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PROLETA I

inte ÎN ZIARUL DE AZI

H în fața ghișeului de prevederi sociale—Aveți dosare de 
pensii neîncheiate ? H Noutăți ale sezonului turi
stic brașovean 13 După aplicarea măsurilor de per
fecționare a organizării muncii va rezulta o producție 
sporită Utilitatea liceelor clasice în cultura noastră 
H Salonul de primăvară al pictorilor bucureșteni 
® Actualitatea științifică internațională

Anchetă economică în regiunea București COMUNICAT

SE REALIZEAZĂ OPERATIV
La invitația C.C. al P.M.S.U., o delegație a C.C. al P.C.R., con

dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., va face o vizită prietenească la Budapesta, în a doua jumă
tate a lunii mai.

$
Îmbunătățirea
A ORGANIZĂRII

'l

DIN MERS

AGRICULTURII DE STAT?

I.

Pe baza Hotărîril Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. cu privire 
la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii de stat, au fost 
înființate primele întreprinderi și ferme agricole experimentale șl 
etalon, care vor permite punerea în valoare a posibilităților de sporire 
a producției, reducerea prețului de cost, cît și cîștigarea experienței 
necesare în vederea generalizării organizării muncii și a producției în 
aceste unități noi. Dar pînă Ia crearea de ferme agricole peste tot, în 
cadrul actualelor gospodării de stat, trebuie să fie aplicate neîntîrziat 
măsurile stabilite de Plenară privind trecerea specialiștilor di.n funcțiile 
de coordonare la activitatea nemijlocită în producție, simplificarea sis
temului de planificare, finanțare și de evidență, traducerea în viață 
a planurilor de rentabilizare a fiecărei unități, realizarea în acest an a 
unor producții mari și ieftine, creșterea beneficiilor etc. Cum se aplică 
aceste măsuri în regiunea București ?

SE RESIMTE EFECTUL
POZITIV AL NO
ILOR PRINCIPII DE 
MUNCĂ IN FERME

La Lehliu, a luat ființă o întreprin
dere agricolă de stat compusă din 
12 ferme. Ing. agr. Ștefan Zainea, 
directorul acestei mari unități de 
producție, ne spune că un larg co
lectiv de specialiști a stabilit pro
filul și mărimea fermelor, corespun
zător condițiilor locale, a delimitat

terenul fiecăreia. Ca șefi de fermă 
au fost numiți cei mai buni specia
liști, oameni capabili, cu experiență 
în producție. Fiecare șef de fermă 
și-a organizat apoi colectivul de lu
crători permanenți. Cu ocazia 
reanalizării planului de producție, s-a 
ajuns la concluzia că există posibi
lități de a se obține la grîu, porumb 
și alte culturi recolte mai mari, ceea 
ce a permis, ca pe ansamblul între
prinderii, producția globală prevă
zută să fie mai mare cu 3 milioane 
lei, față de cea stabilită inițial, iar 
beneficiile să crească de Ia 7 milioa
ne Ia 9 milioane de lei.

Au trecut puține zile de la înfiin
țarea fermelor. Lucrătorii perma- 
nenți ai acestora manifestă spirit 
de răspundere, chibzuință gospo-

Anticipații
de vacanță

berelor sportive de la Păuleasca — 
Argeș, Snagov, Rm. Vîlcea, Brașov.

Excursiile și drumețiile — activități 
educative mult îndrăgite de elevi — 
vor constitui și în această vară un 
punct important în programul de va
canță. Itinerarele vacanței cuprind 
un număr însemnat de excursii inter
regionale, în care 88 000 de pionieri și 
elevi, însoțiți de profesorii lor, vor 
cunoaște importante obiective econo
mice și de cultură ale patriei, ținu
turi pitorești, localități cu semnifi
cații istorice și artistice. Majoritatea 
pionierilor și școlarilor de la orașe și 
sate vor întreprinde excursii regio
nale și locale, cu scopul de a-și cu
noaște ținutul natal, realizările eco
nomice și culturale înfăptuite pe plan 
local în anii socialismului, folclorul și 
obiceiurile specifice.Ca și în anii pre
cedent, și în această vară, excursiile 
și drumețiile vor prilejui elevilor o 
serie de îndeletniciri plăcute, folosi
toare totodată în îmbogățirea cunoș
tințelor lor — alcătuirea de ierbare, 
colecții de roci, întocmirea de albume 
folclorice etc.

Iar pentru elevii care în zilele de 
vacanță vor rămîne în localitatea de 
reședință se vor organiza cluburi în 
localurile școlilor mari, ale liceelor, 
școlilor profesionale și tehnice, care 
dispun de o bază materială corespun
zătoare. Școlile vor organiza, în mod 
diferențiat, ținînd seama de condițiile 
existente și de specificul localității, 
activități cultural-artistice și sportive. 
La sate, ținînd seama că o parte a 
elevilor participă alături de părinții 
lor la muncile agricole, la unele ac
țiuni gospodărești, asemenea activități 
se vor organiza de regulă sîmbăta și 
duminica, constituind adevărate mo- I 
mente de destindere pentru întregul 
sat.

Prezentă, deocamdată în proiecte 
și planuri, în acțiuni organizatorice și 
gospodărești cu scadență în perspec
tivă, vacanța 1967 se prefigurează cu 
tot mai multă intensitate în viața 
școlară. Ministerul Învățământului, 
Consiliul național al organizației pio
nierilor și C.C. al U.T.C.. în colabo
rare cu alte foruri centrale și locale, 
au stabilit coordonatele cultural-edu
cative și recreative ale vacanței de 
vară a elevilor, au adoptat o serie de 
măsuri cu privire la asigurarea con
dițiilor materiale corespunzătoare.

Remarcăm, in primul rînd, princi
piile noi care ghidează anul acesta 
organizarea taberelor. După cum am 
fost informați, o dată cu primele zile 
ale vacanței își vor deschide porțile 
numeroasele tabere de odihnă situate 
în cele mai pitorești regiuni ale țării, 
la munte și pe litoralul Mării Negre, 
în cadrul minunat al pădurilor, pe 
marginea apelor. In aceste tabere își 
vor petrece o parte a vacanței aproa
pe 92 000 de pionieri și elevi. Pentru 
ca să existe posibilitatea organizării 
unor activități cultural-educative spe
cifice vîrstei și preocupărilor elevilor, 
programarea în tabere se va face pe 
grupe de clase, tipuri de școli, în 
serii separate pentru elevi și eleve. 
Unele dintre aceste tabere Por avea, 
în afara programului obișnuit de 
odihnă și recreație, unele activități 
specifice, destinate îndeosebi pionieri
lor și elevilor care au aptitudini și 
s-au distins cu prilejul concursurilor 
școlare de literatură, artă plastică,- fi
zică, chimie, matematică sau în com
petițiile sportive școlare. In răstimpul 
petrecut aici, ei se vor întîlni cu oa
meni de știință și specialiști în aceste 
domenii ale științei și artei, care-i vor 
iniția în „tainele" muncii științifice și 
de creație. Alți 2830 de elevi din licee 
și școli profesionale vor fi oaspeții ta-

dărească în desfășurarea tuturor 
acțiunilor menite să ducă la spori
rea producției. Cunoscînd că veni
turile lor depind direct de rezulta
tele obținute, îngrijitorii de ani
male au trecut din proprie iniția
tivă la gospodărirea mai bună a 
furajelor. Pînă în acest an, unele 
lucrări legate de recoltarea, trans
portul și depozitarea furajelor erau 
efectuate de către muncitori zilieri. 
In prezent, ele sînt executate de că
tre îngrijitorii de animale care sînt 
direct interesați să se realizeze can
tități cît mai mari de furaje de ca
litate și la un preț de cost scăzut.

