o- 
bligate, printr-o dispoziție 
departamentală, să țină 
seama de prototip. în re
alitate însă, această cerin
ță nu se respectă.

Prima dată cînd au apă
rut pe piață pungile de za
hăr erau mult mai frumoa
se. Aveau un colorit viu, 
o execuție grafică îngri
jită. Acum sînt spălăcite, 
pătate, arată urît. Cauza 
principală a acestui feno
men de degradare constă 
în faptul că întreprinderile 
furnizoare de materie pri
mă pentru ambalaj (car
ton, hîrtie, cerneală etc.), 
aparținînd Ministerului In
dustriei Chimiei, nu-și res
pectă obligațiile asumate 
nici în privința termene
lor și nici în privința cali
tății. întreprinderile, ca 
să-și realizeze planul de 
producție-marfă vîndută, 
acceptă hîrtie sau carton 
de calitate mai slabă sau 
recurg la tot soiul de pa
leative, care au repercu
siuni nedorite, creîndu-se 
astfel un fel de lanț al scă
derii indicelui calitativ.

Totuși — deși deficien
țele de mai sus sînt rea
le și trebuie grabnic re
mediate — nu e mai puțin 
adevărat că producătorii 
de ambalaje sînt tentați să 
arunce vina prea ades pe 
„condițiile obiective" decît 
să-și examineze, în spiritul 
unei exigente autonemul- 
țumiri, propriile lipsuri. Și 
în acest sens, o investigație 
mai circumspectă poate 
semnala fenomene de iner
ție, de vegetare a inițiati
vei. Să ne referim la do
meniul maselor plastice 
sau al „sticlăriei", în care 
există o veche tradiție și 
disponibilități productive. 
Nu putem fi decît extrem 
de nedumeriți de aspectul 
învechit, anacronic al sti
clelor de băuturi, de exem
plu, cu forme greoaie, bu
tucănoase, incomode, cu 
același colorit verde-fu- 
muriu, dificil de utilizat 
din pricină că mai toate ră- 
mîn tributare sistemului de 
închidere prin dopuri. E

suficient să le compari, în 
același raft al magazinu
lui, cu un șir de produse 
străine, ca să constați, din 
păcate chiar la prima ve
dere, aspectele dezavanta
joase pe care le prezintă, 
deși conținutul le dă drep
tul de cele mai multe ori 
la aprecieri favorabile.

Cum sînt 
folosiți 
creatorii 
de artă?

.-.A

Pentru a se realiza un 
progres simțitor, la nivelul 
exigențelor comerțului mo
dern, pe un front cît mai 
larg, e nevoie — cum 
ne-au afirmat mulți dintre 
interlocutori — să fie an
trenați în acest sector, în 
mai mare măsură decît 
pînă acum oameni de spe
cialitate, competenți în 
materie, cu simț artistic, în 
primul rînd dintre grafi
cieni., îh situația actuală, 
cînd e nevoie de un pro
gres substanțail, rapid — 
pentru a depăși în acest 
domeniu stadiul permanent 
semnalat al rămînerii în 
urmă — este de neînțeles 
de ce forurile departamen
tale interesate nu antre
nează în cele mai diverse 
forme și modalități, price
perea, fantezia, talentul u- 
nor asemenea creatori de 
artă.

Pentru reușita acestei 
acțiuni, ca și, în genere, 
pentru afirmarea spiritului 
creator, al fanteziei, tre
buie depășite unele impe
dimente. Astfel, specialiști 
din cadrul serviciului de 
creație al M.I.A. ne sesi
zează o seamă de anomalii 
care le îngreunează munca. 
Alcătuirea comisiei de avi
zare este mult prea 
greoaie. După dispozițiile 
în vigoare, trebuie să facă 
parte din ea cîte un repre
zentant al Direcției de pre
țuri, al Direcției tehnice, al 
Institutului de cercetări a- 
limentare, al tipografiei, al 
Fondului plastic, al Minis
terului Comerțului Inte
rior. Nu de rareori, în ca
drul discuțiilor, observații
le critice în loc să se ba
zeze pe argumente compe
tente din domeniul artei 
grafice, al publicității co
merciale etc, recurg la ar
gumente de ordin subiec
tiv, avînd drept singur 
criteriu afirmația :. „nu-mi 
place" sau „așa nu merge". 
(„Scrisul ăsta cu roșu 
nu-mi place, scrieți lite
rele cu verde"). Impedi
mentul ar părea mărunt, 
dar el dezvăluie o menta
litate și anume că nici la 
un for de specialitate cum 
e Ministerul Comerțului, 
prezentarea produselor, pu
blicitatea comercială nu 
sînt abordate după criterii 
mai precise, ca urmare a 
unor studii în ceea ce pri
vește. preferințele, gustu
rile consumatorilor, utili
tatea practică, tendințele 
noi, moderne în dezvolta
rea sectorului și a înseși 
acestor preferințe.

Stăpînirea cu competen
tă a acestor criterii, cît și 
în genere preocuparea de 
a răspunde, prin elabora
rea de materiale noi și 
modele noi, exigențelor 
evoluate ale consumatori
lor sînt imperative ce nu 
pot fi ignorate. Sîntem 
încă tributari — ne-au 
spus mulți dintre interlo
cutori — unor materiale 
depășite de evoluția pe 
plan mondial, cum ar fi 
lemnul, celofanul etc. Este 
nefiresc ca, în condițiile 
cînd întreaga industrie se 
dezvoltă și se reorganizea
ză pe baze moderne, pro
ducția ambalajului să bată 
pasul pe loc. Ea trebuie să 
se dezvolte, ca volum și ca 
structură, în concordanță 
cu evoluția întregii indus
trii de bunuri de larg con
sum, în concordanță cu 
tendințele pe plan mondial, 
aceasta fiind, de altfel șl o 
condiție de a face mărfu
rile noastre competitive pe 
alte piețe, deoarece orice 
lipsă de prevedere și orien
tare poate duce, în unele 
sectoare, la „strangulări" 
ale producției sau ale des
facerii.

Se impune ca forurile 
responsabile din cadrul 
ministerelor și în spe
cial Oficiul pentru amba
laje, să purceadă la elabo
rarea unor măsuri operati
ve, dar care să aibă în ve
dere și o perspectivă înde
părtată, astfel ca această 
complexă acțiune să-și gă
sească rezolvarea la un ni
vel care — așa cum pretin
dem și în alte domenii de 
activitate — să vizeze pa
rametrii cei mai înalți.

Vasile NICOROVICI

Noua centrala telefonică automată „Dorobanți", din Ca
pitală

Foto : M. Cioo

TEORIA CULPEI
(Urmare din pag. I)

fabrică funcționează prosf, și corelația 
ei cu celelalte, într-un sistem planificat, 
de stat, se răsfrînge în alte o sută de 
locurL Individul X care a greșit prin 
dezinformare (sau prin reaua, negli
jenta depozitare, sau prin trambalarea 
excesivă a obiectului, sau prin risipirea 
echipamentului-anexă, sau prin încerca
rea de a-l „îmbunătăți’ grosolan) e prea 
mic materialicește ca să poată desdăuna 
ceva. El ridică din umăr și plătește cu 
caii de la bicicletă. Și atunci ne găsim, 
cu aparatul respectiv, ca în basmul 
acela a lui Ion Creangă în care un oare
care vindea o vacă și se pomenește cu 
un... sfîrîiac.

Individul X lasă materiale risipite 
pe șantiere și produse nevalorificate pe 
cîmp sau pe rampe. Dacă în plină zi, 
pe podul de la Operetă, s-ar arunca în 
Dîmbovița camioane de roșii sau de 
ceapă sau de sticlă sau de vată de sticlă, 
în timp ce pe piață se caută, lumea ar 
privi mai mult decît scandalizată la 
concretețea acestei pagube și risipitorul 
ar fi, pe bună dreptate, legat și trimis 
la balamuc. Apărînd însă, scriptic, la 
„pierderi* și la „perisabilități" și la 
„scăderi" într-o gestiune care se com
pune din cifre, paguba se demateriali
zează și individul X se poate ascunde 
liniștit îndărătul unor statistici, de multe 
ori cu atît mai liniștit, paradoxal, cu cît 
paguba e mai mare. Cînd strici trei bol- 
țuri sau trei pinioane le plătești din bu
zunar. Dar cînd, funcționar de comerț 
fiind, tranzacționezi cu străinătatea în
tr-un fel păgubitor (așa cum s-a arătat), 
n-ai buzunar de unde să plătești mi
lioane — și plătim noi toți. Și atunci 
este ca și cînd am aruncat nu în Dîm
bovița ci în mare, nu trei camioane, ci 
trei trenuri cu produse ale mîinilor și pri
ceperii noastre.

Ceea ce nu se înțelege încă prea bine 
de toată lumea este concretețea pa
gubei. Există, îndărătul pagubei un ase
menea eșafodaj cifric încît omului care 
nu gîndește pînă la capăt îi scapă repre
zentarea materială a ceea ce s-a pier
dut efectiv, fiindcă cifra e rece și in
sensibilă, ca tot ce e foarte obiectiv. Și 
în locul sentimentului de gestiune și de 
participare organică, pe care în mod 
normal ar trebui să-l avem fiecare din 
noi, în fiecare din actele noas
tre materiale, apare pentru unii 
pseudosenzația că statul poate su
porta orice, fiindcă se joacă cu 
niște cifre. Reprezentarea întregului 
n-o are toată lumea, e o chestiune de 
nivel. Sentimentul interdependenței 
nu-l are toată lumea. „Ce pot să fac eu, 
— zice degajîndu-se —, dacă X îmi 
dă lucrurile așa l Să răspundă el I" 
X la rîndul lui are regres împotriva al
tuia și răspunderea lungindu-se, înglo- 
bînd cît. mai mulți, se abstractizează, 
își pierde incidența directă. Cine mai 
răspunde pentru paguba concretă, în
tr-un mod concret ? Nimeni.

Culpa presupune răspundere, răs
punderea presupune inițiativă. „Am 
ales din soluțiile posibile, soluția cutare. 
Dacă nu e bună, dacă e păgubitoa
re, răspund pentru ea". Cu cît lo
cul inițiativei mele e mai mic și al 
subordonării mele administrative e 
mai mare, cu atît, în mod abso
lut concomitent, scade și responsabilita
tea mea și, pe cale de consecință, posi
bilitatea culpei. Nu pot avea, logic vor
bind, răspundere mare la o inițiativă 
mică. Fără inițiativă nu mai sînt un ges
tionar de bunuri, ci un prepus, un exe
cutant docil, lipsit de un interes psiho
logic marcat pentru ceea ce execut. E 
de mirare atunci că nu mai am nici sen
timentul culpei decît într-o formă ate
nuată ? E de mirare că văzînd paguba 
în fața ochilor o mulțime de oameni 
ridică pe rînd din umeri și spun : „ce 
să fac, așa am primit dispoziția”. I se 
face o culpă responsabilului de restau
rant, de pildă, că nu se adaptează la 
condițiile cererii, că produce pagubă. 
Dar care e aria inițiativei lui, cît are el 
mîinile libere, birocratic vorbind, să 
ia inițiativa ? Dacă are și nu o folosește 
e, firește, în culpă. Și există fără îndo
ială o seamă de oameni care își dimi
nuează cu bună știință inițiativa ca să-și 
micșoreze răspunderea. E mai comod.

Noi nu putem merge pe drumul a- 
cesta. Noi trebuie să mergem așa cum 
s-a spus și e normal, spre cointeresare, 
spre participare morală și materială, 
spre inițiativă reală și răspundere reală. 
Dacă o sumă de oameni și-ar aplica 
în gestiunea lor proprie, familiară, prin
cipiile și spiritul cu care se ocupă de 
gestiunea lucrurilor publice, ar fi vai de 
capul lor. Dar acolo ei intuiesc și simt 
concretețea lucrurilor, a pagubei, pe 
cînd dincoace, pierzîndu-se în semne 
și proceduri, n-o simt ; și uneori n-au 
cum s-o simtă. Educația face mult în 
privința asta. Dar și cointeresarea : afec
tivă și efectivă.

Socialismul are avantajul de a putea 
coordona mijloace materiale imense, 
îndreptîndu-le spre profitul tuturor. Insă 
coordonarea și administrarea se fac fot 
prin oameni, după capacitățile și zelul 
lor. Interesul ca lucrul să meargă bine 
e o nobilă marcă morală. Fap
tul însă că un lucru merge bine 
sau rău trebuie să se răsfrîngă în mo
dul cel mai exact — material asupra 
făptuitorului, stimulîndu-l sau oprindu-l. 
Dacă relația dintre om și fapta sa este 
neutralizată prin cine știe ce împrejurare 
omul își pierde bucuria de a făptui, de
vine inactiv, ineficient și această pa
sivitate se va răsfrînge în lucruri. Dimpo
trivă, dacă fapta constructivă va duce 
inexorabil la răsplată și culpa inexorabil 
la desdăunare, omul se activează, iu
bește ceea ce face, sporește eficacita
tea. Dacă făcînd bine sau rău omul pri
mește invariabil un salariu garantat, el 
se va poticni în chiar această lipsă de 
discriminare și, învins de inerție, se va 
codi să. facă un plus de efort. Pasivi
tatea este mama ineficientei și tembelis
mul e fiul ei. Principiile înalte ale socia
lismului refuză sancționarea celui 
culpabil prin lăsarea lui pe drumuri. Dar 
nu e echitabil și socialist ca un culpabil 
să fie suportat de ceilalți lucrători, nu
mai pentru că nu poate nici desdăuna 
materialicește, nici nu-și poate pierde 
postul. Să se bucure cine face bine, dar 
să sufere și să plătească cine produce 
din nepricepere, din prostie, tembelism 
sau delăsare o pagubă avutului obștesc.

2. Culpa in 
omittendo

Dacă culpa prin comisiune e relativ 
mai ușor de determinat, cea prin omi
siune e mai ascunsă și mai subtilă. 
Cînd faci un lucru rău, se cam vede î 
fapta e comisă, rebutul e în față, ma
șina e stricată, paguba e consecventă. 
Dar cînd nu faci sau întîrzii un lucru, se 
vede mai puțin. Paguba n-a apucat încă 
să se cristalizeze, consecințele sînt încă 
difuze, ceea ce nu s-a făcut poate fi 
făcut de aici înainte. Omisiunile foarte 
esențiale sînt puține — așa pare la 
prima impresie — decît să greșești, mai 
bine să temporizezi. Concretețea pier
derii e aici mult mai puțin sensibilă 
decît în actul de comisiune, răspunderea 
angajată mult mai mică. A temporiza 
(formă a omisiunii) poate să însemneze 
în ochii altora a chibzui, a strînge ma
terial documentar, a asculta păreri — e 
meritoriu. Comisiunea e ireversibilă, 
omisiunea pare remisibilă fără termen.

Dar cine cunoaște ce înseamnă astăzi 
timpul, ritmul, bătălia pentru termene, 
competiția deschisă cu parametri și re
corduri care se schimbă vertiginos de 
la an la an pe piața mondială, știe că 
zăbava e echivalentă cu pierderea. 
Paguba de a nu face la timp un pas 
necesar se înscrie împotriva progresului. 
Amînarea, diversiunea administrativă, 
frînarea, împotmolirea în forme nu sînt 
niște racile înfîmplătoare, care pot fi 
corectate mîine. Pînă mîine timpul a 
trecut, s-a pierdut un pas, alții au luat-o 
înainte. Un pas pierdut aici, un pas 
dincolo, o neajungere la termen, o 
omisiune, o temporizare se corelează 
cu alte termene din alte sectoare și o 
sumă de lucruri se încurcă, bat pe loc. 
Viața modernă, evoluția științei și teh
nicii mondiale nu suportă bătutul pe 
loc. Cine bate pe loc, piere. Or, cînd 
țara noastră face eforturi să ajungă din 
urmă niveluri înaintate, întîrzlerile mici 
care concură la omisiuni mai mari sînt 
acte păgubitoare cu consecințe grave.

Lasă, zice individul X, purtînd hîrtia 
de colo pînă colo, refăcînd-o, comple- 
tînd-o, revenind, cerînd încă o mie de 
avize ca să amîne o hotărîre — lasă 
că pînă la urmă lucrul se face. Acest 
„pînă la urmă" e o categorie cu care 
viața contemporană nu mai operează. 
Nu există un „pînă la urmă". Ce e asta 
„pînă la urmă" 7 Pînă la urmă și com
binatul de celuloză de la Călărași se 
amortizează. Dar în 99 de ani, într-un 
secol adică I

Cînd, de pildă, procedura de breve
tare și aplicare a invențiilor e foarte 
greoaie, ceea ce s-a obținut ca avans 
prin ingeniozitatea intelectului se poate 
pierde pe jumătate prin tergiversarea 
administrativă. Timpul mergînd înainte, 
procedeele mondiale sporind, valoarea 
invenției scade. S-a pierdut .„lucrum 
cessans" — cîștigul eventual. E o 
pagubă evidentă, o sărăcire prin omi
siune. Individul X, tergiversînd, ne-a 
sărăcit. Dar nu-l trage nimeni la răs
pundere, paguba n-are concretețe, ea 
rezultă numai dintr-un decalaj ritmic, 
e abstractă. Și apoi cine putea garantai 
— se întreabă omul de mentalitatea lui 
X — că invenția avea să aducă benefi
ciile scontate ? Cînd pui problema 
astfel, nu există răspuns. Napoleon 
însuși n-a întrevăzut avantajul invenției 
lui Fulton. Dar lucrul l-a costat, și nu 
puțin. Garanție pentru invenție, pentru 
lucrul nou nu se poate da chiar întot
deauna, nu poți garanta decît ce ai ex
perimentat. Dar asta nu însemnează să 
așteptăm cu prudență, din cauza indi
vidului X, ca o asemenea dovadă să se 
facă singură sau să se facă „pînă la 
urmă", cînd lucrul devine perimat. Iar 
prudența nu e totuna cu tărăgănarea, 
cu șovăiala.

Blocarea drumului celui mai scurt, ce
lui mai practic, prin omisiune și tergi
versare, este fără îndoială o pagubă și 
presupune o culpă. Desdăunare pentru 
asemenea culpă aproape că nu există. 
Cel ce neagă sau nu aprobă sau zice 
„vino mîine" sau uită, — nu răspunde 
aproape niciodată. Trebuie să rezulte o 
urmare prea gogonată ca să fie tras 
la răspundere. Dar viața în mare e 
făcută din lucruri mititele și șapte frîne 
mici pot să depășească una mare Un 
ins ca individul X care știe că dacă 
afirmă și aprobă poate greși și plăti, 
iar dacă tace și temporizează sau neagă 
sau „se mai gîndește" e la adăpost de 
orice desdăunare, va înclina în mod 
logic către a doua soluție, aceea care 
nu costă nimic. Iar dacă lucrul ăsta în 
loc să se întîmple în economie unde 
pagubele sînt mai concrete și termenele 
mai riguroase se întîmplă în cultură 
unde lucrurile își au labilitatea și pro- 
teismul lor, soluția lui „să mai vedem", 
„să mai întrebăm și pe alții", „deocam
dată nu", se va impune indivizilor X, 
care răspund totdeauna de ce s-a în- 
fîmplat, niciodată pentru că ceva nu 
s-a întîmplat încă și cîte un lucru poate 
sta acolo in nemișcare, într-un ungher, 
fiindcă nimeni nu simte paguba. Azi 
ne mîndrim cu cutare roman al cufărui 
autor. Dar șicanele ce i s-au făcut în di
ferite postișoare administrative, edito
riale, contabile, împiedicîndu-l să apară 
la vremea sa, nu dau loc la nici un fel 
de urmări, și atunci ele se perpetuează. 
Un director de teatru e criticat că a 
jucat cutare piesă contemporană, nici
odată pentru ce n-a jucat, spiritul lui 
se modifică în sens restrictiv, nu ex- 
tinctiv. Omisiunea, în cultură, nu se 
penalizează.

Cred că ar trebui să înțelegem cu 
toții că marile izvoare ale muncii și 
creativității au o anumită putere cu 
care țîșnesc, o anumită dinamică, un 
anumit potențial, și că tot ce reduce 
acest potențial înseamnă o sărăcire, o 
pagubă, presupune o culpă și trebuie 
plătit. Așa cum masa lemnoasă dintr-o 
pădure se cuvine valorificată cît mai 
integral, transformată în sortimente cît 
mai viabile, așa și rîvna creatoare, pro
ductivitatea, avînful muncii trebuie să 
atingă valorificarea maximă, deșeurile 
(neizbutirile, tergiversările, omisiunile, 
șicanele) să rămînă minime. Cine blo
chează prin omisiune cursul avutului 
creator, cine complică inutil și remite 
la nesfîrșit, strică. Și cine strică trebuie 
să desdăuneze.
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experienței
înaintate

Elaborarea rațională, științifică 
a programelor de lucru pe șantiere 
și urmărirea lor riguroasă consti
tuie o problemă esențială pentru 
desfășurarea ritmică a activității de 
construcții-montaj. Ea reprezintă, 
în ultima instanță, unul din fac
torii de bază de care depinde da
rea în funcțiune la termen sau mai 
devreme a obiectivelor de investi
ții stabilite în plan. înfăptuirea 
volumului sporit de investiții pre
văzut de planul cincinal a impus 
cu acuitate să depășim sistemul 
clasic al graficelor calendaristice și 
să trecem cu perseverență la apli
carea de metode moderne de pro
gramare, urmărire și execuție a lu
crărilor de construcții-montaj. Por
nind de la aceste deziderate eco
nomice, esențiale pentru sectorul 
de construcții, specialiștii între
prinderii noastre au trecut la pro
gramarea și execuția lucrărilor 
după metoda „drumului critic" sau 
planificarea în grafice-rețea.

Metoda are la bază teoria mate
matică a graficelor, ceea ce deter
mină ca graficele de execuție să 
fie elaborate șl concretizate pe 
bază de calcule tehnice și științi
fice riguroase. Din practica mon
dială și a noastră rezultă că noul 
sistem prezintă incontestabile a- 
vantaje economice. în primul rînd, 
graficele de execuție se bazează 
pe analiza științifică a legăturilor 
tehnologice dintre diferitele activi
tăți ; ele stabilesc succesiunea lor 
logică și necesară, precum și dura
tele de lucru pe bază de calcule 
precise. în al doilea rînd, metoda 
evidențiază activitățile critice care 
pot periclita termenul final 
execuție, oferind posibilitatea 
remediere cu mult înainte față 
sistemul clasic de programare ; 
scoate, totodată, în evidență 
zervele de timp pentru fiecare lu
crare în parte, ceea ce permite să 
se facă o repartizare rațională a 
forței de muncă și a utilajelor. în 
al treilea rînd, întocmirea graficu
lui-rețea obligă personalul tehni- 
co-ingineresc să studieze în amă
nunt documentația tehnică, să-și 
formeze încă de la început o viziu- 
nh clară, de ansamblu, asupra exe
cuției întregii lucrări. în fine, 
aplicarea și respectarea strictă a 
noului sistem aduce după sine o re
ducere cu peste 20 la sută a duratei 
de execuție și cu 5 pînă la 10 pro
cente a costului lucrărilor, contri
buind astfel Ia creșterea eficienței 
economice a investițiilor.

Fără a intra în explicații de stric
tă specialitate privind întocmirea 
graficelor, socotesc totuși necesar 
să mă refer pe scurt la modul de 
calcul al duratelor de execuție și 
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(Urmare din pag. I)Muncind cu însuflețire pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist Român, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile industriei alimentare au obținut în primul trimestru 
al anului 1967 succese însemnate. Comparativ cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut, volumul producției globaie a crescut cu peste 16 la sută, iar 
productivitatea muncii •— cu peste 9 la sută, realizîndu-se integral sarcinile 
de livrări de produse alimentare la fondul piefii și la export. S-au realizat 
peste plan acumulări la bugetul sfatului de 130 milioane lei. La rezultatele 
obținute și-au adus contribuția și lucrătorii din cadrul ministerului, care s-au 
străduit să-și perfecționeze continuu metodele și stilul în îndrumarea și con
trolul întreprinderilor, să rezolve mai operativ problemele pe care le ridică 
activitatea complexă a acestui important sector al economiei naționale.

In lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, 
hotărifi să ridice pe o treaptă mai înaltă întreaga lor activitate, lucrătorii 
din cadrul ministerulu’ nostru, în frunte cu comuniștii, au făcut o amplă ana
liză a muncii desfășurate pînă acum și, în mod deosebit, a posibilităților de 
a folosi și mai fructuos timpul de lucru, de a spori exigența și spiritul de răs
pundere în muncă, de a întări disciplina și a crește eficiența activității în
tregului aparat al ministerului.

Analiza efectuată cu acest prilej de către colective formate pe fiecare 
direcție generală și direcție din minister, a scos la iveală o serie de neajun
suri, concretizate în menținerea unor metode greoaia de muncă, în parale
lisme și insuficientă operativitate, în folosirea — în unele compartimente —• 
a unui sistem de evidență complicat, în abateri de la disciplina utilizării 
complete a timpului de lucru. Uneori, legăturile direcțiilor generale cu între
prinderile îmbracă forme de tutelă măruntă, pe alocuri cu caracter birocratic, 
care îngrădesc posibilitățile de inițiativă ala acestora și diminuează eficiența 
muncii de control.

Aceste neajunsuri au fost dezbătute cu activul de bază, cu toți salariații 
instituției noastre, care au adoptat un ansamblu de măsuri, menit să ducă 
la eliminarea cît mai grabnică a lipsurilor. Astfel, au fost prevăzute măsuri 
pentru delimitarea mai concretă a sarcinilor pe direcții, servicii și pe fiecare 
salariat în parte, urmărindu-se eliminarea paralelismelor în întocmirea lucră
rilor.

In vederea creării condițiilor necesare pentru folosirea cît mai eficientă 
a timpului de lucru al cadrelor tehnice și economice pentru lucrări de ana
liză și concepție, au fost stabilite măsuri care să ducă la creșterea exigenței, 
la stimularea spiritului de răspundere și a inițiativei, la sporirea operativității 
în realizarea sarcinilor. Prin aceste măsuri, vom putea valorifica mai efi
cient gîndirea tehnică și experiența specialiștilor pentru introducerea susți
nută a progresului tehnic în întreprinderile industriei alimentare.

Pe baza unor studii temeinice, vom îmbunătăți activitatea de planificare a 
întreprinderilor, vom perfecționa sistemul informațional de evidență și statis
tică, prin simplificarea și raționalizarea în continuare a acestuia. De asemenea, 
sînt prevăzute măsuri pentru creșterea gradului de mecanizare a muncii de 
evidență și calcul, pentru perfecționarea și specializarea cadrelor tehnice și 
economice în scopul însușirii temeinice a tehnicii și tehnologiei moderne. 
Ne-am propus, de asemenea, să acordăm o atenție deosebită selecționării și 
promovării cadrelor, precum și întăririi rolului șefilor de serviciu în activi
tatea de concepție din minister.

Pentru rezolvarea la timp și în mod calificat a problemelor pe care le 
ridică activitatea practică din întreprinderi, sînt prevăzute măsuri care să ducă 
la stabilirea unor forme mai bune de legătură cu întreprinderile, la îmbună
tățirea sprijinului acordat de minister în asigurarea unei aprovizionări ritmice, 
a unei asistențe tehnice și economice calificate, la organizarea mai judicioasă 
a activității de îndrumare și control.

Sîntem convinși că prin aplicarea măsurilor stabilite și înlăturarea efectivă 
a cauzelor care determină pierderi în utilizarea timpului de lucru, perfecțio- 
nînd în continuare munca noastră, ne vom spori contribuția la ridicarea cali
tativă a activității tehnice, economice și financiare a industriei alimentare.

Conștient de marea răspundere ce îi revine de a lucra într-unul din sec
toarele nemijlocit legate de înfăptuirea politicii partidului și statului de ridi
care a nivelului de trai, de îmbunătățire continuă a aprovizionării populației 
— întregul colectiv al Ministerului Industriei Alimentare, în frunte cu comu-

niștii, se angajează față de Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
și față de dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să-și dedice 
toate forțele sale pentru ca industria alimentară să contribuie la continua 
dezvoltare a economiei naționale, la înflorirea patriei noastre socialiste.

în numele lucrătorilor din Ministe
rul Industriei Alimentare : 

BUCUR ȘCHIOPU 
ministru 

ȘTEFAN MEDREGAN 
secretarul comitetului de partid 

AUREL STOICA 
președintele comitetului sindicatului

V

făcute anul trecut la Exploatarea minieră Lupeni, este hotărît să des
fășoare o muncă perseverentă pentru realizarea întocmai a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate, pentru ridicarea activității minei 
la nivelul sarcinilor puse de Congresul al IX-lea al partidului în fața 
lucrătorilor din industria minieră.

In numele colectivului Exploatării 
miniere Lupeni : 

Ing. VASILE CIRIPERU 
șeful exploatării 
IOAN RACZEK 

secretarul comitetului de partid 
PETRU ILIE 

președintele comitetului sindicatului 
IOAN HAI 

secretarul comitetului U.T.C.

(Urmare din pag. I)

Muncind cu însuflețire pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Uzinei metalurgice din Iași au obținut succese importante în 
realizarea sarcinilor ce i-au revenit în primul an al planului cincinal. Colecti
vul nostru, folosind mai eficient mijloacele tehnico-materiale existente, a în
deplinit planul pe anul 1966 la toți indicatorii. In primul trimestru al acestui 
an, planul la producția globală și la producția marfă vîndută și încasată a 
fost depășit cu 4,8 la sută. Rezultate bune s-au obținut, de asemenea, și în 
folosirea metalului : față de anul 1966, consumul de metal pe tona de pro
duse a scăzut cu 38 kg.

Uzina noastră, construită în anii puterii populare, este înzestrată cu uti
laje modeme, ceea ce permite obținerea unei producții cu înaltă eficiență Dezbaterea de către comuniști, de către întregul colectiv al schelei,
economică, asigurîndu-se totodată îmbunătățirea condițiilor de muncă. Cu a rezultatelor analizei a dus la înțelegerea profundă a faptului că
prilejul acțiunii privind organizarea științifică a producției și a muncii, co- timpul de lucru se concretizează în valori materiale, în bani, și, prin
lectivul uzinei a analizat în spirit critic modul de folosire a timpului de lucru aceasta, el este o parte a avuției naționale, o sursă de bunăstare

pentru întregul popor. Măsurile propuse de petroliști și adoptate de 
conducerea scheiei sînt menite să asigure folosirea integrală a timpului 
de. lucru. Astfel s-a stabilit ca prelucrarea diferitelor instrucțiuni, or
dine și decizii primite de la minister, organizarea diferitelor ședințe 
șl a oricăror alte activități să aibă loc numai în afara orelor de pro
gram. Pentru creșterea gradului de utilizare a fondului de timp se 
va trece la folosirea cadrelor cu pregătire superioară în scopuri direct 
productive, la extinderea activității maiștrilor de producție și în 
sectorul de intervenții, se va asigura policalificarea operatorilor, pom- 
pagiilor, fochiștilor și a altor categorii de muncitori. Analiza făcută 
în schelă, ca și experiența acumulată, arată că brigăzile de intervenție 
pot fi folosite cu bune rezultate și la reparațiile capitale ale sondelor, 
la probele de punere în producție.

Prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a folosirii timpului de 
lucru, prin perfecționarea producției și a muncii, ne angajăm, în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a Republicii, să realizăm peste 
plan 3 400 tone de țiței, 10 000 000 mc. de gaze utilizabile și 1000 
tone de gazolină, o producție globală de 1410 000 lei și o producție 
marfă vîndută și încasată de 1523 000 lei, să sporim productivitatea 
muncii cu 1,05 Ia sută.
, , înfăptuirea cu succes a sarcinilor planului cincinal privind dez
voltarea economiei naționale și ridicarea continuă a bunăstării celor 
ce muncesc depind nemijlocit de aportul fiecărui colectiv la sporirea 
avuției țării. De aceea credem că în fiecare schelă, se pot lua măsuri 
care șă asigure folosirea eficientă a timpului de lucru.

In numele colectivului Schelei 
de extracție Boldești 

Ing. VASILE ARDELEANU 
director

GH. RIZEA 
secretarul comitetului de partid 

ION MIHALCEA 
președintele comitetului sindicatului 

ION CIUCĂ
«eoretarul comitetului U.T.C.

și a ajuns la concluzia că neajunsurile existente în acest domeniu ne-au îm
piedicat să dobîndim realizări pe măsura posibilităților create. Din cauza 
nerespectării disciplinei tehnologice, insuficientei pregătiri a locului - de 
muncă, preluării cu întârziere a schimburilor,-programării nejudicioase a pro
ducției, învoirilor și absențelor nemotivate, efectuării unor reparații de slabă 
calitate, în anul 1966 s-a pierdut 3,64 la sută din timpul total de lucru. Dacă 
acest timp ar fi fost utilizat în mod productiv, s-ar fi obținut produse în plus 
în valoare de peste 19 milioane lei, echivalînd cu producția uzinei pe 12 zile.