Efectul înnoitor al măsurilor sta
bilite de partid se simte pregnant și 
în cadrul fermelor agricole aparți- 
nînd de întreprinderea agricolă de 
stat Dragalina. încă de la constitui
re. studiind nivelul sarcinilor de 
plan stabilite, în comparație cu po
sibilitățile reale, specialiștii acestei 
unități au ajuns la concluzia că pot 
să dea suplimentar statului, în acest 
an. o producție de 3 200 tone de grîu 
și 2 200 tone de floarea-soareiui.

— în ferma pe care o conduc — 
ne spune inginerul agronom Constan
tin Pctcu — pînă acum, tractoriștii 
considerau că unica lor îndatorire 
este volanul, neconcepînd să efec
tueze lucrări care necesită un plus 
de efort fizic. în asemenea condi
ții, încărcarea și descărcarea re
morcilor se făcea aproape în exclu
sivitate cu muncitori zilieri în timp 
ce tractoriștii stăteau și priveau. 
După organizarea fermelor, tracto
riștii au pornit singuri spre maga
zii să-și încarce mașinile de îm
prăștiat insecticide pentru comba
terea dăunătorilor, fără să mai aș
tepte să fie controlați, sfătuiți.

Una dintre preocupările actuale 
ale șefilor de fermă, a conducăto
rilor întreprinderilor agricole de 
stat este de a executa la cel mai 
înalt nivel toate lucrările de care 
depinde valorificarea rezervelor de 
mărire a producției și a beneficiilor.

După cum ne-a relatat ing. agr. 
Silvian Gîrbu, tehnolog șef la între
prinderea agricolă de stat „30 De
cembrie", pînă în anul 1960, în a- 
ceastă unitate se înregistrau pier
deri de pînă la 9 milioane de lei. 
Pe baza unei organizări temei
nice a muncii și a procesului de 
producție s-a ajuns ca, anul trecut, 
această unitate să realizeze benefi
cii de 9 milioane de lei. Se părea 
că rezervele de mărire, în conti
nuare, a beneficiilor nu sînt prea 
mari. Dar după ce au fost create 
cele 7 ferme agricole și una de 
industrializare, cînd cei mai buni

(Continuare în pag. a IlI-a)

Florica DINULESCU

Telegramă
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

In numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu perso
nal, vă transmit, cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai calde felicitări și urări de 
noi succese în activitatea dv. consacrată progresului și bunăstării popoa
relor Iugoslaviei.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre țările noastre socialiste și vecine se vor dezvolta continuu, 
în interesul popoarelor noastre, al socialismului și păaii în lume.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Tunisiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit miercuri, 17 mai 1967,' pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Tunisiei în Republica 
Socialistă România, .Mahmoud Ma- 
amouri, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

țiilor politice, economice, culturale 
și tehnico-științifice dintre cele 
două țări. Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme actuale in
ternaționale de interes comun.

întrevederea 
tr-o atmosferă 
prietenie.

TEHERAN 17. Trimișii speciali 
Agerpres Ion Găleteanu și Victor 
Stamate transmit: Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
primit miercuri la reședința sa de 
la palatul Golestan pe Amir Abbas 
Hoveyda, primul ministru al Iranu
lui, și Ardechir Zahedi, ministrul a- 
facerilor externe al Iranului. La 
primire au participat Pompiliu Ma
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Pavel Silard, am
basadorul României la Teheran. A 
fost de față Soltan Hossein Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

în cadrul discuțiilor care au avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale ro- 
mâno-iraniene, exprimîndu-se de 
ambele părți dorința de a se folosi 
cît mai larg posibilitățile existente 
pentru continua dezvoltare a rela-

s-a desfășurat în- 
cordială de caldă

★
Miercuri dimineața, tovarășa Ma

ria Chivu Stoica a vizitat Orfelina
tul numărul 3 de la Teheran Pars. 
După-amiază ea a fost vizitată, la 
palatul Golestan, de un grup de re
prezentante ale organizațiilor de fe
mei din Teheran. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri despre 
activitatea organizațiilor de femei 
din România și Iran.

Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a vizitat în cursul zilei de 
miercuri Muzeul de etnografie al 
Iranului, Muzeul de artă decorativă 
și Biblioteca de manuscrise a Med- 
jlisului iranian.r

vizită în portul pescăresc al Ha
de astăzi estompează definitiv

întrerupători de 400 MW la Centrala termoelectrică Luduș
Foto : S. Cristian

însemnări din Cuba

//
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LA PORȚILE DE FIER

SISTEMULUI
Constructorii de pe 

șantierul sistemului 
hidroenergetic de la 
Porțile de Fier au în
ceput montajul capu
lui intermediar al 
ecluzei din amonte, 
care va grupa toate

Biletul
Din felul cum se spunea 

odinioară despre cineva că 
are principii, părea să re
iasă că e vorba de un om 
cu tabieturi. Un om sucit, 
nițeluș îngrădit, oricum di
ficil, cu care nu era întot
deauna prea plăcut să ai 
de-a face. Principiile erau, 
în altă accepțiune, o com
ponentă a pedanteriei. Dar 
și într-un caz și în altul 
erau o meteahnă, o scrîn- 
teală, o formă de alienare 
mintală. „Vă scot eu prin
cipiile din cap" — striga 
cîte un șef de birou la 
subalterni ce vădeau vagi 
reziduuri de personalitate. 
Pentru persoane publice 
care trebuiau să strige 
frecvent „pleacă ai noștri !; 
vin ai noștri 1“ — varianta 
modernă a dictonului „re
gele e mort 1 trăiască re
gele 1“ — principiile erau 
o pacoste. Politicienii le 
considerau cătușe la mîini. 
își putea permite să aibă 
principii un individ care nu 
aspira la nimic, care nu 
mai avea ce pierde sau ce 
cîștiga. A cărui singură a- 
vuție rămînea originalita
tea. Sau cel care își sub
ordona viața unui ideal de 
luptă dezinteresat. Dar 
printre cei ce năzuiau să 
parvină, rar se găsea cine
va dispus să-și închidă via
ta, să-și rateze cariera de 
dragul principiilor.

Timp de milenii o mare 
parte a omenirii a avut 
drept ghid etic decalogul 
bibliei — chintesență teo-

retică a păcatelor și a o- 
preliștilor fundamentale. 
Cele zece porunci au fost 
interpretate și adaptate de 
fiecare societate, în confor
mitate cu idealurile ei ma
teriale. Nici o orînduire, 
oricît de inumane erau 
bazele pe care se spriji
nea, nu a îndrăznit să re
pudieze aceste principii. 
Le-a încălcat însă tacit. Ni
meni nu s-a bătut vreodată 
cu pumnii în piept afir- 
mînd că viciul este cultul 
său. Principiul suprem al 
burgheziei a fost și este : 
„cel tare îl suprimă pe cel 
slab". Dar el nu a fost nici
odată afișat, nu a devenit 
o deviză publică, nu a fost 
introdus între înțelepciunile 
clasice. Dimpotrivă, în o- 
rînduirea burgheză se pro- 
povăduiește mila, caritatea.