Prin aplicarea ansamblului de măsuri tehnice, organizatorice și politice 
adoptate cu prilejul dezbaterii, dintre care menționăm efectuarea pontajului 
direct la locul de muncă, crearea unei opinii de masă împotriva tuturor celor 
care încalcă disciplina de producție, colectivul Uzinei metalurgice din Iași se 
angajează ca, în cinstea celei de-a XX-a. aniversări a proclamării Republicii 
noastre, să realizeze peste plgiț 1 ■ ■■■ --...... 7

— 12 445 000 lei la producția globală ;
— 12 445 000 lei la producția marfă ;
— 2,1 la sută la productivitatea muncii ;
— 624 400 lei economii la prețul de cost;
— 1550 000 lei la beneficii.

Colectivul nostru este hotărît să îndeplinească în mod exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele luate, contribuind la sporirea continuă a avuției 
naționale, la înflorirea economiei patriei noastre socialiste și ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci și mai bine pentru ridi
carea la un nivel superior a întregii .noastre activități economice.

In numele colectivului Uzinei metalurgice Iași 
Ing. ION SALĂ JAN-;: 

director
ION FRONEA 

«eoretarul comitetului de partid 
NICOLAEIONESCU 

președintele comitetului sindicatului 
MIHAI COCEA

_ «ecretarui comitetului U.T.C,

t.

de determinare a drumului critic. 
La stabilirea acestui drum noi am 
pornit de la defalcarea lucrării de 
ansamblu pe activități. Am calculat 
durata fiecărei activități pe baza 
normelor de lucru, a efectivelor de 
muncitori, a utilajelor și mecanis
melor disponibile și în funcție de 
condițiile concrete în care se rea
lizează lucrarea. Am înscris dura
tele tuturor activităților în tabele 
speciale și, apoi, în graficul-rețea. 
în continuare, am determinat — 
prin însumare — durata totală de
numită drum. Drumul cu lungimea 
cea mai mare formează drumul 
critic, iar activitățile înscrise pe 
curba sa sînt activități critice.

La prima vedere totul pare sim
plu. în fond, lucrurile nu stau însă 
așa. Specialiștii care elaborează 
graficele-rețea trebuie să manifeste 
o profundă cunoaștere a viitoarei 
lucrări, să dovedească maximă ri
gurozitate științifică în abordarea 
soluțiilor constructive, pricepere și 
inventivitate în alegerea variantei 
optime pe drumul critic. Apoi in
tervine elementul esențial. Oricît 
de perfect este stabilit drumul cri
tic, el își pierde total valabilitatea, 
ba chiar se transformă într-o frînă 
dacă execuția nu decurge normal. 
Este deci de importanță capitală ca 
lucrările din fiecare etapă, Ia fie
care activitate să se înscrie corect 
pe curba graficului-rețea și, dacă 
este posibil, să se modifice a- 
ceastă curbă 
a se găsi o 
cientă.

Acesta nu 
pur teoretic, 
ca modului în care colectivul nos
tru de constructori acționează prac
tic. Iată cazul cuptorului Martin 
nr. 3 de la Oțelăria II a Combina
tului siderurgic Hunedoara. în 

să se
în sens pozitiv, pentru 
variantă și mai efi-

este un considerent 
ci însăși caracteristi-

mod normal, un astfel de agregat 
siderurgic se construia înainte în 
cel puțin 8 luni. La cuptorul nr. 3 
se puneau însă probleme cu totul 
noi. Vechiul agregat, cu o capaci
tate de 185 de tone de oțel pe șarjă, 
trebuia demolat pînă în temelie, 
iar în locul lui urma să montăm 
un nou cuptor de 400 tone pe șarjă. 
Lucrarea a necesitat un volum im
presionant de muncă. Printre altele, 
a fost nevoie să fie demolate peste 
4 000 de tone de construcții meta
lice și zidărie refractară, să fie 
efectuate excavații de 2 000 metri 
cubi și să fie turnate peste 3 500 
metri cubi de betoane. Aceeași 
cantitate de construcții metalice și 
zidărie a trebuit asamblată și zi
dită din nou. Adoptînd metoda 
drumului critic, punînd la contri
buție întreaga noastră experiență 
și inițiativă, am reușit să stabilim 
un grafic-rețea de execuție pentru 
numai 68 de zile. Pe parcurs, am 
urmărit cu exigență toate activi
tățile, am intervenit cu promptitu
dine la operațiile „cheie". Ne-am 
bazat, de asemenea, pe calificarea 
și specializarea oamenilor noștri, 
creînd condiții optime de lucru la 
fiecare loc de muncă. Cu toate că 
termenul de 68 de zile, reieșit din 
calcule, părea pentru unii exagerat 
de scurt, noi am acționat cu hotă- 
rîre și îndrăzneală. Din studierea 
atentă a desfășurării activității am 
găsit noi resurse de timp, deci o 
nouă variantă a drumului critic 
față de cea inițială, care în ultimă 
instanță ne-a permis să executăm 
construcția cuptorului în loc de 8 
luni în numai 66 de zile.

Stimulați de experiența reușită 
de la cuptorul nr. 3 am folosit ele
mente de „drum critic" și la exe
cuția firului III de la laminorul de 
sîrmă — o capacitate modernă de 

producție care asigură sporirea 
producției de oțel beton a Hune
doarei cu peste 80 000 tone anual. 
Graficele coordonatoare judicios 
întocmite, urmărite pe fiecare 
schimb și zi de muncă, ne-au dat 
posibilitatea să realizăm o înaltă 
productivitate a muncii și să dăm 
în funcțiune această capacitate cu 
peste două luni înainte față de 
termenul planificat. Am aplicat a- 
ceastă metodă și la reconstrucția 
cuptorului nr. 2 de la Oțelăria II.

Cel mai important obiectiv pe 
care noi îl construim în perioada 
cincinalului este marele laminor 
bluming de 1 300 mm de la Hune
doara. Lucrările de execuție au și 
început, termenul de dare în func
țiune fiind a doua jumătate a anu
lui viitor. Este o lucrare de mari 
proporții, care solicită din partea 
noastră, a proiectanților și furnizo
rilor de echipament industrial, 
concentrarea serioasă a tuturor for
țelor. Pentru a asigura reducerea 
termenelor de execuție la acest 
obiectiv important am luat în stu
diu mulțimea factorilor care con
cură.la realizarea investiției și sîn- 
tem pe cale de a stabili drumul 
critic optim de programare, urmă
rire și execuție a laminorului. Pen
tru succesul acțiunii intenționăm 
să perfecționăm noua metodă prin 
utilizarea calculatorului electronic 
de la combinatul siderurgic.

Experiența bogată acumulată 
pînă acum, priceperea și hărnicia 
constructorilor noștri, permanenta 
căutare a noului ne dau certitudi
nea că și de acum înainte vom ob
ține rezultate pozitive în organiza
rea științifică a lucrărilor.

Alexandru CIOROGARU 
inginer-șef coordonator 
la întreprinderea de construcții 
siderurgice-Hunedoara

In secția apretură a Uzinei textile 
„Moldova‘‘-Botoșani

Foto : Gh. Vințilă

a 
a 

F-200.

Uzina „1 Mai" din Ploiești 
trecut la fabricația de serie 
noii instalații de foraj 
Prevăzută cu motoare de mare 
putere și convertizoare hidrau
lice de cuplu, aceasta poate fora 
pînă Ia 3 500 de metri adîncime, 
cu posibilități de adaptare la 
diverse condiții de șantier — 
straturi tari, presiuni și tempe
raturi ridicate. Mecanismele hi
draulice, manevrate de la un 
pupitru de comandă, asigură o 
viteză sporită și o mai mare si
guranță în foraj. (Agerpres)

crește- 
acest 

Galați

Cooperativele agricole din raio
nul Galați dispun de importante 
resurse naturale care, puse în va
loare, permit dezvoltarea continuă 
a creșterii animalelor. Anul trecut, 
din totalul veniturilor bănești ob
ținute aproape 40 la sută provin 
din zootehnie. Efectivele de bază 
cuprind 26 600 taurine, 17 300 
porcine, 74 000 oi, peste 110 000 pă
sări. După cum este știut, o con
diție de bază pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic, mărirea efecti
velor și ridicarea producțiilor aces
tora în fiecare unitate este 
rea animalelor tinere. Din 
punct de vedere, în raionul 
lucrurile bat pasul pe loc.

Analizele efectuate la comitetul 
regional de partid și consiliul agri
col regional au scos la iveală mul
te neajunsuri, cazuri de neglijență 
și proastă organizare, care trebuie 
curmate neîntîrziat. în cele 42 co
operative agricole din raionul Ga
lați s-au produs, anul trecut, mari 
pierderi la animale tinere. Rapor
tate la numărul lor total rezultă că 
procentul de pierderi este de aproa
pe 3 la sută la taurine, peste 18 la 
sută la porcine, 5 la sută la ovine 
și peste 23 la sută la păsări. Esti
mate sumar, pierderile depășesc 5 
milioane lei — mijloace irosite pen
tru care nimeni nu a fost tras la 
răspundere. La daunele amintite 
trebuie să adăugăm și pierderile 
produse prin sacrificări, ce s-au ri
dicat anul trecpț Ja 476 capete ti-^j 
neret taurin,' 246 capete tineret

nic se traduc prin

porcin, 6 362 miei, mii de pui. Care 
sînt cauzele care generează și per
petuează asemenea stări de lucruri?

Ing. 7'eodor Stingă, vicepreședin
te al consiliului agricol raional, nou 
în această funcție, precizează: 
„După cum am constatat pe teren, 
peste 70 la sută din totalul pier
derilor la animale tinere și la pă
sări se datoresc carențelor în asi
gurarea furajelor, lipsei de grijă 
pentru crearea condițiilor optime 
de adăpostire și îngrijire".

Pentru producția de furaje la 
cooperativele agricole din Smîrdan, 
Foltești și altele se repartizează te
renurile cu cea mai scăzută ferti
litate, în pantă sau pe care băltesc 
apele. în loc să cîștige, aceste uni
tăți au pierdut în fiecare an zeci 
de mii de lei, datorită mortalități- 
lor la animale și a producțiilor scă
zute.

Deficiențe mari există în raionul 
Galați și în organizarea muncii la 
ferme. în cooperativele agricole din 
raion, în cele 161 brigăzi zootehni
ce, lucrează aproape 5 000 coopera
tori. Dintr-un sondaj făcut la co
operativele din Frumușița, Foltești, 
Vasile Alecsandri a rezultat că cir
ca 85 la sută dintre îngrijitorii de 
animale tinere lucrează la ferme 
de 3—4 luni de zile și chiar de 
mai puțin timp. Fluctuația îngriji
torilor, slaba lor pregătire adua 
daune cooperativelor. Din 1964, au 
fost abandonate cursurile de pre
gătire a îngrijitorilor. Consiliile de 
conducere ale cooperativelor, în
drumate sporadic de către consiliul 
agricol raional și uniunea raională 
a cooperativelor agricole de pro
ducție, în'loc să ia măsuri de îm
bunătățire a cointeresării materia
le a membrilor cooperatori care lu
crează în zootehnie au numit la 
ferme pe cine au găsit, la întîm- 
plare, iar ca aceștia să obțină mai 
multe zile-muncă au mărit artificial 
norma de îngrijire.

Neajunsuri există și în ce pri
vește asigurarea adăposturilor, în
deosebi la păsări. Planurile de pro
ducție nu sînt coordonate cu pla
nurile de investiții. Anul acesta s-a 
prevăzut creșterea a 600 000 pui, dar 
adăposturi s-au asigurat doar pen
tru circa 300 000. Chiar și adăpos
turile existente nu sînt pregătite cu 
grijă. în lunile ianuarie și februa
rie anul acesta, din cauza adăpos
turilor necorespunzătoare, la co
operativele Frumușița, Braniștea, 
Foltești și Nămoloasa-Sat au murit 
aproape 700 de oi.

In planurile consiliilor agricole 
au fost stabilite măsuri pentru în
lăturarea greșelilor din trecut. Dar, 
planuri de măsuri bune s-au în
tocmit și pînă acum. Esențialul este 
însă ca toți factorii răspunzători și, 
în primul rînd, Consiliul agricol ra
ional și Uniunea raională a coope
rativelor agricole de producție Ga
lați să acționeze cu energie, într-o 
strînsă colaborare, astfel ca măsu
rile preconizate să aibă de pe a- 
cum o eficiență maximă pentru a 
evita pierderile la animalele tinere 
și la păsări, condiție de bază pen
tru sporirea șeptelului, a producției 
de carne, lapte, ouă.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

MĂSURI
»E RENTĂBILIZARt
A PRODDCIIEI

în cadrul acțiunilor între
prinse pentru organizarea știin
țifică a producției, chimiștii U- 
zinei sodice Govora au aplicat 
noi măsuri în vederea rentabili
zării produselor. Folosind în 
procesul de fabricație calcar cu 
granulațic mai mică, ei au reu
șit să sporească producția de 
carbonat de sodiu brut și să re
ducă consumurile de materiale 
cu circa 2 600 000 lei anual. A 
sporit, de asemenea, capacita
tea de producție a instalației de 
silicat de sodiu solid de la 5 200, 
la 6 200 tone anual. Ca urmare 
a acestor măsuri, cheltuielile 
pentru o producție marfă de 
1000 lei au scăzut cu 9,70 lei.
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fâră precedent a noilor dqto care 
dorința și capacitatea sporită a oa-

Noile cuceriri ale științei și tehnicii, amploarea 
universale,

ză și dus cu privirea pes
te ape, în depărtare :

Convorbire cu 
Emil IORDĂCHESCU

științei și culturii
vicepreședinte al Consiliului 

pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice

• ••

R T A C U S
La cinematograful „PATRIA

„S P A
In ziua de 8 mai va 

începe să ruleze la cine
matograful „Patria" din 
Capitală filmul panora
mic în culori „Sparta- 
cus". Realizat în regia 
lui Stanley Kubrick — 
(S.U.A.), filmul a fost 
distins cu premiul Os- 
car-1960 pentru cel mai 
bun rol secundar mas
culin (actorul Peter Us
tinov), precum și pentru 
cea mai bună fotografie, 
scenografie și cele mai 
bune costume.

„Spartacus", conside
rat de specialiști un 
„film gigant", își pro
pune să reconstituie eve
nimentele memorabile 
ale răscoalei sclavilor din 
Roma antică. In secolul 
I î.e.n., sclavul trac Spartacus provoacă în timpul unui spectacol dat în cinstea sena
torului roman Crassus o revoltă care se extinde cu repeziciune, cuprinzînd în cîteva 
săptămîni aproape toți sclavii din Italia. Pe primul plan este adusă figura bravului 
erou și conducător al răsculaților, Spartacus, care așează tabăra la poalele Vezuviu- 
lui. După o luptă pe viață și pe moarte, miile de sclavi, printre care și Spartacus, vor 
cădea prizonieri.

Interpreți: Kirk Douglas (Spartacus), Laurence Olivier (Crassus), Jean Simmons 
(Varinia), Charles Laughton (Gracchus), Peter Ustinov (Batiatus), John Gavin (Iulius 
Caesar), Tony Curtis (Antonius) și alții.

câni, / Să-nspăimînt pe 
cei dușmani, / Să-ntîlnesc 
pe Dumnezeu / Și să-i 
spun cîte știu eu, / Cîte 
știe neamul meu'.), sufe
rințele și gîndul acasă, 
strigătul ' turcilor încercu- 
lți, sentimentele de mîn- 
drie ale soldaților români 
îmbrăcați în uniformele 
noi („Și se bat noaptea pe 
lună / Strălucind bumbii 
la mînă', — „Mult îs nalți 
și frumușei / Și la piept cu 
năsturei') și acele ima
gini ale bătăliilor care re
zumă vitejia și jertfele ar
matelor române pe pămîn- 
turile Bulgariei.

„Cintă cucul vinerea / 
Vinerea și miercurea, / 
Trec voinicii Dunărea" — 
„Frunză verde și-o lalea / 
Și-am trecut și Dunărea".— 
„Frunzuliță flori mărunte, / 
Trec ' Dunărea ca pe punte, 
/ Trec soldații Dunărea / 
Cîte doi alăturea / Si la 
Plevna se ducea".
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se adaugă zi de zi la patrimoniul culturii 
menilor muncii de a-și însuși cunoștințe esențiale din tezaurul cultural-științific al patriei și 
al umanității — toate acestea impun accelerarea ritmului de vehiculare a informației cul- 
tural-științifice de valoare ridicată, antrenarea în acest vast proces creator a tuturor ț 
țelor intelectuale ale țării. Intre acțiunile desfășurate în acest scop se înscrie'și schimbul 
intens de conferențiari care are loc în prezent între diferitele orașe sub auspiciile Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă. Pentru a face cunoscute cititorilor noștri coordonatele 
acestei ample acțiuni, ne-am adresat tovarășului Emil Iordăchescu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice.

— Vă rugăm să arătați care 
este semnificația generală a noii 
acțiuni initiate pe tărîmul pro
pagandei prin conferințe, în sis
temul cuprinzător al răspîndirii 
cunoștințelor cultural-științi
fice ?

— Actul contemporan de însușire a 
culturii se caracterizează, între al
tele, prin tendința tot mai accen
tuată a publicului larg de a intra 
în contact direct nu numai cu va
lorile autentice — științifice, literare 
sau artistice — dar și cu creatorii 
acestor valori : savanți, scriitori, ar
tiști — oamenii cei mai autorizați 
și competenți în domeniul lor de spe
cialitate. Mijloacele moderne de co
municare de masă — radioul, tele
viziunea, cinematograful — care in
troduc milioane de oameni în inti
mitatea laboratorului omului de 
știință sau de litere, făcîndu-le fa
miliare gîndurile și personalitatea lor 
— satisfac în parte această dorință, 
ele neputînd însă suplini legătura 
vie, prin cuvînt, schimbul de idei, 
dialogul antrenant care se stabilește 
între conferențiar și auditorii săi, 
Această realitate, ca și necesitatea de 
a oferi publicului informații noi din 
cele mai diferite domenii ale cunoaș
terii prin cuvîntul celor mai autori
zați oameni de știință și cultură, a 
determinat consiliul nostru să gă
sească modalități care să permită 
oamenilor din cele mai îndepărtate 
localități ale țării să asculte și să 
cunoască personalitățile științei, cul
turii și artei din București sau din 
alte centre culturale, iar publicului 
bucureștean să ia contact cu intelec
tuali de prestigiu din Cluj, Iași, 
Timișoara și din alte orașe cu tradi
ție culturală.

Ideea, de altfel, nu este nouă. , 
încă în urmă cu mai multe decenii, 
figuri ilustre ale culturii noastre 
naționale, printre care Nicolae Ior- 
ga, Emil Racoviță, Vașile Pîrvan ș.a., 
făceau turnee de conferințe prin 
țară. Inițiativa lor, izvorîtă dintr-o ' 
nobilă dorință de apropiere a mase
lor de cultură, era însă izolată și 
lipsită de orice sprijin din partea 
oficialităților. Consiliul nostru și-a 
propus să continue această tradiție, 
adaptînd-o cerințelor de informare și 
educație ale omului zilelor noastre 
și încadrînd-o în contextul posibili
tăților umane și materiale superioare 
de care dispunem astăzi. în decursul 
ultimilor ani, schimbul de conferen
țiari între orașele țării s-a dezvol
tat continuu. Ceea ce urmărim acum 
este să imprimăm acestei activități 
un caracter cît mai sistematic și cu
prinzător, să asigurăm răspîndirea 
de cunoștințe noi și utile din do
menii cît mai variate, atrăgînd în 
acest circuit personalitățile vieții 
cultural-științifice din întreaga țară 
și realizînd astfel un efectiv schimb 
de valori la seară națională. în pre
zent se poate vorbi de existența 
unui adevărat sistem de schimburi 
de conferențiari care cuprinde anual 
aproape toate orașele țării și la care 
participă, în mod obștesc, cu în
suflețire, un mare număr de intelec
tuali — membri ai Academiei, cadre 
didactice din universități și institu
te de învățămînt superior, din cen
trele de cercetare și din unitățile 
economice, scriitori, artiști și alți oa
meni de cultură. Numai în cursul 
anului trecut au plecat din Bucu
rești pentru a ține conferințe, a par
ticipa la simpozioane sau la alte ma
nifestări cu caracter de popularizare 
peste 1 000 de intelectuali și, conco
mitent, peste 200 de oameni de cul
tură din Iași. Cluj, Tîrgu Mureș, Ti
mișoara s-au deplasat în același scop 
la București sau în alte orașe 
țară.

politice, economice și tehnice, teme 
științifice, literare și artistice, teme 
sportive — îmbrățișînd de fapt în
treaga diversitate de preocupări a 
omului contemporan. Criteriile prin
cipale pe care le avem în vedere 
atunci cînd stabilim această proble
matică sînt : prezența ei în actuali
tate, în miezul marilor probleme ale 
vieții politice interne și internațio
nale, ale vieții științifice și cultura
le, corespondența temelor cu specifi
cul diferitelor orașe și al preocupă
rilor celor ce urmează să audieze 
conferințele.

Pentru ilustrarea acestor idei, voi 
spicui din programul bogat al ulti
melor luni. S-au prezentat conferințe 
cu subiecte deosebit de variate, cum 
ar fi energetică, automatică și infor
matică, școala românească de medici
nă, istorie contemporană, arta si lite
ratura românească pe meridianele 
globului, organizarea științifică a 
producției și a muncii și numeroase 
altele.

La această acțiune participă cu 
multă însuflețire și căldură savanți 
și intelectuali de mare prestigiu ca 
academicienii Remus Răduleț, Con
stantin Daicoviciu, Aurel Avramescu, 
Victor Eftimiu, Eugen Macovschi, 
Alexandru Graur, Raluca Ripan, Eu
gen Pora, membrii corespondenți ai 
Academiei Victor Preda, Ștefan Pas- 
cu, Gheorghe Ștefan, Emil Crăciun, 
artistul poporului Kovacs Gyorgy, 
profesorii, universitari Edmond Ni- 
colau, Ed. Felszegy, Radu Vulpe, Tu
dor Popescu, Vasile Pavelcu, Mihai 
Giindisch, criticii de artă Ion Frun- 
zetti și Petru Comarnescu, scriitorul 
Paul Schuster și compozitorul Wil-

helm Berger — iar enumerarea ar 
putea continua cu multe alte per
sonalități proeminente ale științei și 
culturii noastre.

— Ce considerați că trebuie să 
întreprindeți în viitor pentru a 
spori eficiența acțiunii ?

— Ce consi 
întreprindeți 
spori eficient

femeia ori fata 
aceeași de tot
al celor dintot- 
de o înduioșd-

din

I de 
ac-

— Consiliul își propune să dezvolte 
în mod sistematic această acti
vitate, invitînd la ținerea conferin
țelor cît mai multe personalități 
ale vieții noastre științifice și cul
turale, mai ales din Cluj, Iași, Tîr
gu Mureș, Timișoara și din alte 
centre culturale. în acest scop s-a 
alcătuit un plan tematic anual pen
tru fiecare regiune în parte, avîn- 
du-se în vedere cuprinderea acelor 
localități unde prezența unor con
ferențiari de prestigiu ar constitui un 
eveniment cultural deosebit.

Concomitent cu preocuparea pen
tru definirea perspectivei în care se 
va dezvolta schimbul de conferen
țiari, ne vom îndrepta efortul spre 
ridicarea calității expunerilor, prin 
selecționarea cu mai multă grijă a 
conferențiarilor (au fost unele cazuri 
cînd vorbitorii nu au corespuns aș
teptărilor publicului), precum și spre 
pregătirea mai atentă a acestor ma
nifestări de către organizatorii 
locali, printr-o publicitate adecvată. 
Sîntem încredințați că intelectualii 
de cele mai diverse specialități, du- 
cînd mai departe tradiția care s-a 
statornicit, nu-și vor precupeți e- 
forturile pentru a sprijini această 
activitate, care reprezintă un ade
vărat act de cultură.

La fel, despărțirea osta
șului de 
iubită e 
deauna, 
deauna,
toare puritate și gingășie 
a sentimentelor și a ges
tului și de o nobilă vicle
nie a vorbei :

Frunză verde trei măsline _ 
Eu mă duc, puica-mi rămîne. 
Ce să fac s-o iau cu mine 
Măcar calea jumătate
Că nici Plevna nu-i departe.
— Fă bădiță ce-i putea
Și mă ia cu dumneata, 
Fă-mă luminări de său
Și mă pune-n sînul tău 
C-acolo eu m-oi topi
Și dumneata nici nu-i ști. 
De ți-i rușine cu mine 
Fă-mă brîu pe lingă tine. 
De ti-i rușine și-așa 
Fă-mă tăfturaș la șa.
— Mi-i rușine puiul meu 
Și nu pot ca să te ieu.

...Iar dincolo de pîrîu 
Crește iarbă și cu grîu, 
Sîngele soldatului 
Bate pieptul calului...

k

...De la Plevna la Rusciuc 
Numai capete de turc ; 
De la Plevna pîn-la Dii 
Trec românii mii și mii.

Convorbire realizată de
Gheorghe ZAMFIR

Și-apoi cîntecele Plev- 
nei, cîntece de război și 
de moarte, exprimînd vo
ința și hotărîrea poporului 
român de a participa la 
marea și dreapta bătălie. 
„Să mă plimb prin cei Bal-

Numai Tudor cu pandu
rii de peste Olt, numai 
Iancu și tribunii lui, pe 
drumul Feleacului, au mai 
cunoscut poate un cîntec 
atît de bogat și unanim, 
al poporului, cum a cu- ■ 
noscut Războiul de Inde
pendență. 11 citim șl azi și 
îl cîntăm în glasul mut al 
gîndurilor, și ne vedem a- 
lături de cei ce l-au scris 
cu sînge, din piatră-n pia
tră, parc-am fi tăcuți 
de-un tată, și-i călcăm din 
urmă-n urmă, parc-am fi 
tăcuți de-o mumă.
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pe marginea

teatre
cinema

Teatrul de operă șl balet: TRAVIATA — 19,30 
Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI
— 19,30 
Teatrul 
dia) : O FEMEIE CU BANI — 19,30, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 15, ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30
Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 16, 
RINOCERII — 20
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PROCESUL ‘
16 ; 20, (sala din str. Al. Sahia nr.
SFÎNTUL MITICA BLAJINU - 20 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
RAREȘ — 19,30, (sala Studio) 
VIOLONCEL - 20 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
evreiesc de stat) : CIN—CIN — __
Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ 
VINĂ — 20
Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30 
Teatru] „Ion Creangă11 : FILE DE TEATRU — 
15,30
Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : VASSA JELEZNOVA
— 20
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30 (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30

• Circul de stat: VARIAȚIUNI LA CIRC (premie
ră) — 19,30

e

e

e

Național „I. L. Caragiale" (sala Come-

HORIA
76 A) :

Magheru) : PETRU 
: ABSENȚA UNUI

(în sala Teatrului
19,30 I

I

— Care sînt rezultatele, 
pînă acum, ale acestei ample 
țiuni ?

— în primul rînd merită relevat 
faptul că prelegerile organizate în 
acest cadru au de obicei o ținută 
superioară, sînt de o înaltă calitate, 
înscriindu-se printre actele de cul
tură care îmbogățesc viața spirituală 
a orașelor țării. Personalitatea con
ferențiarului — om de competență 
deosebită în domeniul respectiv — 
noutatea subiectelor, originalitatea 
expunerilor exercită în cele mai 
multe cazuri o puternică atracție a- 
supra publicului, care participă în 
număr mare la aceste întîlniri. în
deosebi în localitățile mai mici, cu 
mai puține posibilități de satisfacere 
a cerințelor de cultură, conferințele 
ținute de intelectuali de frunte din 
alte orașe cunosc o afluență deo
sebită, reprezentînd adevărate eve
nimente culturale.

Pe de altă parte, participarea la 
această activitate este bogată în 
satisfacții și fecundă și pentru con
ferențiarul însuși care, prezentîndu-se 
în fața unui auditoriu interesat și 
receptiv, are posibilitatea să ia con
tact cu medii sociale diferite, cu 
viața, așa cum pulsează ea în dife
ritele localități ale țării.

I
— Ce ne puteți spune despre 
problematica expunerilor și con
ferențiarii care participă la a- 
ceastă activitate ?

_ Sugerată de conferențiari sau de 
organizatorii din diferitele localități, 
problematica conferințelor este deo- 
ggbjț de vgriată. Ea cuprinde teme

Vizitînd și revizitînd Expoziția a- 
nuală de grafică, deschisă actualmente . 
în sala Dalles, nu am putut evita, fi
rește, confruntările comparative cu 
expozițiile similare organizate în anii 
precedenți. Iată de ce, în rindurile 
care urmează, fără să ne propunem o 
analiză cu caracter de bilanț, ne vom 
opri asupra unor observații mai ge
nerale.

Cele circa 500 de lucrări cuprinse 
în expoziție reprezintă o selecție din 
peste 2 000 prezentate în fața juriului. 
Faptul depășește interesul strict sta
tistic, pentru că el singur este sufi
cient pentru a dovedi că această ex
poziție este o manifestare reprezen
tativă a graficii noastre în stadiul ac
tual de dezvoltare, problematica ei 
avînd implicații mai largi.

în expoziția de grafică există nu
meroase lucrări cu o bună ținută ar
tistică, numeroase demonstrații de 
virtuozitate, se poate vorbi despre 
conturarea unor poziții stilistice, des
pre o anume acuratețe globală a ex
presiei și chiar despre unele idei și 
interpretări originale.

La o analiză mai atentă, apar însă 
numeroase probleme în suspensie, nu
meroase întrebări fără răspuns con
venabil. De-a dreptul neliniștitoare 
este rămînerea în urmă a unor sec
toare întregi ale producției de grafică 
artistică și, ceea ce trebuie în mod 
special subliniat, tocmai acelea cu 
funcții sociale mai active.

Recomandat în trecutul apropiat ca 
un gen ajuns la plenitudinea maturi
tății, reprezentat în expoziții sub sem
nături de o recunoscută autoritate, a- 
fișul se înfățișează acum cu o selecție 
restrânsă, săracă în realizări demne de 
reținut și foarte anemică sub raport 
ideatic. Multe afișe recurg doar la e- 
fectele exterioare ale unui motiv 
plastic atrăgător dar fără nici o legă
tură cu textul, care poate fi indiferent, 
în același timp, este de reținut can
tonarea artiștilor în lumea temelor 
prin excelență comode, a afișelor co
merciale și de spectacol. Afișul cu te
matică socială este palid reprezentat 
în expoziție (de reținut, totuși,

șele semnate de Ion Oroveanu și Vla-
— ----- ----- 1907—

eon- 
ani. 

cau- 
este 
ar-

dimir Șetran : 1877—1967,
1967), fapt remarcat, aproape 
stant, în expozițiile din ultimii 
Nu este locul aici să identificăm 
zele anemierii sectorului de afiș, 
însă simptomatică absența unor 
tiști valoroși, recunoscuți ca atare atît 
în țară, cît și în confruntările de peste 
hotare (Vincențiu Grigorescu, Trofim 
Brânză, A. M. Smighelschi, Magda 
Ardeleanu etc). S-ar părea că aceste 
absențe se justifică prin vinovata lip
să de interes a comanditarilor față 
de afișul artistic, de unde și 
aspectul cenușiu al panourilor noas
tre de afișaj. Ani de-a rîndul, expo
zițiile de grafică au dovedit cît de 
bogate sînt rezervele de talent și ima
ginație ale afișiștilor noștri ; dar de 
vreme ce, în zdrobitoare majoritate, 
afișele elogiate au rămas la stadiul de 
machetă, refluxul din ultimul timp 
este, pînă la un punct, justificat. Ne 
putem întreba, pe baza experienței 
de pînă acum, dacă frumosul afiș 
I. S. Bach, semnat de Napoleon Zam
fir, va vedea vreodată lumina tiparu
lui ? Este, așadar, timpul ca toți fac
torii de răspundere interesați să acor
de afișului — acest important mijloc 
de educație publică — atenția cuve
nită, altminteri cronica expoziției vi
itoare va înregistra o situație simi
lară.

Mai curioasă și tn orice caz mai 
greu de motivat este îndelungata 
eclipsă a sectorului de * caricâMtăl. și 
desen satiric. O serie întreagă de 
inexplicabile absențe ; unii, artiști cu 
vechi state de serviciu — Cik Dama- 
dian, Adrian Lucaci, Miha.il_.Gion etc 
— au preferat că se prezinte cu lu
crări de grafică de șevalet fără să iz
butească (în parant.eză fie zis) să de
pășească ștacheta mediocrității. Me
ritorie, contribuția unor tineri — D, 
Petrică, I. Teodorescu, M. Capătă — 
dar care nu reușește să dea ponderea 
cuvenită acestui gen cu o atît de mar
cată utilitate socială.'