Revoluției socialiste i-a 
revenit menirea de a cu
răța străvechile principii 
morale de rugină și de 
murdărie. Căci clasele stă- 
pînitoare le-au pîngărit. Și 
de a le face din nou plau
zibile. Căci, fiind încălcate 
sistematic, nimeni nu mai 
gîndea că se poate domni 
în societate, respectîndu-le.

Burghezii șopteau la ure
chea celor din păturile 
mijloc că proletariatul 
este o ălasă bigotă, 
marxiștii sînt atei și 
dacă această clasă și acești 
oameni vor veni la putere, 
societatea, lipsită de stîlpii 
de susținere ai fricii de 
dumnezeu, se va prăbuși în

de 
nu 
că 
că

CONSTRUCȚIA
HIDROENERGETIC

instalațiile de acțio
nat vanele, stavilele 
și porțile ecluzelor. 
Un cap intermediar a- 
semănător se va con
strui și în aval. A- 
ceastă importantă e- 
tapă în construcția

sistemului hidroener
getic de la Porțile de 
Fier a fost începută 
cu 10 zile mai de
vreme decit era pre
văzut.

(Agerpres)

haos și anarhie. Oameni 
obtuzi, isterizați de rubri
cile apocaliptice ale vechiu
lui și noului testament, se 
întrebau îngroziți : „ce va 
fi acum, ce se va întîmpla 
dacă omul nu va mai avea 
un stăpîn ? Dacă nu se va 
mai teme de puterea divi
nă, singura care îl ținea în 
frîu ? Nu va deveni rău și 
sălbatic și nu va începe în 
lume domnia bunului plac?"

Intr-adevăr, clasa munci
toare nu este o clasă bigo

G

opinii

tă, iar marxiștii sînt cu 
adevărat atei. Dar în epoca 
socialismului, departe de a 
se fi prăbușit în haos și 
anarhie, țara s-a așezat pe 
cel mai solid fundament 
social. Proletariatul, mar
xiștii nu s-au atins de li
bertatea conștiinței oame
nilor, nu au impus nimă
nui în ce să creadă și în 
ce să nu creadă. Dar ei 
au oferit cel mai strălucit 
exemplu al forței conștiin
ței umane care nu are ne
voie de cîrjă pentru a sta 
dreaptă în fața vieții, pen
tru a-și conserva demnita-

De un deceniu „Bătrînul face încon
jurul lumii. în filele cărfii, pe ecranele 
cinematografelor, Santiago, bătrînul 
pescar din nuvela lui Hemingway, iese 
în larg, pierdut între mare și cer, sin
gur în luntrea lui mică și șubredă. Nu
vela nu e dedicată propriu-zis viejii 
pescarilor, sensurile ei ating profunde 
vibrafii filozofice, sugerînd ideea eter
nei lupte a omului împotriva naturii, și 
totuși eroul are un nume, o identitate : 
e cubanez, epopeea lui e 
viafa pescarilor din marea 
nei Caraibilor, trăsăturile 
prumutate de la cine știe 
al modestului cartier havanez San 
Francisco de Paula, unde trăia și scria 
Hemingway.

Dar eroul marelui scriitor putea să 
trăiască la fel de bine (mai exact, la 
fel de rău) și la Manzanillo sau

„BIAJAIBA"
A PORNIT IN LARG

inspirată din 
insulă a zo- 
lui sini îm- 
care locuitor

la 
Caibarien, la Cojimar sau Cienfuegos, 
oriunde pe țărmurile insulei, pe coas
tele nisipoase ori stîncoase care însu
mează 3 500 km lungime.

ci o 
tereș

tri a-

tea. Ei au demonstrat că 
nu teama de sine și apelul 
la supranatură îl salvează 
pe om, ci încrederea în 
sine și apelul la voința și 
la rațiunea sa. Că nu idea
lul fericirii cerești, 
mare cauză socială, 
tră, poate galvaniza
rile virtuți latente ale ma
selor. Că nu judecata de 
apoi, ci judecata prezentă 
a semenilor și judecata ge
nerațiilor viitoare este iz
vorul care alimentează res
ponsabilitatea supremă a 
individului.

Venit la putere, împre
ună cu țărănimea, cu ma
sele muncitoare, proletaria
tul, cunoscut drept cea mai 
puțin bigotă clasă a socie
tății, a dovedit cea mai 
înaltă cinste și corectitu
dine, cea mai profundă stă- 
pînire de sine și — pentru 
prima oară în decursul gu
vernărilor sociale — spirit 
de sacrificiu. Clasa munci
toare, în frunte cu Partidul 
Comunist, au salvat țara de 
la catastrofa națională spre 
care o împinsese burghezia. 
Pe umerii clasei muncitoare 
a căzut greul dramaticelor 
eforturi și privațiuni 
primilor ani de după eli
berare.
niciodată și nu a făcut nici
odată paradă de eroismul 
ei. Dar care dintre noi, fă- 
cînd retrospectiva epocii de 
construcție socialistă, nu-și 
amintește, cu cea mai adîn- 
că emoție, de marea epopee 
muncitorească a României

ale
Ea nu s-a plîns

postbelice. Storcind și 
timul strop de energie 
trupul ei prost hrănit, 
electrizat de sentimentul li
bertății și al copleșitoarei 
răspunderi ce-1 revenea în 
calitate de clasă conducă-

ul- 
din 
dar

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

o 
vanei 
imaginile evocate mai sus.

— Ce anume dorifi să vedeji ? —
mă întreabă Fernando Garcia, subdirec
tor al portului, și pe ecranul televizo
rului apar pe rînd vase, cheiuri, halele 
refrigeratoare și chiar pavilionul de 
comandă și control în care ne aflăm. 
Opt camere de luat vederi, situate în 
diferite puncte, urmăresc operafiile de 
descărcare-încărcare, lucrările de pe 
docul plutitor, întreaga activitate a por
tului.

Citisem în ziare despre croaziera în 
Atlantic a pescadorului „Biajaiba’, 
croazieră inaugurală nu numai pentru 
acest vas, ci și pentru rufa străbătută 
—• 6 000 de mile de-a lungul Americii 
de Sud, pînă spre coastele Patagoniei. 
Așadar, la bordul „Biajaibei"...

— A fost o croazieră inaugurală și 
pentru noi, echipajul, îmi spune Emilio 
Alvarez, un tînăr de 25 de ani, pilot 
aspirant și comandant al operațiilor de 
pescuit, proaspăt absolvent al unei școli 
speciale de trei ani.

„Biajaiba" e un vas modern, cu a- 
parafe radar pentru orientare și pentru 
detectarea bancurilor de pești, cu unel
te perfecționate, cu un deplasament de 
1 800 tone. Echipajul e format în ma
rea lui majoritate din tineri, „debu- 
tanji" în această profesiune, atrași de 
noile condiții pe care le oferă pescui
tul în mări și oceane, pe vase moder
ne, într-o absolută securitate a naviga
ției, cu utilaje și metode de înalt nivel 
tehnic. „Biajaiba" nu e însă singură, 
încă trei vase de același tip, impor
tate din Spania, alături de altele mai

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Comunicat comun cu privire la

stabilirea de relații diplomatice

și Republica Coasta de Fildeș
în dorința de a realiza o 

mai bună Gunoaștere reciprocă 
și de a dezvolta cooperarea în
tre Gele două țări ale lor pe 
baza respectării reciproce a 
suveranității și Integrității te
ritoriale, egalității în drepturi

și neamestecului în trebu
rile interne, guvernul Republi
cii Socialiste România și gu
vernul Republicii Coasta de 
Fildeș au hotărît să stabileas
că relații diplomatice la rang 
de ambasadă. (Agerpres)
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DOSARE DE PENSII
NEINCHEIATE?2

în însemnările de față ne propu
nem abordarea 'unor aspecte legate 
strict de modalitățile practice după 
care se întocmesc dosarele, se dau 
deciziile de pensionare și se distri
buie pensiile. O precizare : numărul 
mare de pensionari — aproximativ un 
milion (față de 300 000 cîți erau în 
1949) — a necesitat crearea unui „ 
parat^ funcționăresc special, care se 
ocupă exclusiv de dosarele de pen
sionare. Acest aparat este alcătuit din 
cîteva verigi : oficiile de prevederi 
sociale ale sfaturilor populare raio
nale, ale regiunilor și Oficiul cen
tral.