Nici ilustrația de carte nu stă ex
celent, în pofida faptului' că prezen
tarea grafică a- cărții a înregistrat la

anuale de grafică
noi un important salt de calitate în 
ultimii ani, fapt dovedit și de recenta 
expoziție organizată de Centrala edi
turilor. Foarte dense, sondînd adîn- 
cimile înțelesului din text, mi se pai 
ilustrațiile lui Nicolae Săftoiu la In
fernul lui Dante. Remarcabile sînt, 
de asemenea, ilustrațiile lui M. Or
lowski, tălmăcind grafic lumea de ne
liniști din proza lui Kafka, ciclul pre
zentat de Geta Brătescu (ilustrații la 
basmele lui Perrault), ca și interpre
tările propuse de Tiberiu Nicorescu 
la poeziile lui Bacovia — pe care le 
socotesc printre reușitele expoziției.

O constantă negativă în expozițiile 
de grafică din ultima vreme este sla
ba preocupare pentru ilustrarea cla
sicilor literaturii române. Ar fi, poate, 
utilă organizarea periodică, eventual 
bienal, a unor expoziții consacrate 
ilustrației de carte, ca și inițierea unor 
concursuri pe teme date în vederea 
realizării unor ediții de înaltă ținută 
artistică.

Mai complex și mai bogat în bune 
rezultate, sectorul graficii de șevalet 

.alcătuiește fondul principal al expozi
ției de care ne ocupăm. Observînd că 
— spre deosebire de bienala de pic
tură și sculptură — participarea artiș
tilor din regiuni este aici mai' bo
gată și cu notabile rezultate, vom 
reține, totodată, aportul precumpăni
tor al generațiilor tinere. Aceeași 
perspectivă, mai largă, a activității 
din ultimii ani, justifică în actuala 
expoziție constatarea privind definirea 
unor stiluri, a unor personalități pre
cis delimitate. Un număr destul de 
mare de expozanți prezintă lucrări a 
căror caracteristică definitorie este.

Concertul 
Filarmonicii 
„George 
Enescu

Filarmonica „George Enes- 
cu“, sub bagheta dirijorului 
francez Jean Perisson și cu 
concursul violonistului Ștefan 
Gheorghiu, prezintă sîmbătă sea
ra la Ateneu Concertul pentru 
vioară și orchestră în sol minor 
de Bruch. Programul mai cu
prinde uvertura „Egrnont" de 
Beethoven și simfonia „Mathis 
der Mahher" de Hindemith.

18.00
18,15

19,00
19,30
20,00
21,00
22,00

22,30
22,50

— Pentru cel mici: filmul „Floricica’.
— Pentru tineretul școlar : Noile aventuri ale echipajului 

Val-Vîrtej.
— Telejurnalul de seară.
— Față-n față. Reprezentanți ai cinematografelor și spectatori.
— Tele-enciclopedia.
— Spectru — program de varietăți. Transmisiune de la Sofia.
— Antena este a dumneavoastră. Emisiune muzicală — Prezintă : 

George Carabin.
— Turneul melodiilor.
— Telesport.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

sinteza dintre elementele de limbaj 
tradițional — popular sau medieval 
— și un mod modern de interpretare 
a imaginii. Impresionante prin am
plitudinea viziunii, prin elaborările 
complexe și savante care nu stân
jenesc, ci dimpotrivă potențează și 
mai mult tensiunile lăuntrice, lucră
rile lui Nicolae Apostol (Mituri) a- 
testă, o dată mai mult, imensele re
surse ale fondului artistic popular, 
cînd acesta este asimilat creator și nu 
doar — cum se întîmplă adesea — 
considerat ca. un simplu depozit de 
recuzită. Demne de atenție în aceeași 
categorie de preocupări, dar cu re
zolvări personale bine marcate, sînt 
lucrările prezentate de Florin Ciobo- 
taru, Teodora Moisescu-Stendl, Emi
lia Boboia, Done Stan și alții. Din
colo de trăsăturile particulare fiecărui 
creator se poate vorbi aici despre 
conturarea unor stiluri, despre maturi
zarea unor experiențe înlăuntrul că
rora decisivă a fost sinteza tradițio- 
nal-modem.

Importantă este și contribuția ace
lor artiști care, pornind de la nota
ția spontană și necontrafăcută a unui 
moment de emoție, reușesc prin de
cantări succesive să ajungă la imagini

. bogat orchestrate, chiar dacă, uneori, 
păstrează o aparență de simplitate : 
Vasile Celmare, cu o suită de lito
grafii în care este surprinsă ingenui
tatea infantilă, Emilia Dumitrescu, 
care, în acvaforte, materializează poe
zia apelor din balta Brăilei, Valentina 
Bardu, cu desene în tuș de o tensio
nată sensibilitate, Constantin Baciu, 
care în stilul său propriu surprinde 

' frumusețea discretă a aspectelor mă
runte ale vieții de fiecare zi, Eugen 
Popa, cu o serie de gravuri în acva
forte,

Sînt și artiști care își propun ela
borări mai complexe. în tuș și acua
relă, Octav Grigorescu pare să vrea 
să disece momente trăite, emoții acu
mulate în timp și etajate în mod ha
lucinant. Ca și altă dată, desenul său 
surprinde prin suplețe, prin concen
trarea expresiei, dar excesul de diva
gație se traduce, în cele din urmă, în 
compoziții stufoase, greu de citit și 
uneori neechilibrate.

Sînt în expoziție și alte categorii de 
lucrări care trebuie menționate. Sînt 
evocări transfigurate (Paul Erdiis des
pre Franțois Villon), sînt valoroase 
peisaje (acuarelele lui Mihai Cămă- 
ruț sau desenele lui Viorel Mărgi
nean și Ciprian Radovan), sînt na-<

turi moarte și flori (ca cele prezentate 
de Vincențiu Grigorescu și Vasile Do- 
brian) după cum sînt și interesante 
încercări de organizare grafică a 
suprafețelor nonfigurative (Roman Co
toșman).

Nu este locul să analizăm aici toa
te participările și toate problemele 
aferente lor. Vom remarca, totuși, că 
dincolo de aspectele pozitive semna
late, grafica de șevalet din actuala 
expoziție se prezintă cu un orizont 
problematic foarte limitat.

In locul unor compoziții dedicate 
aspectelor majore ale vieții contem
porane, în locul evocărilor istorice, ni 
se oferă o aglomerare de zodiace, de 
păsări fantastice, de divagări lirice cu 
vibrații minore. Este neîndoielnic că 
grafica de șevalet, ca oricare alt gen 
de artă, presupune, reclamă chiar vi
sarea ca o substanță necesară a con
strucțiilor ei . Dar divagațiile excesi
ve, ca și specularea stărilor obsesive, 
de dezechilibru psihic împing creația 
dincolo de perimetrul necesităților so
ciale, o reduc la un act minor de fișă 
personală — nici acela întotdeauna 
sincer. „Somnul rațiunii zămislește 
monștrii" — spunea marele Goya, 
unul dintre primii artiști moderni, de- 
nunțînd astfel gravele riscuri la care 
se expune omenirea atunci cînd se 
lasă toropită de dulcea și vinovata 
indolență.

S-ar părea că sub atracția modei nu 
puțini sînt aceia care sînt gata să-și 
jertfească forțele și originalitatea de 
creație pe altarele oniricului morbid 
și al inutilului. Mi se pare a fi 
multe de făcut și prea multe de 
pentru și despre viață, pentru și 
pre lumea căreia îi aparținem,
tru a trata cu ușurință manifestările 
de superficialitate în creație.

Desigur, importanța cîștigurilor 
dobîndite în domeniul sinteze
lor de limbaj și al definirilor 
stilistice, nu poate fi neglijată și nici 
minimalizată. Dar este oare suficient? 
Știind că și expoziția din anul prece
dent a pus probleme similare, este 
locul să ne întrebăm în ce fel Uniu
nea artiștilor plastici a fost preocu
pată de rezolvarea lor ?

Este o întrebare al cărei răspuns 
concludent va fi dat de expozițiile 
viitoare, pe care Ie dorim mai bogate 
în idei, cu un orizont mai larg și mai 
temeinic angajate în cercetarea pro
fundă și multilaterală a realității.

prea 
spus 
des- 
nen-

Vasile DRĂGUȚ

I

I
I
I
I

I
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e COPIII LUI DON QUIJOTTE: 
PATRIA (completare Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.) — 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
e JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, TOMIS — 9-; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină
— 19,45, STADIONUL DINAMO — 
20, MELODIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,30 ;
18.30 ; 21 (la ultimele două com
pletarea Vizita conducătorilor de 
partid și de stat ai R. P. Bulgaria 
în Republica Socialistă România). 
O ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARO- 
NA : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18 15 ; 20,30.
O SUCCES, CHARLIE ! : LUCEA
FĂRUL (completare Povestea, leu
lui) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRADINA „DOINA" — 20, FESTI
VAL (completare Vizita conducăto
rilor do partid și de stat ai R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20.
e ROBII : CAPITOL (completare 
Orizont științific nr. 2/1967) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gri -, - 
dină - 20, BUCEGI — 9 ; 11,1
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină -
19,45, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, la grădină —
19.45 (la ultimele două completarea 
Legenda ciocîrliei).
• ZBORUL ÎNTRERUPT: UNION 
(completare Despre noi) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• MOARTEA SE NUMEȘTE EN-
GELCHEN — 9 ; ADEVĂRATA
FAȚĂ A FASCISMULUI — 11,45 ; 
DUMINICA LA ORA 6 — 14,45 ; 
PODUL — 17,45 ; 20,45 : CENTRAL.
• TARAS BULBA : CINEMATECA
— 10'; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
• UNCHIUL MEU : DOINA —
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop : AURORA — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• SECHESTRATUL DIN ALTO
NA : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.
• MOARA CU NOROC: VICTO
RIA — 18,30 ; 20,45.
• FALSTAFF — cinemascop : 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
O STRĂINUL — cinemascop (a.m- 
bele serii) : COTROCENI — 18.
« CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : LUMINA — 9; 11 ; 13 ; 15 J
17 • 19 ’ 21.
• PĂDUREA SPIN ZUR AȚILOR — 
cinemascop (ambele serii) : MUN
CA — 17.
• BUMERANGUL — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Petrol) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop : EXCELSIOR — 9,45;
12.15 ; 14,45 ; 17,30 ; 20, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15 
(la ambele completarea Vizita con
ducătorilor de partid și de stat al 
R. P. Bulgaria în Republica Socia
listă România), MODERN (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele com
pletarea Proiecte), FLAMURA 
(completare Comoara din Panag- 
jurist) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : GRĂDINA „EXPOZI
ȚIA" — 20.
e DACII — cinemascop : BUZEȘTI 
(completare Pallady) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, la grădină — 20, PACEA
(completare Arsura) — 11 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE: POPULAR 
(completare Succesul) — 15,30 ; 18 ;
20.30, COLENTINA (completare 
Autobiografia) — 15 ; 17,30 ; 20.
• LENIN ÎN POLONIA — cine
mascop : VOLGA (completare
„Dezvoltarea științei în România")

I — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
; 0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS : 

DRUMUL SĂRII (completare Pro
bleme) — 15,30 ; 18 ; 20.

1 « ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA — cl-
| nemascop : LIRA — 9,30 ; 11,30.

e EVADARE ÎN TĂCERE : LIRA 
(completare Muntele) — 17,30 ; 19,30. 
o MARILYN — cinemascop : CO
TROCENI (completare Scrisoare 
din Germania) — 9 ; 11.
0 THErESE DESQUEYRQUX : U- 
NIREA — 10 ; 12 ; la grădină — 20. 
0 PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
UNIREA (completarea Umbra) — 
18 ; 20.
O JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ : PROGRESUL — 10,30 ;
15.30.
® SĂRMANII FLĂCĂI : PRO
GRESUL (completare Adam și Eva)
— 18; 20.
e UN FILM CU O FATĂ FERME. 
CĂTOARE : FERENTARI (comple
tare Surîsul sfinxului) — 15,30 J 
18 ; 20.
9 TREIZECI ȘI TREI — oinema- 
scop : CRÎNGAȘI (completare Niy

I coiae Lablș) — 15,30 ; 1$; ^Q,1Ș, ț
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Vizita ministrului afacerilor
PLECAREA DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE ROMANE 
LA CEA DE-A XX-A 

ADUNARE MONDIALĂ 
A SĂNĂTĂȚII

Oamenii unei noi

Vineri dimineața s-atl încheiat 
convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Torsten Nilsson.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate și în
țelegere reciprocă.

★
In dimineața aceleiași zjle, mi

nistrul afacerilor externe al Sue
diei, însoțit de Horia Maieu, arhi
tect șef ai Capitalei, a vizitat une
le din noile ansambluri de locuin
țe și construcții social-culturale din 
București.

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a ministrului afacerilor exter
ne al Suediei, Torsten Nilsson, am
basadorul acestei țări la București, 
Olof Gustav Bjurstrom, a oferit vi
neri după-amiază o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Su- 
zana Gâdea, membru al Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, alți mem
bri ai guvernului, Eduard Mezin- 
ceșcu, ambasadorul României la 
Stockholm, reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți

persoanele oficiale care însoțesc pe 
oaspetele' suedez, șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomația.

★

Seara, ministrul afacerilor exter
ne al Suediei, Torsten Nilsson, a o- 
ferit un dineu la care au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta
lurgice, Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Trofim Simedrea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României la 
Stockholm, membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Came
rei de Comerț.

Au participat Olof Gustav Bjur
strom, ambasadorul Suediei la Bu
curești. și persoanele oficiale care 
îl însoțeso pe ministrul afacerilor 
externe suedez.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Torsten Nilsson și Corneliu Mănes
cu au rostit toasturi, în care și-au 
exprimat satisfacția pentru rezul
tatele rodnice ale convorbirilor și 
vizitei, «sonvingerea că acestea vor 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare multilaterală dintre 
cele două țări.

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd în Elveția, delega
ția guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
acad. Aurel Moga, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, care 
va participa la lucrările celei de-a 
XX-a Adunări mondiale a sănă
tății, ce va avea loc la Geneva în
tre 8 și 29 mai.

★

La 5 mai a plecat spre Siria o 
delegație condusă de Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, pentru încheierea unui a- 
cord de colaborare culturală între 
cele două țări.

Delegația se va deplasa apoi la 
New Delhi, în vederea negocierii și 
semnării programului de schim
buri culturale dintre România și 
India, pe anii 1967—-1968.

Vineri, în mai multe localități din 
țară au avut loc adunări festive con
sacrate celei de-a 90-a aniversări a 
cuceriți) independenței de stat a țării 
nqastre și'ZileiT victoriei asupra .Ger- 
maniei ■ hitlerisțe,, ;

La TIMIȘOARA, în sala Operei de 
stat, au pail.icipat la adunarea fes
tivă, reprezentant) ăi’organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
muncitori și tehnicieni, oameni de 
știință, artă și cultură, ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate. 
Cu agest orile), a luat cuvîntul 
Vasile Daju. președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului populai re
gional Banat. în încheiere, cei pre- 
zenți au vizionat un spectacol susți
nut de instituțiile de artă din locali
tate.

la Institutul de istorie și arheologie 
al filialei Iași a Academiei.

La Arhivele statului din Iași s-a 
deschis o expoziție consacrată evocă
rii luptelor din 1877 pentru indepen
dență națională. Sînt prezentate nu
meroase documente originale, stampe, 
fotocopii, fotografii, publicații ale 
epocii.

*
O adunare consacrată aniversării 

heloi două mari evenimente a avut 
loc vineri la CRAIOVA. Cu acest 
prilej a vorbit Gh. Paloș, președin
tele Comitetului executiv al 
populat regional Oltenia. La 
a luat parte și o delegație de 
de partid și de stat bulgari 
giunea Vrața.

Sfatului 
adunare 
activiști 
din re-

(Agerpres)

★
S-a înapoiat în Capitală delega

ția Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Gheorghe Petres
cu, secretar al Consiliului Centra), 
care a participat la lucrările celui 
de-a) VI-lea Congres al Uniunilor 
Profesionale din Albania și la săr
bătorirea zilei de 1 Mai.