Ce se cere, în mod expres, acestor 
instituții ? Răspunsul poate fi dat în 
cîteva cuvinte : să lucreze corect, să 
rezolve operativ actele . de pensiona
re. Posibilități- pentru realizarea a- 
cestor două deziderate există — "la 
oficiile, de prevederi sociale lucrea
ză oațneni compețeriți, cu experiență; 
iar formalitățile legate de întocmi
rea dosarelor sînt foarte simple : o- 
mul face o cerere, întreprinderea sau 
instituția unde lucrează îi alcătuiește 
dosarul și-l înaintează oficiului teri
torial ; acesta verifică actele și dă 
decizia de pensionare. Asta-i totul I 
Dacă se lucrează conștiincios, în ma
ximum două săptămîni pensia sosește 
la domiciliul petiționarului. Și, în 
sute de mii de cazuri, se lucrează 
conștiincios. Aflăm însă că uneori 
dosarele de pensionare se întocmesc 
anevoios, rezolvarea lor la oficii tre
nează, se pierd și se încurcă acte, de
ciziile de pensionare sînt amînate, 
pensionarii purtați pe drumuri. Sînt 
practici care contravin legilor în vi
goare, se bat cap în cap cu obliga
ția funcționarilor de la serviciile de 
prevederi sociale de a soluționa do
sarele și cererile pensionarilor ope
rativ, ținînd în principal seama de 
faptul că, din momentul în care omul' 
înaintează cererea de pensionare, el 
este radiat de pe ștatele de plată ale 
unității unde a lucrat. Și dacă de la 
unitatea respectivă nu mai încasează 
nimic, iar pensia întîrzie să vină, se 
pune o întrebare firească : cum se 
descurcă omul în cauză în timpul de
calajului creat artificial între ziua 
cînd a încasat ultimul salariu și cea 
în care primește prima penșie ? A- 
ceastă întrebare am adresat-o direct 
— și o adresăm și acum, în scris — 
funcționarilor Oficiului de prevederi 
sociale al raionului 16 Februarie din 
Capitală. De ce tocmai funcționari
lor de la acest oficiu ? Pentru că de 
la 1 ianuarie 1967 și pînă în ziua de 
8 mai, la ghișeele acestui oficiu au 
fost depuse 1 245 de dosare de pen
sionare și rezolvate 818. Restanța — 
pe două și trei luni din urmă — 427 
dosare. Din deciziile de pensionare e- 
mise au fost puse în plată — 467. 
Restanța — pe două și pe trei luni 
în urmă — 233. în același timp, au 
mai fost depuse 1 324 de cereri, con
testații și reclamații — majoritatea tot 
în legătură cu pensiile — dintre care 
au fost rezolvate doar 233.

Am avut cu șefa oficiului respec
tiv. următoarea discuție :

— Cu ocazia majorării pensiilor, 
noi a trebuit să facem față unui vo
lum sporit de lucrări...

— Așa este. Dar alte oficii au a- 
juns, de mult, la zi cu lucrările.

— Se poate, dar probabil că ace
le oficii au fost ajutate mai serios 
de 
lor populare respective, nu ca aici la 
16 “ '

se întocmesc dosarele, se dau

a-

comitetele executive ale sfaturi-

Februarie...
Despre ce ajutor este vorba ? A- 

flăm că sute de pensionari așteaptă, 
de luni de zile, pensia pentru că de
ciziile lor de pensionare nu au fo^t... 
dactilografiate. Sînt, la mijloc, mari 
și serioase greutăți obiective ? Nu. 
Pur și simplu, mașina de scris a ofi
ciului este defectă, iar dactilografa 
plecată în concediu I Iar sfatul popu
lar nu întinde o mînă de ajutor a- 
cestui serviciu, nu-i dă 
scris la reparat!

— S-a creat, acolo, la 
tru, ne spunea tov. Ion 
președinte al Comitetului 
Sfatului popular raional 16 Februarie, 
un climat favorabil toleranței recipro
ce. Ceea ce se realizează, totuși, a- 
parține funcționarilor conștiincioși, 
corecți. Nu vreau să spun că membrii 
comitetului executiv sînt absolviți de 
orice răspundere. în realitate, noi am 
cam scăpat din vedere activitatea ofi
ciului : n-am controlat-o la timp și, 
mai cu seamă, n-am luat măsuri dras
tice împotriva celor care nu-și fac 
datoria, care uită că lucrează într-un 
sector unde, înainte de toate, trebuie 
să-ți amintești că de munca ta depin
de uneori existența unui om.

Situația se cere, într-adevăr, schim
bată urgent. Pentru că aici nu este 
vorba numai de tărăgănarea propriu- 
zisă a lucrărilor. Cîțiva pensionari, cu 
care am discutat în fața ghișeului, 
mi-au vorbit și despre alte deficiențe. 
Constantin Konrad, de pildă, spunea: 
„Am depus aici o cerere în ianuarie. 
Pînă acum nu s-a rezolvat. Or fi a- 
vînd funcționarii greutăți — se poate. 
Eu, unul, sînt dintre cei dispuși să-i 
înțeleagă. Dar dacă au greutăți și, 
prin urmare, știu bine că nu-mi vor 
rezolva curînd cererea, de ce mă 
poartă pe drumuri ? De patru luni mi 
se spune: „Revino pe întîi". Cînd 
vin pe întîi, îmi spun să vin la 15. 
Acum cînd să mai vin, tovarășă Io
nescu ? --- o întreabă, pe bună drep
tate, pensionarul pe șefa oficiului, 
prezentă la discuția noastră. După o 
oarecare „chibzuință", șefa îi răspun- . 
de : „Acum vino... vino și d-ta după 
25 mai’ (1 ?)■ Aceeași lipsă de serio
zitate, aceeași lipsă de grijă față de

mașina de

oficiul nos- 
Oros, vice- 
executiv al

. î>-

0-

oameni, mulți dintre ei nu numai 
vîrstnici, dar și suferinzi.

Dacă ne-am ocupat mai pe larg de 
Oficiul de prevederi sociale al raio
nului 16 Februarie nu înseamnă că el 
nu are și „parteneri" în a tărăgăna 
lucrările și a purta oamenii pe dru
muri. Din datele existente la Oficiul 
de prevederi sociale al Capitalei și la 
acela ăl ministerului de resort reiese 
că nici la alte raioane situația nu e 
străluciță. O.P.S. raional 30 Decem
brie rezolvă uneori actele de pensio
nare cu viteza cu care înaintează, pe 
nisip, broăsca țestoasă. Și nici cel din 
raionul Lenin nu stă mai bine. Âici, 
în schimb, domnește optimismul. Re
producem dintr-up referat al oficiu
lui : „Funcționarii biroului contabili
tății (care au un rol esențial în efec
tuarea calculelor — n. n.),- dînd im
portanța cuvenită cerințelor crescînde 
ale. operațiilor, din trim. IV, au depus 
eforturi susținute și nu au precupețit 
timpul de muncă pentru efectuarea 
la țimp a lucrărilor.,. în iureșul aces
tui efort...". Căuțînd însă, afli că 
ficiul are sute de lucrări restante !

Ne oprim aici cu exemplificările, 
înainte de a aborda alte aspecte, le
gate de soluționarea operativă a cere
rilor pensionarilor, vom face cîteva 
precizări. Cu prilejul majorării pen
siilor, în mod firesc a sporit, pentru 
un timp, volumul de muncă la toate 
birourile și ghișeele oficiilor de pre
vederi sociale; Dar oficiile și sfatu
rile populare primiseră în prealabil 
sarcini precise — în sensul că acest 
volum de muncă suplimentar nu tre
buie să greveze asupra bunului mers 
al oficiilor, iar rezolvarea sarcinilor 
curente să nu fie tărăgănată. Și, pen
tru ca totul să meargă cît mai nor
mal, comitetele executive ale sfaturi
lor populam aveau datoria să împru
mute; oficiilor’funcționari din celelal
te, sețvicii ale. sfatului, șă organizeze 
temeinic munca și 
lucreze intens- Or, 
și în multe altele, 
întîmplat așa,

Rezolvarea greoaie, cu întîrzieri 
mari, a cererilor pensionarilor, lipsa 
de promptitudine cu care oamenii 
sînt serviți la ghișeu nu se datoresc, 
în totalitate, lipsei de răspundere a 
unui funcționar sau altul, ci și faptului 
că unele sfaturi populare nu acordă 
oficiilor de prevederi sociale sprijinul 
necesar (unor oficii nu li s-a anali
zat activitatea în sesiuni ale sfaturilor 
populare de 10—12 ani !). Mulți pen
sionari trebuie să aștepte cîteva luni ca

să ia măsuri ca să 
în cazurile arătate 
lucrurile nu s-au

(Urmare din pag. I)
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toare a societății, muncito
rimea a reînviat trupul go
lit de vlagă și de sînge al 
țării. A făcut fabricile să 
lucreze din ce în ce mai 
mult, a deschis vaste șan
tiere, a fost prezentă în 
sate pentru a conduce lupta 
împotriva exploatării, a 
primit în piept plumbii 
reacțiunii în piața palatu
lui regal, s-a așezat cu 
răbdare să explice tuturor 
ce avem de făcut, a învă
țat cu rîvnă și modestie 
complicata artă a conduce
rii și migala de a. alege 

neghină. Și n-a 
sine nici un 

recom-
griul de 
cerut pentru 
privilegiu, nici o 
pensă materială, dînd cea 
mai înaltă pildă de sobrie
tate și cumpătare. Așa s-au 
manifestat clasa muncitoa
re — cea mai puțin bigotă 
clasă a societății — și 
marxiștii atei. După. ce au 
afirmat marile principii 
ale demnității umane, și-au 
încordat voința și le-au a- 
plicat ei, cei dintîi, oricît 
le-a fost de greu, știind că 
numai astfel îi pot face pe 
toți membrii societății să 
le respecte 
tuiască.

Aspirația 
este astăzi 
imperioase 
tinde spre un ideal de au- 
todepășire, spre discipli
narea și ameliorarea spiri
tului. Dar nu sînt puțini 
cei cărora principiile le 
rod umerii ca o raniță în
cărcată cu pietre. Unii gîn- 
desc : sîntem dornici să 
urcăm cît mai sus și să ne 
cățărăm pe toate potecile 
vieții. Cum o s-o facem cu 
bolovanii aceștia în spate ? 
Pentru că ei doresc să se 
cațăre și pe poteci neper- 
mise. în elanul lor egoist, 
ei ar călca peste tot stri
vind florile altora, răstur- 
nînd trupurile mai firave. 
Asemenea oameni conside
ră principiile o carceră a 
spiritului, un instrument 
de tortură a vieții 
dorește liberă de 
constrîngere și de 
povară. Cu simțurile laco
me nezăgăzuite, ei ar cu
teza spre buzele prăpastie! 
și, chemați de tenebre, s-ar 
prăbuși.

Se spune uneori că omul 
este slab pentru că este fă
cut din carne și sînge și nu 
din piatră sau din fier. Și, 
desigur, în mare măsură 
este adevărat. Dar nenoro
cirea vine în primul rînd 
din mila omului slab față 
de slăbiciunile sale. Am 
cunoscut nu puțini indivizi 
care în forul lor interior 
își iubeau slăbiciunile. Le 
simțeau ale lor, suflet din 
sufletul lor, trup din trupul 
lor. Și le învăluiau cu un

și să le înfăp-
spre principii 
expresia nevoii 
a omului de a

ce se 
orice 
orice

să li se 
garantat 
cu care, ............
tocmite dosarele de pensionare. Fabri
ca de confecții și tricotaje București 
depune la O.P.S. 16 Februarie dosarul 
de pensionare a salariatei Stanca Io- 
nescu. Din dosar rezultă că fabrica 
propune pensionarea pentru invalidi
tate, dar.., nu anexează nici o decizie 
medicală. Concomitent, din alte acte 
rezultă că Stanca Ionescu e propusă 
pentru pensionare de... bătrînețe. Ce 
să mai înțeleagă funcționarii oficiu
lui de prevederi sociale ?

Un alt aspect. Legea precizează că 
unitățile care pensionează au posibi
litatea să depună la oficii dosarele 
respective chiar cu 3 luni înainte de 
a ieși omul efectiv la pensie. Spiritul 
legii este extrem de favorabil pensio
narilor : se apreciază, pe bună drep
tate, că în acest răstimp orice încurcă
turi pot fi lămurite și se țintește spre 
apropierea la maximum a zilei ulti
mului salariu de cea a încasării pri
mei pensii. Dar 
vin cu dosarele 
moment. Uneori, 
nu mai lucrează, 
me acesta nu-și . , . ___
Oare pentru funcționarii acestor uni- 
tăți cunoașterea legilor și întocmirea 
dosarelor conform legii sînt îndatoriri 
facultative ? Cînd vor hotărî, ministe
rele de resort și conducerile între
prinderilor să-i tragă la răspundere pe 
aceștia ?

Tovarășul I. Marcu, director ad
junct în Direcția pensiilor din Minis
terul Sănătății și Prevederilor So
ciale, ne spunea, deunăzi, că datorită 
unor măsuri luate de către minister, 
Comitetul de stat pentru îndruma
rea organelor locale și sfaturile 
populare, într-o săptămînă-două toate 
restanțele — survenite de la începu
tul anului în întocmirea' dosa.relor de 
pensionare, în atribuirea de pensii și 
în rezolvarea altor cereri ale- pensio
narilor — vor fi lichidate în întreaga 
țară. Pentru comitetele executive ale 
sfaturilor populare, pentru organele 
lor de resort, pentru Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale și alte 
ministere interesate — se menține nu 
numai sarcina de a lua măsuri pen
tru lichidarea restanțelor, ci și de a 
organiza activitatea unităților care lu
crează direct eu pensionarii în așa fel 
îneît caracteristicile permanente a]e 
activității lor să fie solicitudinea și 
operativitatea.