(Agerpres)

☆

La adunarea festivă de la Casa ti
neretului din IAȘI a vorbit Constan
tin Nistor, președintele comitetului 
executiv al sfatului populai regional, 
în aceeași zi, la Casa de cul
tură a sindicatelor din localitate 
a fost organizat simpozionul cu 
tema „90 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a României". 
Cu acest prilej au luat cuvîntul conf. 
univ. Ion Lăudat, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza“, și Nicolae Corivan de

1 în sala Casei de cultură a 
telor din BACĂU, la adunarea festivă 
consacrată Zilei, de 9 Mai, a vorbit 
Ștefan Boboș, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular re
gional.

sindjca-

★
în regiunea SUCEAVA, aniversa- 

rea a fost marcată de adunări în mai 
multe întreprinderi și instituții, sim
pozioane publice, montaje literare și 
alte manifestări.

(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții S P o T
FOTBAL

profesii

Vineri la amiază, în pavilionul 
central al Complexului de expo
ziții din Piața Scînteii, s-a deschis 
o expoziție de instrumente de la
borator, mecanice, electrice și e- 
lectronice, organizată de întreprin
derea ungară de comerț exterior 
„Metrimpex" din Budapesta.

Au participat Victor Ionescu, 
pr edintele Camerei de Comerț, 
fu;_Jionari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, membri ai 
conducerii unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, spe
cialiști, ziariști.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare 13 Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La inaugurarea expoziției, care 
rămîne deschisă pînă la 13 mai, 
au vorbit Bela Lastofka, consilie
rul comercial al ambasadei, și dr. 
Theodore Tomolak, directorul ex
poziției.

A început turneul U.E.F.A
ROMANIA -R. D. GERMANĂ 1-0

★

Cu acest prilej a avut loc o con
ferință de presă.

(Agerpres)

Truse medicale

pentru automobiliști

328/66 și H.C.M. nr.Decretul
772/66 cu privire la circulația 
pe drumurile publice obligă 
pe conducătorii auto să posede 
cunoștințele și mijloacele ne
cesare acordării primului aju
tor, în eaz de accident. Coope
rativa „Electrometalica" din 
Ploiești, str. Romană nr. 46, 
a trecut la fabricația în serie 
a unor truse medicale de ur
gență pentru dotarea autove
hiculelor. Produsul a fost avi
zat de către organele de mili
ție și sanitare competente.

Cooperativa produce două ti
puri de asemenea truse: pen
tru mijloacele de transport în 
comun (autobuze, microbuze 
etc.) la prețul cu amănuntul de 
300 lei și pentru autoturisme, 
autocamioane și alte autovehi
cule la prețul cu amănuntul de 
225 lei.

ANKARA 5 (Agerpres). — Vi
neri, în mai multe orașe din Tur
cia, au început întrecerile celei 
de-a 20-a ediții a competiției inter
naționale de fotbal, turneul 
U.E.F.A., pentru echipele de ju
niori. Echipa României, care face 
parte din grupa C, a întîlnit la An
kara selecționata R. D. Germane. 
Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (0—0) prin

punctul marcat de Neagu în mi
nutul 78. U.R.S.S. a învins eu 2—1 
(1—0) echipa Suediei.

Duminică echipa României joacă 
în compania 
Alte rezultate : Bulgaria 
nia 2—1 (0—0); Turcia 
4-0 (1-0); 
1—0 (0—0) ; 
(1-0) ; R. F. 
ța 0—1.

Vineri după-amiază, la Teatrul 
„Vasile Alecsandri" din Roman a 
avut loc o adunare consacrată celei 
de-a 22-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub jugul fascist 
Au luat parte oameni ai muncii 
din orașul Roman, conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Onofrei Parascan, inginer șef la

uzina de țevi din Roman, și dr. An
ton Kamenicky, prim-secretar al 
Ambasadei R. S Cehoslovace la 
București, care au subliniat succe
sele obținute de poporul cehoslovac 
în construirea socialismului și prie
tenia ce leagă poporul român și 
poporul cehoslovac.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic.

(Agerpres)

formațiej Suediei. 
Polo- 

Belgia 
Iugoslavia — Spania 

Anglia — Italia 1—0 
a Germaniei — Fran-ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PE POLIGONUL DE LA TUNARI 
A ÎNCEPUT IERI INTILNIREA DE 
TIR dintre echipele de tineret ale 
României și U.R.S.S. în proba de 
armă standard (60 de focuri culcat) 
victoria a revenit lui Al. Klocikov 
(U.R.S.S.) cu 593 puncte. La femi
nin a cîștlgat Iuliana Daroczl (Ro
mânia), cu 588 puncte. Proba de 
pistol viteză a revenit, după un 
meci de baraj, lui L. Giuscă (Ro
mânia), care l-a învins pe colegul 
său, M. Roșea. Paralel cu aceste în
treceri, se desfășoară și concursurile 
pentru „Cupa Victoriei". Proba de 
armă liberă 60 focuri culcat a fost 
dominată de M. Ferecatu (Dinamo), 
cu 593 puncte.

INTILNIREA DE TENIS AN
GLIA—CANADA, care se desfășoa
ră la Eastbourne în cadrul „Cupei 
Davis", a debutat cu o surpriză : 
Mike Belkin (Canada) a dispus cu 
6—2. 6—3. 3-—'6, 6—1 de ÎVIike Sang— 
ster (Anglia). A doua partidă. Bomb 
Bedar (Canada)—Roger Taylor (An
glia). a fost amînată din cauza ploii.

Sesiune de comunicări științifice

puse de inginerii Na- 
ciko Naidenov 
Melcio Ivanov 
au îmbunătățit teh
nologia producției șl 

condițiile 
pentru ca 
tehnologie 
fi respec- 
mai mare

tepte ? Ieri a a- 
flat că brigada cup
torului nr. 1 a dat 
peste plan 50 tone de 
oțel. Oare va fi în
trecut de ea ? Se în
toarce rapid către a- 
jutorul său, Gheorghi 
Petrov, și-l întreabă: 

noi

A fost o vreme, nu 
prea îndepărtată, 
cînd în Bulgaria nu 
existau metalurgiști ; 
din simplu] motiv că 
nu existau 
nale, nici 
înalte, nici 
combinate 
gice Acum 
s-a schimbat, 
uzine mari și 
ne de plumb 
combinate de 
neferoase, avem com
binatul de la Kreml- 
kovțî — gigantul si
derurgiei noastre. De 
atunci au trecut doar 
10—15 ani, răstimp în 
care au apărut la noi 
metalurgiști) — 
menii unei noi 
fesii.

La început 
un singur 
Martin “ 
dar el 
curie 
mari, 
cuptor 
tea, apoi al treilea... 
în prezent la uzina 
metalurgică „V. I. 
Lenin" din apropie
rea orașului Pernik 
funcționează 7 cup
toare mari. în afară 
de acestea, aici au 
fost construite două 
furnale, o fabrică de 
aglomerare, lami
noare In prezent u- 
zina amintită dă 
nual o producție 
valoare de 120 
lioane leva, 
metalurgiști n-aveau 
experiență. Acum, 
cînd se vorbește 
despre oțelarii uzi
nei „V 1. Lenin” se 
adaugă calificativul 
„metalurgiști buni”. 
Există totuși o mare 
asemănare între pri
mii metalurgiști st 
cei de astăzi Atît u- 
nii cît și ceilalți au 
fost oameni curajoși 
cu o voință puterni
că Atît unii cît si 
ceilalți au muncit în 
condiții asemănătoa
re, animați de o 
mare însuflețire; pen
tru că așa e profe
siunea metalurgistu
lui — grea, și plină 
de eroism.

...Pe fața lui Bolan 
Stoilov.- brigadierul 
celui de-ai cincilea 
cuptor Martin, curge 
sudoarea Sînt 14 ani 
de cînd lucrează în 
această meserie. își 
pune ochelarii negri 
și se îndreaptă gră
bit spre gura de foc. 
N-are timp Otelul 
fierbe Cît să mai aș-

nici iur- 
cuptoare 

uzine sau 
metalur- 
situația 

Avem 
moder- 
și zinc, 
metale

oa- 
pro-

fosta
cuptor 
unicul,Era 

ne-a adus bu
și speranțe 

După primul 
a venit al doi-

a- 
în 

mi- 
Primii

Șl
caro

— Cît am dat 
peste plan ?

— Circa 80 
tone.

— Puțin, răspunde 
brigadierul parcă su
părat pe el însuși.

Nu poate sta liniș
tit ; nu poate fi vor
ba de odihnă. Oțe
lul fierbe Țara are 
nevoie de metal A- 
nul acesta în cup
toarele Martin se vot

da exem- 
așa li so 

me- 
la

iu creat 
necesare 
această 
să poată
tată cu cea 
strictețe

„Colectiv 
plar’ — 
spune în uzină
talurgiștilor de 
secția furnale. Și a- 
ceasta are deplin te
mei Ei sînt întotdea
una în frunte. în 
luna aprilie pro
ducția zilnică de fon
tă a fost în perma
nență peste plan. Nu

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA IORDAN ȚANEV 

redactor la ziarul „Rabotnicesko Delo‘‘

produce 170 000 tone 
de oțel, iar în 
cuptoarele electrice 
70 000 tone. In afară 
de aceasta metalur- 
giștii s-au obligat să 
mai dea 13 000 tone 
de metal. Asta nu-i 
glumă

Sevastian Kostov, 
șeful schimbului ,,B', 
e concis și categoric 
atunci cînd vorbește 
despre îndeplinirea 
planului :

— De mai mulți ani 
nu știm ce înseam
nă un plan neînde
plinit Cuvintele sale 
sînt întărite prin fap
te In primul trimes
tru al anului curent 
furnaliștii au dat cir
ca 1 700 tone de fon
tă peste plan, 
părea că e 
Dar nu-i așa.
tru că abia acum în
cepe să dea rezul
tate o importantă ini
țiativă a colectivului, 
care va spori fără 
indotală producția în 
viitor E vorba de 
faptul că procentul 
de rebuturi de fontă 
a scăzut de la 2,7 la 
sută în Ianuarie și 
1,33 la sută în fe
bruarie, la 0,73 la sută 
în martie. Aceasta 
reprezintă o canti
tate suplimentară de 
metal. Această re
zervă Importantă a 
fost descoperită mul
țumită eforturilor de-

S-ar 
puțin.
Pen

întîmplător cele două 
furnale sînt împodo
bite cu steaguri roșii 
purtind inscripția de 
„colectiv al muncii 
comuniste" Vorbind 
despre furnaliști. e 
greu să-i numești pe 
cei mai buni, 
forța 
secției 
constă 
însuși, 
nit Oamenii 
cesc aici laolaltă de 
multă vțeme Cei mai 
tineri sini Pencio Ko- 
vacev de la furna
lul nr 2 care lu
crează aici de 7 ani 
Și 
la 1 
a i 
în 
tea 
furnaliștii mai 
nici 7 Toți — de 
primul la ultimul 
sînt specialiști 
înaltă calificare 
practică îndelungată. 
Dar nu numai în sec
ția de furnale există 
metalurgiști buni si 
pricepuți. La lami
noare. la cuptoarele 
electrice lucrează, de 
asemenea, maeștri 
de înaltă calificare, 
cu o practică înde
lungată Aceștia sînt 
metalurglștii uzinei 
„V. 1 Lenin", oameni 
ai unei noi profesii 
— o mare forță în 
munca pentru înflo
rirea patriei noastre.

căci 
metalurgiștilor 

de furnale 
în colectivul 
sănătos și u- 

mun-

Vasil Șalațki da 
furnalul ni 1 care 
venit la combinat 
1958 Ce-am pu- 

i spune despr9 
vîrst- 

la

cu
și

de predare. Au fost scoase în eviden
tă principalele probleme și teme de 
cercetare de perspectivă ale institu
tului, printre care : lepartizaiea op
timă a transporturilor pe mijloace a- 
decvate, mecanizarea complexă a o- 
perațiilot de încărcare și descărcare 
pe căile ferate, rutiere și navigabile, 
stabilirea și' îmbunătățirea parametri
lor constructivi și funcționali ai ma
terialului rulant, mecanizarea și auto
matizarea triajelor, extinderea folosi
rii calculului electronic.

Pe marginea acestor teme vor fi 
prezentate, în cele două zile cît du
rează lucrările sesiunii, peste 50 de 
comunicări științifice.

In Capitală au început vineri di
mineața lucrările sesiunii de comuni
cări științifice a Institutului de cer
cetări al Ministerului Căilor Ferate. 
Relevînd realizările obținute de cerce
tătorii institutului în domeniul intro
ducerii piogre&ului tehnic în trans
portul feioviai — construcția noiloi 
tipuri de locomotive și vagoane, a 
căii ferate fără joante, îmbunătățirea 
sistemului de funcționare a instala
țiilor de centralizare electiodinatnică 
și telecomandă — Corneliu Burada, 
adjunct al ministrului căilor ferate, a 
analizat totodată căile de sporire a e- 
ficienței economice a lucrărilor de 
cercetare, de extindere a aplicativită
ții lor și de reducere a termenului

sud-africană) a cîștlgat la Ton Ok- 
ker cu 4—6. 6—1, 6—0, 2—6. 6—2.

IN „CUPA CAMPIONILOR AME- 
RICII DE SUD" LA FOTBAL, echi
pa Racing Buenos Aires a dispus cu 
6—0 (2—0) de formația boliviană Bo
livar.

MECIUL AMICAL FEMININ DE 
VOLEI Polonia—Ungaria, desfășurat 
la Poznan, a revenit sportivelor ma
ghiare cu scorul de 3—0 (15—13. 
15—6. 15—12).

REZULTATE DIN SFERTURI
LE DE FINALA ale turneului de te
nis de la_Reggio Calabria : Montre- 
naud ...
6—4.6—2: Davidson (Australia)—Guz
man (Ecuador) 8—6. 8—6: Courcol 
(Franța)—Krishnan (India) 3—6, 
10—8, 6—4 ; Merlo (Italia)—Bowrey 
(Australia) 6—3. 6—3.

BOXERUL MARCEL CERDAN 
JUNIOR nu va putea susține meciul 
cu Ren6 Fromont. programat la 12 
mai. în urma unui examen oftalmo
logie (la care boxerii șînt supusi de 
două ori pe an), președintele comi
siei medicale a Federației franceze 
de box f-a retras (provizoriu) licen
ța de profesionist.

Marcel Cerdan jr„ născut în anul 
1943, este fiu] fostului campion mon
dial la categoria mijlocie decedat în 
anul 1949 într-un accident de avion. 
Din 1964, cînd a trecut la profesio
nism, M. Cerdan a susținut 30 de 
meciuri, din care a cîștigat 29, iar 
unul l-a terminat la egalitate.

(Franța)—Palmieri (Italia)
(Urmare din pag. I)

Pe lacul Herăstrău s-a deschis noul 
sezon nautic

Foto : Agerpres

(Agerpres)

Ieri în țară : în sudul și sud- 
vestul țării vremea s-a amelio
rat, cerul devenind variabil. în 
rest vremea a fost răcoroasă, cu 
cerul mai mult acoperit. Au că
zut ploi intermitente în Moldo
va și local în Transilvania, 
Dobrogea și Bărăgan. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 6 grade la întorsura 
Buzăului și 19 grade la Bucu
rești. în București : vremea s-a 
ameliorat. Cerul a fost mai 
mult noros de dimineață, cînd 
a plouat temporar. După-amia
ză s-a înseninat. Vîntul a suflat 
slab din sectorul vestic.

Timpul probabil pentru zi
lele de 7, 8 și 9 mai. în țară : 
vreme în încălzire treptată. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente în ju
mătatea de vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar maximele între 16 și 
26 de grade. In București : vre
me în încălzire treptată. Cerul 
va fi variabil. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

LA SCHEWENINGEN. IN MECIUL 
DE TENIS OLANDA—REPUBLICA 
SUD-AFRICANĂ, scoi'ul este egal : 
1—1. Jean Hajer (Olanda) l-a învins 
surprinzător cu 7—5. 10—8. 6—3 pe 
Cliff Drysdale, iar Bob Hewit (aus
tralian care joacă pentru echipa

Prlntre aparatele de radio ce 
se găseso în magazinele de 
speaialitate se află și radio
receptorul „Dunărea". Este un 
aparat de dimensiuni reduse, 
a cărui casetă are o linie mo
dernă și elegantă. Funcționea
ză pe trei lungimi de undă, iar 
alimentarea eu curent electric 
se face atît la priză 
baterie.

Prețul unui aparat 
„Dunărea" este de 
Poate fi Gumpărat și 
în rate lunare.

sît și la

ele radio 
1200 lei. 
cu plata

Motonava „Transilvania11
modernizată

După o absență de mai bine de 
trei luni, motonava „Transilvania" 
a revenit în portul de bază Con
stanța. In acest timp, ea a fost su
pusă, pe șantierele navale din Co
penhaga, unor ample lucrări de 
modernizare, în vederea ridicării 
clasei turistice: reamenajarea ca
binelor și renovarea mobilierului, 
amenajarea unui bar în stil marl-

năresc și a unui bar de zi, înzes
trarea navei cu instalații moderne 
de iluminare, radio, salvare etc.