Gheorghe GRAURE

atribuie un drept, acordat și 
de stat, din cauza indolenței 
la unele întreprinderi, sîntîn-

foarte multe unități 
la oficiu în ultimul 
chiar după ce omul 
Efectul : cîtăva vre- 
primește drepturile.

straniu și monstruos senti
ment patern. Cum să le nă- 
păstuiască — păreau să în
trebe ochii lor plini de pă
cat —, de unde să găsească 
necruțarea de a-și judeca 
și gîtui progeniturile, oricît 
ar fi ele de schiloade ? îi 
apuca duioșia pentru ni- 
micniciile lor și atunci, slă
biciunile strînse la sin, în
călzite și udate cu lacrimi, 
își întindeau tot mai mult 
rădăcinile strîmbe în suflet. 
Iar principiile le apăreau 
tot mai grețoase, mai tira
nice, mai indezirabile;

Nimeni nu poate deza
vua în public -principiile, 
așa cum n-au putut-o face 
niciodată nici clasele amo-

• Brăila avea — după cum ne scrie 
Ioan P. loan, directorul O.C.L. Ali
mentara din acest oraș — o fabrică de 
lapte proprie. Acum nu o mai are. A- 
provizionarea se face de la Galați. Se 
colectează lapte din raioanele Făurei și 
Brăila, trece prin Brăila, ajunge la Ga
lați și se întoarce iarăși la Brăila. A- 
ceste călătorii, pe noua „cale lactee", 
costă circa 2 milioane lei pe an. La a- 
ceasta se mai adaugă costul surprizelor 
care survin în timpul călătoriilor. Astă 
iarnă s-au avariat 5 autocamioane. O 
simplă pană de cauciuc provoacă în o- 
raș „pană de lapte". în primul trimes
tru al anului, I.C.I.L. Galați a rămas 
dator brăilenilor cu 2 000 hl de lapte 
și 103 tone de iaurt! Zeul laptelui a 
cam încurcat borcanele. După el s-a 
luat însă și Bachus. Secția de băuturi 
spirtoase și naturale de la Brăila s-a 
închis. Vinul și rachiul sînt aduse a- 
cum de la depozitul „Vinâlcool" Galați, 
în care scop sînt imobilizate 4 auto
camioane de la D.R.T.A., plătite cu cir
ca 600 000 lei anual. Cei de Ia „Vinal- 
cool" vor să închidă, la Brăila, și sec
ția care îmbuteliază vinuri. Vor mai 
trebui imobilizate încă 7 autocamioano 
pentru care se va cheltui un milion de 
lei pe an. Trezește-te, Bachus !

teala, responsabilul magazinului ml-a 
mai adăugat la plată suma de 326 lei, 
costul ambalajului. L-am informat că 
locuința mea se află la 200 m de ma
gazin și n-am nevoie decît de mobilă, 
nu și de ambalaj. Am reclamat căzui 
președintelui cooperativei de consum. 
Zadarnic. Ci-că „așa-s dispozițiile". De 
cînd este obligat oare cumpărătorul să 
cumpere și ceea ce nu-i trebuie ?

Tudor FLOREA
comuna Pantelimon, str. Biruinței 
nr, 80 A, raionul 23 August, 
București

© Lucrările de reparații de la spi
talul Colentina sînt, în sfîrșit, pe termi
nate. Sesizarea' apărută în ziar sub 
semnătura dr. Șerban Petrică a nime
rit Ia țintă. Trustul de reparații în 
construcții și construcții București ne 
asigură că lucrarea va fi gata în cursul 
lunii mai a. c. Totodată, s-au luat și u- 
nele măsuri disciplinare. Pentru grave 
abateri în muncă, maistrului de șantier, 
A. Mihai, i s-a desfăcut contractul de 
muncă. C. Trifan și C. Romanovschi 
au fost schimbați din funcția de șef 
grup șantiere, pentru lipsuri în îndru
marea și 
șantier.

controlul activității pe acest

Regiunea Brașov este unul din cele mal fru
moase și mai cunoscute ținuturi turistice ale țâ
rii, care atrage oaspeții vara ca și iarna. Ce Ii 
s-a pregătit pentru noul sezon ? Ne vorbește to
varășul Iosif Hess, vicepreședinte al comitetu
lui executiv 
ședințe al 
Brașov :

al sfatului popular regional și pre- 
Consiliului regional al turismului

s-au

<%

• Simion Tomoioagă, din satul Ne- 
goiești, comuna Baia de Aramă, raio
nul Tr. Severin, vrea să se căsătorească, 
dar nu poate. Și-a găsit un „naș" care 
de 4 luni îi tot amînă nunta : Sfatul 
popular al comunei Vișeul de Jos, cu 
toate intervențiile făcute, nu-i trimite 
certificatul de naștere ! Funcționarul cu 
starea civilă nu știe, probabil, că orice 
„naș" își are nașul. Ar trebui să i-o 
spună cineva de la Sfatul popular al 
raionului Vișeu.

Negrești, regiunea 
ziua de 28 aprilie

Iași, am 
la orele 

Anunțam 
„Sosim

• în ziua de 22 aprilie, am cumpă
rat mpi multe piese de mobilă de Ia 
magazinul de specialitate din comuna 
Pantelimon. După ce mira făcut soco-

• Din 
trimis în 
11,30 o telegramă la Tecuci, 
o rudă din str. Oituz nr. 10 : 
duminică la prînz". M-am ținut de cu-
vînt: duminică, 30 aprilie, la ora 12, 
eram la adresa anunțată. Telegrama nu 
sosise. Mi-a adus-o factorul poștal, 
după-amiază, pe la orele 17. Vasă- 
zică, am expediat-o din Negrești ca să 
o primesc tot eu la Tecuci. Am citit 
textul telegramei și am rămas uimit: 
„Sosim duminică prin’ (! ?) Săraca de 
ea : cine știe cu ce a călătorit și ce o 
mai fi pățit pe drum!

Gh. HANGANU
Negrești, str. N. Bălcescu nr. 22
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Printre ultimele tipuri 
de aparate de radio reali
zate de industria electro
tehnică se numără și radio
receptorul „Nordic". Apa
ratul ' are 4 .lungimi de 
undă.. Funcționează la cu
rent electric de 120—220 
V. Caseta are o linie mo
dernă și se poate ar
moniza cu restul mobilei 
din camera uhde urmează 
să fie instalat.

Prețul unui aparat de 
radio „Nordic" este de 
1660 lei. Se vinde și cu 
plata în rate lunare.

— Cu fiecare an 
diversificat și modernizat 
posibilitățile de găzduire 
a celor care ne vizitează. 
Rețeaua hotelieră din re
giune dispune de aproape 
4 000 de locuri ; campingu
rile de la Sighișoara și Si
biu pot adăposti și ele a- 
proxiniativ 280 de persoa
ne și s-a amenajat un nou 
camping la Codlea. Cele 
46 de cabane, aflate la di
ferite altitudini, au peste 
3 100 de locuri. Grija pen
tru mărirea gradului de 
confort s-a răsfrînt în mod 
deosebit asupra acestor a- 
dăposturi montane. La ho
telul alpin „Negoiul" din 
munții Făgăraș, la noile 
cabane construite la 
Curmătura-Rășinari, Clă- 
bucet-sosire și Valea Au
rie din Dumbrava Sibiu
lui, la cabana Schiorilor 
din Predeal, excursioniș
tii au asigurate condiții din 
cele mai bune. Cabanele 
mai vechi au fost reame- 
najațe.

Puncte de atracție deo
sebită sperăm să fie și lo
calurile în care turiștii 
vor putea face cunoștință 
cu deliciile artei noastre 
culinare. Restaurantul 
„Transilvania" din Brașov 
va servi cunoscute mîncă- 
ruri ardelenești, cît și pre
parate specifice bucătăriei 
săsești. în crama „Bîrca- 
ciu" de la Sibiu, mielul, 
berbecul sau vițelul la 
proțap, frigăruile de porc 
vor fi „stropite" cu vinuri 
din soiurile cele mai 
bune. Tot la Sibiu, beră
ria „Bufnița" va oferi plă
cintă specială cu brînză, 
preparată după obiceiul 
locului, iar localul „Dealul 
Gării" din Sighișoara își va 
delecta clienții cu gustoase 
mîncăruri vînătorești, pui 
cu mujdei ori la frigare ; 
la Covasna va funcționa o 
cramă unde se vor servi

mîncăruri șl băuturi seci> 
iești. Pentru turiștii pe 
care ora mesei îi va prin
de pe drum, vor funcționa 
în actualul sezon restau
rante și bufete ale coope
rației de consum, situate 
chiar lîngă șosea i 
restaurant la Săliște,

efort de voință, fără sacri
ficiu.

Un om e laș. Ar vrea să 
fie demn. Sînt momente 
cînd dorește lucrul acesta 
cu ardoare. Dar de fiecare 
dată îl cuprinde frica de 
consecințe. Și tace, sau ce
dează, sau spune cum nu 
gîndește, cum nu crede. Ca 
să-și învingă frica lașă ar 
trebui să-și încleșteze dinții 
și să-și adune toate pu
terile, să lupte cu înverșu
nare împotriva slăbiciunii 
Ipi. Și stă în puterea ori
cui să o facă. Dar pentru 
aceasta trebuie să fie per
fect lucid. Și să se alieze 

■ în mod deliberat cu princi
piul demnității împotriva

freze tot mai distinct gus
tul adevărului, și din clipa 
cînd îl va distinge bine, ni
mic pe lume nu-1 va mai 
face să renunțe la el. A- 
cest om va cunoaște savoa
rea inegalabilă a adevăru
lui (al cărui preț tocmai 
de aceea este adesea foar
te mare) și va fi dispus să 
plătească pentru ea oricît. 
Principiul va fi apoi un 
colac de salvare de care se 
va agăța ori de cîte ori va 
simți că se îneacă, ori de 
cîte ori va fi tras la fund 
de ghiuleaua viciului său.

Dar principiile pot de
veni odioase și datorită fe
lului cum sînt înfățișate. 
Oamenii sînt refractari ca-

„Biletul la control!.
ss

//

rale și nici indivizii amo
rali ce nu voiau să-se certe 
cu legea. De aceea și cel 
care le urăște, le recunoaș
te de formă. Dar, ori de 
cite ori poate, le încalcă cu 
îndîrjire. Și cînd nu poate 
să le încalce, suferă, Iar 
societatea i se pare un in
suportabil instrument de 
constrîngere. De altfel, 
pentru spiritele individua
liste, centrifuge, societatea 
colectivistă chiar este un 
instrument de constrîngere. 
Cei care nu au simțul uma
nității noastre — a cărei 
formă organizată e societa
tea — cînd încalcă porun
cile, simt mîna ei grea pe 
umeri. Umanitatea nu este 
o categorie filozofică ce 
dormitează în cărți. Proba 
devotamentului 
umanitatea socialistă 
atitudinea 
societății.

Desigur, 
meni fără 
o demonstrează la fiecare 
pas, și cel care-i sincer cu 
sine însuși nu poate să n-o 
recunoască. Esențial e 
însă ca fiecare să-și recu
noască slăbiciunile și să li 
se opună. Dar nu le poate 
infringe, dacă nu Ie urăște. 
Dacă nu-și ia aliați împo
triva slăbiciunilor, princi
piile. Cel care face invers 
nu mai are nici o speranță. 
Nu este ușor pentru nimeni 
să devină virtuos. Să res
pecți cu rigurozitate prin
cipiile nu este un joc de 
copil. Aceasta înseamnă 
înăbușirea unor instincte, 
frînarea unor porniri, au- 
todisciplinare, autodomina- 
re, renunțare. Și toate 
acestea nu se pot face fără

nu

față de 
este 

față de legile
nu există oa- 
slăbiciuni. Viața

lașității sale. Căci dacă 
face astfel, începe să 
obișnuiască cu lașitatea, 
se simtă bine cu ea. Și, 
același timp, să urască
principiul demnității care 
îi este incomod și inacce
sibil. Iar atunci nu mai e 
nimic de făcut. Dacă nu-și 
dă seama că lașitatea îl su
grumă ca o liană și dacă 
nu se revoltă la timp îm
potriva ei cu toată ființa 
șa, este pierdut.

Dacă omul 
musețea și 
principiului, 
xercițiu al 
ții devine 
tunci nu mai duce princi
piul în spate ca pe o pova
ră, nu-1 mai simte pe 
umeri ca pe un bolovan. 
Acesta se integrează cu în
cetul în spiritul său, își 
pierde greutatea, devine 
imponderabil. Acesta e sen
sul aforismului care spunea 
că libertatea este necesitate 
înțeleasă. Te îngrădește și 
te apasă numai comanda
mentul pe care nu-1 înțe
legi, numai supunerea oar
bă, irațională.

Principiul adevărului 
pare unui om viclean sau 
mincinos o pilulă extrem 
de amară, In fracțiunea de 
secundă în care trebuie 
să-și hotărască atitudinea, 
el alege bomboana dulce a 
minciunii. Dar dacă reușeș
te să renunțe o dată sau 
de două ori la această 
miere artificială, și strîn- 
gînd din dinți se hotărăște 
să muște din pilula ce i se 
pare 
tativ pervertit 
aibă surprize. El va desco
peri

. înțelege fru- 
necesitatea 

dificilul e- 
principialită- 

mai ușor. A-

amară, simțul său gus- 
începe să

că reușește să desci-

n-am 
pentru 
muncii 
rău, a- 
muncă.

nonului și dacă principiile 
capătă această aliură, ele 
provoacă cea mai îndîrjită 
adversitate. Există, de pil
dă, indivizi care traduc 
spiritul de înaltă responsa
bilitate în muncă exclusiv 
prin șederea subalternilor 
la serviciu după orele re
glementare. Aceasta poate 
fi uneori punctul de ple
care al transformării prin
cipiului într-o ipocrizie. Se 
găsesc imediat oameni dor
nici să se facă văzuți. Ca- 
ragialismul „am, 
treabă..." e reeditat 
a altera principiul 
și, ceea ce e și mai 
fectivitatea față de
Munca devine o chestiune 
de poză exterioară și nu 
de efort intensiv, de con
sum de energie, de inteli
gență, de pasiune. în felul 
acesta te poți trezi că a 
devenit cel mai „valoros" 
și „devotat" un mediocru 
care s-a conformat canonu
lui — ca preț al evidenție
rii sale — în timp ce ace
la care alimentează prin 
combustia sa spirituală 
substanța muncii în cadrul 
timpului legiferat este sus
pectat de comoditate și lip
să de atașament.

Promotori rigizi ai prin
cipialității au fost întot
deauna. Ei își iau rolul de 
procurori publici ai morali
tății nu dintr-un impuls 
cald de umanitate, nu mis- 
tiiiți de iubirea de oameni, 
nu dornici să-i ajute pe 
semeni să se perfecțione
ze. Ci din ostilitate față de 
cei din jur. Exigența unui 
asemenea om poartă sem
nul acrelii și răutății și e 
atît de feroce îneît e impo-

sibil să fie naturală. Ase
menea „principiali" scor
monesc cu sadism în viața 
oamenilor numai pentru a 
incrimina, pentru a exco
munica. Lucrează calm, 
metodic, gradat și nu înfig 
pumnalele principiilor din- 
tr-o dată, ci cu încetul, po
trivit unor savante norme 
ale torturii. Se vede că ei 
nu urăsc răul din om, ci 
omul însuși.