In aceste condiții îmbunătățite 
de confort, „Transilvania" va reîn
cepe în zilele următoare croazie
rele pe Marea Neagră și Marea 
Mediterană.

(Agerpres) B

Deși președintele Indiei 
este un șef de stat consti
tuțional și acționează de 
obicei potrivit recoman
dărilor Consiliului de Mi
niștri, el deține o pozi
ție cu o considerabilă in
fluență politică, în spe
cial în noul context al e- 
chilibrului de putere din
tre partidul Congresului și 
partidele de opoziție Con
flictul dintre centru și gu
vernele formate de opozi
ție în diverse state ale U- 
niunii Indiene va face 
necesară intervenția sa 
activă și recomandările 
sale pentru a împiedica 
deteriorarea situației po
litice în detrimentul uni
tății naționale

Episodul desemnării 
candidatului la președin
ție a lăsat o urmă de in
certitudine și a arătat cît 
de complexă este în pre
zent situația politică din 
țară. Pînă în prezent, noul 
guvern nu a anunțat nici 
o hotărîre semnificativă cu 
caracter politic sau eco
nomic. Or, problemele ce 
se cer a fi rezolvate de 
urgență sînt multiple. Cea 
mai importantă este, desi
gur, aceea a lipsei de a- 
limente; statele insistă 
pentru livrări mai mari 
de orez și grîu din rezer
vele federale, din care lip
sesc însă nu mai puțin de 
14 milioane tone —: cît tfr 
fi riecesar pentru satisfa
cerea nevoilor minimale. 
Nici alte probleme nu 
sînt mai puțin presante. 
Iată cîteva dintre ele: 
creșterea prețurilor, redu
cerea activității industria
le, declinul veniturilor 
provenite din exporturi, 
reînvierea celui de-al pa
trulea plan cincinal care 
se află într-o stare de „în
gheț’.

Complexitatea condiții
lor în care își desfășoară 
activitatea guvernul a re
ieșit mai ales din două 
probleme dezbătute în 
prima sesiune a noului 
parlament, ce a durat trei 
săptămînl Una dintre ele 
se referea la penetrația 
politică americană în In-

în 
re- 
că

constituției fe- 
indiei, guvernul 
are autoritatea 
asupra politicii

dia, prin furnizarea de 
fonduri unui număr de in
stituții și organizații parti
culare de către C.l.A.

Dezbaterea s-a ivit 
urma publicării unei 
latări care dezvăluia
cea mai importantă firmă 
din India, Birlas, al căre' 
imperiu industrial cuprin
de numeroase întreprin
deri (textile, de bumbac, 
iută, produse electroteh
nice, mașini grele, utilaje, 
fibre sintetice) a acaparat 
o mare parte a licențelor 
pentru noi proiecte indus
triale din sectorul parti-

0

Potiivit 
derale a 
cential 
exclusivă 
externe, apărării, comuni
cațiilor și valutei, în timp 
ce celelalte probleme cad 
sub jurisdicția autorității 
statelor sau se cer rezol
vate împreună, de centru 
și de state Constituția dă, 
de asemenea, dreptul cen
trului să oblige statele să 
aplice legile centrale 
chiar în probleme care 
intră în sfera competenței 
autorităților locale. Dar 
unii prim-miniștri locali nu

Situația politică

cular și șl-a sporit pro
prietatea totală cu 45 la 
sută în numai patru ani. 
Această practică era con
trară politicii oficiale de
clarate de combatere a 
concentrării puterii eco
nomice. ....

Relațiile dintre guvernul 
format de partidul Con
gresului, la centru, și gu
vernele locale formate de 
opoziție în opt din cele 
16 state ale Indiei și care 
cuprind peste 60 la sută 
din populația țării consti
tuie o problemă ce va a- 
trage în mod deosebit a- 
tenția în lunile următoare. 
Unii prim-miniștri ' locali 
au cerut o mai mare au
tonomie pentru statele lor 
și au insistat să se aducă, 
dacă va fi necesar, un 
amendament la constituție 
în acest scop. Deși ei nu 
au formulat propuneri pre
cise privind lărgirea drep
turilor statelor, au arătat 
totuși pe larg că autono
mia pe care o revendică 
are mal mult un caracter 
politic.

sînt atît de Interesați în 
prevederile 
nale, 
reală 
plîng 
lează 
clare 
taxele 
vamale etc., lăsîndu-le un 
cîmp foarte mic de iniția
tivă pentru obținerea de 
mijloace destinate investi
țiilor locale. Cereri pen
tru împuterniciri mai mari 
au formulat chiar și
prim-miniștrii din state
unde se află la putere 
partidul Congresului.

Plîngerea este justifica
tă numai într-o anumi
tă măsură. Căci, deși cen
trul reține o parte Impor
tantă a veniturilor prove
nite din impozitele fede
rale, vastul domeniu al 
agriculturii — sector că
ruia i-au fost oferite mari 
ajutoare guvernamentale 
în ultimii 15 anf — con
stituie o sursă de venituri 
aflată exclusiv la discre
ția statelor

Se prevede că reven-

constituțio- 
cît în exercitarea 
a puterii lor. Ei se 
că centrul contro- 
toate sursele finan- 
majore, cum sînt 
pe venituri, taxele

dicările privind extinde
rea auloiilății guvernelor 
statale se vor intensifica 
deoarece guvernele for
mate de partidele de opo
ziție întilnesc mari ob
stacole în calea realizării 
promisiunilor făcute ale
gătorilor Statul Bihar a 
proclamat pe o cincime 
din teritoriul său „starea 
de foamete". în regiunile 
în care. în viitoarele trei 
luni de vară, se așteap
tă să fie o secetă puter
nică. Atît Bengalul de 
vest, cît și Kerala au in
sistat, de asemenea, să 11

ES5

se dea mai multe ali
mente.

în numeroase state, gu
vernele sînt coaliții ale u- 
nor partide cu vederi po
litice foarte diferite. Pro
gramele lor variază, dar 
reducerea prețurilor, mă
surile împotriva supraa
glomeratei în centrele 
urbane, ca și acelea vi- 
zînd asigurarea unei ad
ministrații corecte, consti
tuie puncte comune pen
tru majoritatea acestor 
partide. în scopul înlă
turării speculei la vînza- 
rea cerealelor. Bengalul 
de vest, unde se află la 
putere un guvern de stin
gă cu participarea comu
niștilor, a introdus comer
țul de stat ; Kerala, unde 
de asemenea comuniștilor 
le-au revenit numeroase 
locuri în guvern, e pe cale 
de a înfăptui o reformă a 
sistemului de arendă ; Bi
horul s-a declarat pentru 
distribuirea pămîntului 
necultival și pentru ofe
rirea de credite ieftine a- 
gricultorilor; Punjab a

promis stimulente de pro
ducție pentru țărani, Iar 
Uttar Pradesh plănulește 
să ridice salariile învăță
torilor și funcționarilor. 
Este însă evident că gu
vernele locale pot să iacă 
puțin pentru rezolvarea 
problemelor fundamentale 
fără concursul guvernului 
central. Iată de ce asupra 
centrului se exercită pre
siuni în sensul sprijinirii 
revendicărilor clar pro
nunțate cu prilejul alege
rilor generale.

Instabilitatea situației 
politice din țară, luată In 
totalitatea ei, face ca o 
evaluare a evoluției vii
toare să fie destul de ris
cantă. Partidele reacțio
nare de dreapta — Swa- 
tantra, care are cel mal 
puternic grup de opoziție 
din parlament. ' 
Sangh — urmăresc să ex
ploateze slăbiciunea Con
gresului, să-1 forțeze să 
accepte propunerea lor 
de a se forma o coaliție 
guvernamentală în care 
ar deține pozițiile-cheie.

Partidul Congresului 
s-ar fi putut afla într-o si
tuație mult mai favorabilă 
dacă ar fi promovat o- 
rientarea politică Inițială, 
din care nu lipseau 
tendințe progresiste și 
care se bucura de spri
jin larg în toate categorii
le populației. Numai în 
acele state în care Con
gresul a continuat să lup
te împotriva rămășițelor 
feudale, cum este Ra- 
jastan, Madya Pradesh și 
Gujarat, el a putut să-și 
mențină sprijinul țărănimii 
mijlocașe, categoria cea 
mal proeminentă a popu
lației rurale, și, ca urmare, 
și puterea. Există însă 
puține elemente care să 
încurajeze speranța că 
o asemenea politică va 
mai fl promovată de Con
gres deoarece marele 
„business’ șl noii îmbo
gățiți, care controlează 
partidul în regiunile ur
bane, precum șl fermierii 
bogațl, care 11 domină în 
cele rurale, nu par deloa 
dispuși să renunțe la po
zițiile lor.

și Jan

I



Să înceteze agresiunea S.U.A

Johnson.

O puternică demonstrație 
împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam a avut loc 
joi la un colegiu din Harward

vietnamez!
împotriva poporului

viața internațională

Atentat împotriva

Al. Duiliu ZAMFIRESCU

pentru pace și co-

al populației

a

Da »tra|d «papului aerian al R. D. Vietnam

5 (Agerpres). — 
danez a dat pu- 
o declarație pe

întemnițate 
din motive 
eliberate în 
timp“.

libertății

Interzicerea
număr

nivelului de trai

u n y i mare
de organizații obștești

MASURI PENTRU DEZVOLTAREA

„Să întîmpinăm escaladarea 
războiului cu escaladarea opo
ziției față de acest război", se 
spune în apelul publicat în 
„New York Times" sub forma 
unui anunț, de o grupare con
dusă de Martin Luther King, 
a adversarilor războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam.

(California), în momentul în 
care fostul ambasador ameri
can la Saigon, generalul Max
well Taylor, a rostit o cuvîn- 
tare în sprijinul politicii duse 
de guvernul

minerilor din 
a adoptat o re- 
cere guvernului 

bom- 
barbare ale a- 
asupra R. D.

Conferința 
South-Wales 
zoluție care 
laburist să condamne 
bardamentele 
viației S.U.A. 
Vietnam.

PRAGA 5 (Agerpres). — în hotă- 
rîrea adoptată de Plenara C.C, al 
P.C. din Cehoslovacia,’care a avut 
loc în zilele de 3—4 mai a.c., se a- 
rată că în ultimii doi ani, în eco
nomia Cehoslovaciei s-a înregistrat 
o creștere mai rapidă a venitului 
național și a consumului. La re
zultatele obținute anii trecuți în 
industrie și construcții se adaugă 
faptul că agricultura a realizat în 
1966 cei mai buni indici din peri
oada de după război. Sporirea ve
nitului național în perioada 1965— 
1966 a fost de peste 10 la sută; con
sumul personal a sporit cu 9,8 la 
sută.

R. D. G

BERLIN 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., Con
siliul de miniștri al Republicii De
mocrate Germane a adoptat o serie 
de hotărîri în vederea sporirii ve
nitului național, a productivității 
muncii și a îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale populației. Au 
fost luate o serie de măsuri pri
vind creșterea salariului minimal 
și sporuri la salariile sub 400 de 
mărci de care vor beneficia circa 
800 000 de muncitori și funcționari. 
De asemenea, se prevăd o serie de 
măsuri privind ajutorarea fami
liilor cu mai mulți sopli și majo
rarea pensiilor mici.

Lupta dreaptă
I

și deliberat al S. U. Â

va fi încununată
împotriva

populației civile

de succes
Remus LUCA

Mi-o șl greu să m-ating de condei, cuvintele cele mal 
grave pălesc, neînstare să exprime sentimentul de in
dignare care mă cutremură, cînd, aproape în fiecare zi, 
citesc din ziare despre bombardamentele barbare ale 
escadrilelor nord-americane asupra pămîntului vietna
mez, despre măsurile de escaladare a agresiunii. Ogoare 
pîrjolite, diguri sfîrtecate, spitale și școli azvîrlite în aer 
și peste tot, oameni pașnici, țărani ieșiți la plivitul ore
zului, copii porniți spre școală, bolnavi, femei, uciși de 
explozii, arși de napalm, schilodiți de schije — oameni 
care n-au altă vină decît aceea că vor să trăiască și să 
muncească liberi în propria lor țară, pe pămîntul stră
moșilor lor.

Imaginația cuprinde cu greu azi toată întin
derea ororilor revărsate de aviația americană asupra 
acestei părți de lume. Nu cu mulți ani în urmă, am vă
zut aceste pămînturi, de curînd pătrunse în libertate, 
cucerită prin grele jertfe de sînge ; am văzut Vietnamul 
bogat în frumusețe, și plaja de vis a Bai-d-Alamului, și 
luminosul port al Haifongului. I-am cunoscut pe acești 
oameni care, destoinici și deciși, începuseră să vindece 
rănile patriei lor pustiite de lungul război de eliberare. 
Și sufletul meu a rămas pentru totdeauna legat de ei, 
cu o dragoste de frate și prieten.

Și-acum, cu revoltă nestinsă aflu zilnic din ziare ade
vărul crud, ucigaș, împins aproape de marginile absur
dității ; iarăși distrugere și moarte asupra acestui pă- 
mînt atît de greu încercat, asupra unui popor care luptă 
doar pentru propria lui dreptate și năzuința sfîntă de a 
trăi și a munci în libertate. Jaf și pustiire, să ucizi — 
pentru cîștig, treapta cea mai de jos a tot ce poate fi mai 
josnic : să lovești cu bombe spitale și școli, să vînezi cu 
mitraliera pe copiii ieșiți cu bivolii la păscut pe digurile 
canalelor, să dai foc orezului crescut cu prețul unor 
nesfîrșite ceasuri de trudă omenească, să ucizi, să distrugi, 
să ucizi, să distrugi — iată chipul pe care singuri și l-au 
zugrăvit în Vietnam imperialiștii americani.

Cuvîntul scris e neputincios să exprime indignarea și 
ura care mă încearcă.

Firește, te doare și te îngrijorează cînd afli că astfel 
de lucruri se pot petrece într-un loc pe unde ai fost 
oaspete și-ai cunoscut prieteni. îți sîngerează inima cînd 
te gîndești la atîtea jertfe nevinovate, la orașele prin 
care te-ai plimbat, lovite de bombe, la peisajul atît de 
pașnic sfîșiat de răni grele. E omenesc să te doară. Dar 
nu sînt jalea, nici tristețea care vin o dată cu această 
durere omenească, ci sînt admirația și încrederea : ad
mirația pentru lupta eroică a poporului vietnamez într-o 
încleștare inegală, pentru neclintita lui voință de a. în
vinge, încrederea în această victorie, pe care fără îndo
ială o va obține. Lupta dreaptă, cinstită a poporului 
vietnamez va fi încununată de succes, e o convingere 
a lumii întregi.

Dezvoltarea economiei în ultimii 
doi ani, se arată în hotărîre, este 

, legată de o mai mare creștere a 
numărului salariaților, însă creșt.e- 

. rea . productivității muncii, compa- 
; rativ cu țările dezvoltate din punct 
i de vedere industrial, nu a avut 
■i pînă în prezent un caracter in

tensiv.
Cu toată însănătoșirea marcată în 

anii 1965—1966 — față de stagna
rea ’ din 1963—1964 — dezvoltarea 

. în ultima perioadă n-a rezolvat încă 
unele probleme structurale și ca
litative importante ale economiei 
cehoslovace, se arată în hotărîre.

în scopul realizării unei situații 
economice trainice, hotărîrea pre
vede o serie de măsuri, printre care 
asigurarea echilibrului între cerere 
și ofertă pe piața internă și exter
nă, mai ales prin sporirea ofertei și 
îmbunătățirea nivelului prețurilor; 
crearea de condiții pentru dezvol
tarea trainică și dinamică a eco
nomiei naționale și a nivelului de 
trai; creșterea venitului național să 
se bazeze în primul rînd pe factori 
intensivi, care se manifestă prin 
creșterea productivității sociale a 
muncii.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
pentru anul 1967 și anii următori 
un complex de măsuri pentru for
marea și folosirea planică a resur
selor în domeniul finanțelor, sala
riilor și prețurilor. Pentru formarea 
resurselor se prevede ca ritmul 
creșterii venitului național să spo
rească de la 22—24 la sută la 28—30 
la sută; pînă în 1970 să nu se pre
vadă o creștere substanțială a vo
lumului de construcții capitale. In 
domeniul comerțului exterior un 
rol hotărîtor vor continua să-l aibă 
relațiile comerciale cu țările socia
liste; se prevede, de asemenea, o 
intensificare a colaborării, sub di
ferite forme, cu țări capitaliste dez
voltate.

Hotărîrea prevede o majorare a- 
nuală a salariului mediu cu 3,2—3,4 
la sută pe scară națională la o creș
tere a productivității muncii de 
4,5—5 la sută. în anul 1967 în sfera 
producției trebuie să se realizeze o 
creștere de cel puțin 4 la sută a 
productivității muncii și de aproxi
mativ 2,5 la sută a salariului rae-„Un atac sistematic

Depozițiile martorilor în fața
Tribunalului

t,Bertrand
internațional
Russell"

Patriotul Panaiotis Elis 
ucis prin schingiuire

ATENA 5 (Agerpres). — După cum transmite agenția 
Taniug, postul de radio al opoziției din Grecia, „Vocea 
adevărului", a anunțat că „organele juntei militare au 
provocat moartea prin schingiuire a lui Panaiotis 
Elis, fost căpitan al Elas-ului, care se afla în de
tenție pe Insula Makronisos". Comunicatul arată că 
Elis a fost înjunghiat și nu s-a sinucis, așa cum au 
susținut inițial autoritățile.

Postul de radio cheamă poporul grec și opinia pu
blică mondială să-și ridice glasul pentru ocrotirea 
vieții miilor de persoane aflate în închisorile din țară.

ATENA 5 (Agerpres). — 
Un comunicat al șefului 
statului major al armatei 
grecești anunță dizolva
rea a 279 sindicate și or
ganizații obștești, cultu
rale și sportive. Bunurile 
aparținînd acestor orga
nizații au fost confiscate. 
Printre organizațiile di
zolvate se află Comitetul 
pentru destindere inter
națională și pace, Comi-

PARIS
Guvernul 
blicității 
care a distribuit-o tuturor 
reprezentanților în Consi
liul permanent al N.A.T.O., 
întrunit la Paris. „Primul 
ministru și ministrul afa
cerilor externe al Dane
marcei, Krag, — se spu
ne în declarație — a ex
primat în repetate rînduri 
profunda îngrijorare a gu
vernului și poporului din 
Danemarca față de aboli
rea democrației și a drep
turilor și libertăților con
stituționale într-o țară cu

tetul 
laborare în Balcani, Miș
carea sindicală democra
tică, Organizația de tine
ret „Lambrakis", „Orga
nizația tineretului pentru 
dezarmare nucleară „Ber
trand Russell", Uniunea 
invalizilor rezistenței na
ționale din 1941—1944, U- 
niunea Națională a Stu
denților, Uniunea Ziariș
tilor Democrats și altele.

care Danemarca are rela
ții multiple și strînse. Gu
vernul danez speră că ma
rele număr de persoane 
care au fost 
sau deportate 
politice vor fi 
cel mai scurt

Ambasadorul Norvegiei 
la N.A.T.O. a remis secre
tarului general și repre
zentanților 
permanent 
ganizații o 
guvernului 
legătură cu lovitura mili
tară din Grecia.

din Consiliul 
al acestei or- 

notă similară a 
norvegian în

înfiorată, lumea iubitoare de libertate, lumea care 
a învățat din strălucitul trecut al Eladei termenul de 
democrafie, a văzut într-o noapte cum o mină de mili
tari a pus stăpînire pe o fără cu vechi tradiții istorice, 
împingînd-o pe făgașe nedorite, neadmise de masele 
populare. A văzut aruncați de-a valma pe insulele aride 
sau in temnițele dictaturii polijiste membrii opoziției, 
pe șefii organizațiilor sindicale și chiar oameni fără 
apartenență politică, vinovați numai de a fi credincioși 
democrației.

Orice cetățean al lumii, conștient de drepturile oa
menilor de a trăi în libertate, de a lupta pentru li
bertate și pentru un viitor luminos, nu poate decît 
să se ralieze protestului tuturor oamenilor de bine, 
înfierînd siluirea unei țări independente, cu metode 
și mijloace care învederează influențarea acestui pro- 
nunciamento militar de către interese cu totul străine 
de acelea ale poporului grec. Asasinarea deținutului po
litic Panaiotis Elis arată pînă unde a ajuns junta mili
tară, care a uzurpat puterea.

„Teroare nazistă asupra Greciei" esle titlul unei 
cărți recent apărute în Franța sub semnătura cunoscu
tului publicist Andre Kedros, carte în care ororile ocupa
ției dușmane, în timpul celui de-al doilea război mon
dial, sînt descrise cu un bogat material de documentare 
autentică, ce conferă acestei relatări valoarea unui aspru 
rechizitoriu împotriva oricărei încercări de a reedita tim
purile fascismului.

Credem că numai răsfoirea acestei cărți de către 
făuritorii loviturii de stat ar fi de natură a le da de 
gîndit, pe de o parte, asupra asemănării între metode, 
iar, pe de altă parte, asupra deșertăciunii iluziei care 
stă la baza folosirii unor asemenea metode de con- 
strîngere, pentru a forța eroicul popor' eleh să renunțe 
la supremul bun al libertății. Printre actualii demografi 
întemnițați, mulți au luptat împotriva fascismului, (s' e - 
numele lui Manolis Glezosnu simbolizează cele 
înalte aspirații de libertate ale poporului grec ? ForV^s 
progresului nu vor fi înfrînte, cum n-au fost invinse în 
timpul ocupației naziste.

Opinia publică românească, întregul popor român, 
ca și toată intelectualitatea progresistă își exprimă so
lidaritatea cu eroicul popor al lui Socrate, care și-a legat 
numele de Thermopile ca și de Maraton, urîndu-i să ză
dărnicească planurile dictaturii, să iâsă din întunericul 
în care a fost azvîrlit.

HANOI 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul deschiderii lu
crărilor primei sesiuni o- 
flciale a Tribunalului o- 
piniei publice, președin
tele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a trimis un mesaj 
lordului Bertrand Russell, 
inițiatorul acestui for in
ternațional pentru con
damnarea 
mise de 
Vietnam. Președintele Ho 
Și Min salută deschide-

¥

crimelor co- 
americani în

rea luarărilor Tribunalu
lui ca „pe un eveniment 
internațional foarte im
portant, mai ales în pre
zent cînd 
caladează 
gresiunea 
bătînd la 
lui și Haifongului".

Un alt mesaj a fost a- 
dresat de Ho Și Min pre
ședintelui acestui Tribu
nal, Jean Paul Sartre.

¥

americanii es- 
în mod grav a- 

din Vietnam, 
porțile Hanoiu-

HELSINKI 5 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Finlanda. Plena
ra a examinat probleme privind 
politica economică, participarea la 
guvern și a adoptat rezoluții co
respunzătoare. Pe marginea rapor
tului prezentat de Viile Pessi, se
cretar general al P.C. din Finlan
da, în legătură cu problemele in
ternaționale, a fost adoptată o ho
tărîre în care se subliniază im
portanța recunoașterii de către Fin
landa a existenței celor două sta
te germane suverane și necesitatea 
ca ea să dea dovadă de inițiativă 
în stabilirea unor relații diploma
tice normale cu ambele state ger
mane.

@ Greva generală a lucrătorilor portuari din Aden 

S Un comitet de conciliere în Nigeria 

@ Acțiuni teroriste în Elveția

Lunei pe diferite orbite gravitează 
șase nave cosmice, trei sovietice și 
trei americane.

53KS s&

La chemarea F.L.O.^.Y. (Frontul de eliberare a sudului ocupat 
al Yemenului), lucrătorii portuari din Aden au declarat o grevă gene
rală. După cum anunță din Aden corespondentul ziarului englez „Daily 
Express", la această grevă participă peste 4 000 de persoane.

AUDIENȚA DE PREZENTARE. Am
basadorul Republicii SostoAisle 
România în Iran, Pavel Si ' iu', și 
soția au fost primiți în audiență 
de prezentare de către Maiestatea 
Sa împărăteasa Farah. Audiența 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

DOUA ATENTATE cu bombe de plastic au fost comise în noap
tea de 4 spie 5 mai asupra castelului Saint Maire din Lausanne, 
sediul guvernului cantonai și al poliției cantonului Vaud. Explozia 
bombelor a distrus două automobile ale poliției elvețiene și a 
deteriorat clădirea castelului. în aceeași noapte au avut loc două 
tentative nereușite de atentat asupra liniei ferate Lausanne—Val- 
lorbe. După cum relatează ziarele locale, autorii acestor atentate 
ar fi „elemente separatiste" 
canton independent.

care voi să se organizeze într-un

„Tîzcpl internațional Ka- 
HOVra” s-a ciescl'>is, in prezența 
ministrului economiei al R. F. a 
Germaniei, Schiller. La acest tîrg 
tehnic, cel mai mare din Europa, 
participă anul acesta peste 5 800 
firme din 29 de țări. Republica So
cialistă România participă pentru a 
doua oară la acest tîrg, cu trei 
standuri.

Just© Lopez —martir
Stockholm. în raportul 

comisiei juridice a Tribu
nalului internațional „Ber
trand Russell", prezentat 
în prima zi a dezbaterilor 
de cunoscutul avocat 
francez Leo Matarasso, 
crima de agresiune în 
Vietnam imputată State
lor Unite este formulată 
astfel: „Folosind forțele 
lor armate pentru a mo
difica starea de drept con
sacrată de acordurile in
ternaționale de la Gene
va, Statele Unite au sub
stituit unei situații paș
nice un conflict armat. 
S.U.A. poartă deci răs
punderea trecerii de la 
starea de pace la starea 
de război. Ele au dezlăn
țuit un război de agresiu
ne comițînd un delict îm
potriva păcii".

Discuțiile au fost consa
crate în special audierii 
rapoartelor asupra folosi
rii de către Statele Unite 
împotriva populației civile 
din R. D. Vietnam a bom
belor cu bile. Prof. J. B. 
Neilands de la Universi
tatea din Berkeley (S.U.A.) 
a dat citire unor articole 
din presa internațională

privind utilizarea acestor 
bombe și a prezențat con
statările pe care le-a fă
cut personal în cursul lu
nii martie în regiunea Ha
noiului. „Folosirea acestor 
arme constituie un atac 
sistematic și deliberat îm
potriva populației civile, 
a spus el. Atacurile avia
ției americane sînt în
dreptate îw special împo
triva școlilor, bisericilor, 
spitalelor și uzinelor".

în încheierea dezbate
rilor de joi, dr. Fam Van 
Bah, procurorul general 
al Curții Supreme a Re
publicii Democrate Viet
nam, a prezentat tribuna
lului un raport întocmit 
de comisia de anchetă a 
R. D. Vietnam asupra 
crimelor de război.

în cadrul audierilor de 
vineri, medicul suedez 
John- Takman, a arătat că 
a fost martor cînd avi
oanele americane au a- 
runcat asupra localității 
Dan Ly, din R. D. Viet
nam, 6 000—8 000 de bom
be conținînd 1,5—2 mi
lioane de alice din oțel, 
deși în această localitate 
nu exista nici un fel de 
obiectiv militar.

al clasei muncitoare spaniole
Gomuniștii, oamenii progresiști 

din Spania și din străinătate au 
aflat cu durere că tovarășul Justo . 
Lopez, fruntaș al Partidului Comu
nist din Spania, a încetat din viață. 
El a murit in spitalul-penitenciar 
din Madrid, după o lungă și grea 
suferință.

Născut in 1909, la Santa Lucia, 
in familia unui muncitor, Justo Lo
pez a dat piept de timpuriu cu 
greutățile vieții. Muncitor construc
tor, el i-a întilnit pe comuniști prin
tre tovarășii de muncă. Intrînd in 
rindurile partidului in 1933, s-a 
remarcat ca un participant activ la 
acțiunile antifasciste și, în anul 
următor, a făcut cunoștință pentru 
prima dată cu rigorile temniței. In 
momentul puciului franchist din 
1936, Justo Lopez a primit din par
tea partidului însărcinarea de a 
participa la crearea milițiilor mun
citorești și țărănești, iar mai tîr- 
ziu a devenit comandantul brigă
zii 38 mixte a armatei republica
ne. Timp de doi ani această uni
tate a luptat pe fronturile Madri
dului. ilustrindu-se apoi in Catalo
nia. Lupta împotriva invadatorilor 
hitleriști, contra cărora a combă
tut în Spania, Justo Lopez a con
tinuat-o in rindurile armatei sovie
tice.

Reintrat clandestin in Spania, în 
1960, el și-a reluat locul de mili
tant pentru cauza libertății, demo
crației și progresului.

Patru ani mai tîrziu, în 1964, 
împreună cu Josă Sandoval și alți 
patrioți, Justo Lopez a compărut 
în fața unui tribunal de „ordine 
publică", fiind condamnat la peste 
23 ani închisoare. După cum a> de
venit cunoscut, autoritățile inten
ționau, așa cum au procedat în ca
zul lui Julian Grimau, să-l înain
teze și pe Lopez unui consiliu de 
război, ceea ce s-ar fi soldat cu un 
veritabil asasinat politic. Numai 
datorită unei largi mișcări de pro
test desfășurate atît în Spania cit 
și în străinătate, aceste intenții au 
fost zădărnicite. în închisoare, sta
rea sănătății lui Justo 
agravat tot mai mult, 
tățile au respins toate 
miliei și prietenilor soi
fi îngrijit și astfel salvat.

Justo Lopez a încetat din viață 
in ziua de 1 Mai, care pentru pro
letariatul din Madrid, din întreaga 
Spanie, a fost o zi de luptă cu
rajoasă pentru aceleași idealuri in, 
numele cărora el a militat fără pre
get pînă in ultimele sale clipe.

Lopez s-a 
dar autori- 
cererile fa
de a putea

„STELELE 
la Moscova
Iul festival artistic „Stelele Mosco
vei", inaugurat in anul 1964. Amil 
acesta festivalul este consacrat ce
lei de-a 50-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și 
reunește in programul său pe cei 
mai cunoscuți soliști și cele mai 
bune ansambluri artistice din 
niunea Sovietică.

MOSCOVEI". La 5 mai 
s-a deschis tradiționa-

u-

PRIMUL SATELIT PROIECTAT 
ȘI CONSTRUIT ÎN ANGLIA 
a fost lansai cu succes vineri, la 
baza Vandenberg, din California, 
cu ajutorul unei rachete ameri
cane. Satelitul avînd numele ,.A- 
riel-3“, a fost plasat pe o orbită 
în jurul Pămîniulut și urmează să 
înregistreze date științifice în stra
turile superioare ale atmosferei.

A fost lansat „Lunar Or- 
biter-4". De la baza spațială 
Cape Kennedy a fost lansată joi 
noaptea cu ajutorul unei rachete 
„Atlas-Agena",. camera lunară a- 
mericană „Lunar Orbiter-4“. Desti
nată să fotografieze Luna, „Lunar 
Orbiter-4“ urmează să furnizeze, de 
asemenea, date privind cîmpul gra
vitațional al satelitului terestru, a 
cărui cunoaștere exactă este foarte 
importantă pentru viitoarele mi
siuni lunare. In prezent, în jurul

ÎN CADRUL REUNIUNII EXTRA
ORDINARE a delegațiilor regiunilor 
nigeriene de vest, nord, centru-vest 
și teritoriul federal Lagos, a fost 
creat un comitet național de con
ciliere format din patru membri. Co
mitetul urmează să se întrunească 
la Enugu la începutul săptămînii 
viitoare unde va avea întrevederi 
cu guvernatorul provinciei orien
tale, lt colonelul Ojukwu Odumeg- 
wu. în afară de aceasta, într-o de
clarație oficială publicată la La
gos se anunță interzicerea pe o 
perioadă de două luni, începînd 
de la 4 mai, a oricăror adunări și 
întruniri publice.

Consiliul Executiv ol UNESCO, continuîndu-și lucrările, a 
examinat problema cooperării dintre UNESCO și Programul Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). pe baza raportului prezentat 
de directorul general Rene Maheu. în intervenția sa, reprezentantul 
României, acad. Andrei Oțetea, a informat Consiliul Executiv asupra 
diferitelor aspecte ale cooperării dintre România și P.N.U.D. El a subli
niat necesitatea îmbunătățirii în continuare a pregătirii și executării 
proiectelor realizate de P.N.U.D. prin instituțiile specializate ale Na
țiunilor Unite, astfel îneît aplicarea acestui program să aibă o mai mare 

'eficacitate pentru țările beneficiare. Reprezentantul român a sprijinit 
propunerile directorului general menite să intensifice colaborarea 
UNESCO cu P.N.U.D.
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