Plăcerea lor nu e aceea 
de a vedea pe cineva eli- 
berîndu-se de păcate, sub 
dușul înviorător al criticii 
sociale. De a-1 simți regă- 
sindu-se și înălțîndu-se. Ci 
de a-1 copleși și zdrobi, a- 
sigurîndu-se că nu se va 
mai putea ridica niciodată. 
Omul acesta pune mîna pe 
sabia principialității numai 
pentru a tăia capete și pen
tru a vedea curgînd cît 
mai mult sînge. învîrtind 
această armă, el vrea de 
asemenea să bage groaza 
în ceilalți și să instaureze 
în mica sa eparhie teroa
rea principiilor. Cei de față 
pleacă nu cu senzația de a 
fi asistat la recuperarea 
unui om, ci cu sufletul în
greunat, crispat și înghețat 
văzînd cum principii nobile 
pot nimici suflete omenești.

Dar insul acesta e oare 
un fanatic apostol al cu
rățeniei sufletești, un schiv
nic ce își hrănește spiritul 
numai cu rădăcini uscate ? 
Dacă ar fi așa, ar fi rău, 
dar încă ar fi bine. Viața 
arată însă că tipul acesta 
este, de regulă, un pervers. 
El refuză totul semenilor, 
de teama că, dacă le va face 
cea mai mică concesie, se 
va trăda pe el însuși. Și, 
totodată, dintr-un imens 
oportunism. Nu, omul aces
ta nu-și însușește princi
piile organic și armonios. 
El supralicitează pentru a 
se pune bine cu orînduirea 
care le promovează. Pune 
de o sută de ori mai mult 
zel decît s-ar cuveni în a- 
părarea unui principiu, care 
nu-i al lui, așteptînd pen
tru aceasta răsplată.

Alții urmăresc să stri
vească sub caterpilarul 
principiilor noastre rivalii 
personali, colegii pe care îi 
urăsc pentru capacitatea, 
pentru succesele și pentru 
perspectivele lor. Ei învață 
arta interpretării tenden
țioase a unor fapte benigne, 
măiestria încadrării aces
tora în paragrafele cele 
mai periculoase ale codu
lui principialității. Nimic 
nu este mai monstruos de
cît să îmbolnăvești cu un 
medicament creat pentru a 
tămădui. Nimic nu este mai 
dezgustător ca un 
care-ți ia din mînă fașa cu 
care vrei să pansezi o rană, 
pentru a-1 sugruma pe' ră
nitul pe care îl urăște. în

om

divizii aceștia nu merită 
nici o circumstanță.

Pînă la urmă asemenea 
oameni eșuează, de regulă, 
în modul cel mai lamenta
bil. Am văzut destule spe
cimene de acest fel și de
sigur ele nu au dispărut. 
Dar viața noastră se curăță 
de murdării cum se curăță 
fluviile de petele de ulei și 
de păcura de la suprafață, 
ducîndu-le la mal cu va
lurile 
nisip, 
unii, 
timp, 
ruse orice urmă de princi
pialitate. Rămăsese întipă
rită, adînc, numai venali
tatea. Cinic, unul mi-a 
spus : „ce vrei dragă, fie
care își cîștigă pîinea cum 
poate". Credincioși acestui 
principiu, ei sînt dispuși să 
devină opusul a ceea ce au 
fpst : liberaliști rigizi, adi
că anarhiști. Și cu aceeași 
acreală și răutate sînt în 
stare să decapiteze princi
piile și să semene teroare 
împotriva conștiinței.

Epitetul de principial, a- 
plicat exhaustiv unei per
soane, conține un sîmbure 
nesănătos. Poate exista un 
monopol al tuturor princi
piilor ? Poate fi cineva se
diul tuturor virtuților ? Cel 
ce își dă un asemenea titlu 
începe să se considere un 
fel ' ' '
să 
ții. 
de 
Un 
însușește diferite' teze mo
rale nu pentru a le consu
ma el însuși, ci pentru a 
le plasa mai departe. Prin
cipialitatea este o fîntînă 
din care bea fiecare dintre 
noi. Debitul ei este atît de 
abundent îneît toți pot lua 
pe săturate, putînd să-i a- 
ducă și pe prietenii 
să-și astîmpere setea, 
aceea nu este nevoie 
cineva s-o pună în sticle și 
s-o vîndă altora. Sînt unii 
care își fac o profesiune 
din a proclama, cu preten
ții de ................
bine și ce e rău în viața 
altora. ~ ' ' ' ’ '
despre _ _ ___
să le uite înțelesul. Și fac 
să circule vorbe uzate, ca 
și monedele cărora li ș-a 
tocit efigia, în virtutea 
inerției.

Nu, principiile nu sînt 
monezi cu care să ne pu
tem cumpăra poziții mai 
bune în societate. Sînt ja
loanele drumului umaniză
rii profunde a fiecăruia 
dintre noi, sînt biletele de 
drum pentru călătoria spre 
comunism. Să nu uităm, 
fiecăruia I se cere pînă la 
urmă „biletul la control!..." 
Iar cei prinși cu falsuri, 
sînt coborîți la prima sta
ție.

și îngropîndu-le în 
Cînd i-am întîlnit pe 
după o bucată de 
de pe fața lor dispă-

de specialist, învestit 
dea celorlalți consulta- 
Sau și mai grav, un fel 
vînzător de principii, 
intermediar care își

lor
De 
ca

infailibilitate, ce e
Dar tot vorbind 

principii, ei încep

un 
o 

casă a pădurarului la Tîl- 
maciu, un bufet în pădu
rea Bogății, un altul în co
muna Porumbacu. Toate 
aceste unități au, în ime
diata lor apropiere, locuri 
de parcare pentru automo
bile, spații pentru instala
rea corturilor, instalații 
sanitare și de apă curentă.

— Cum s-a organizat 
deservirea turiștilor străini 
de către unitățile comer
ciale și cele ale coopera
ției meșteșugărești ?

— în orașele Brașov, 
Sibiu și Sighișoara au fost- 
desemnate în acest scop 
anumite magazine de con
fecții, tricotaje, galanterie, 
cadouri etc. ; 62 de unități 
ale cooperației meșteșugă
rești vor presta serviciile 
solicitate de turiști.

Turiștii de peste ho
tare vor găsi numeroa
se suveniruri, care să 
poarte amprenta celor 
mai . vechi tradiții și 
să fie într-adevăr repre
zentative pentru folclorul 
regiunii noastre. In acest 
sens s-au amenajat atelie
re. de împletituri din . pai

■ la Sighișoara, de covoare . , 
orientale la Hârman, de ; 
marochinărie la Sibiu, co
voare românești la Săliște, 
s-a asigurat o bună apro
vizionare cu costume na
ționale de Drăguș și Fă
găraș, cu ștergare de la 
Avrig, fețe de masă de la 
Bran, blide din lemn, 
aplice de metal și altele.

— Ce măsuri s-au luat 
în sprijinul automobiliști- 
lor ?

— Turiștilor automobi- 
liști le stă la dispozi
ție — pe lîngă stațiile 
de spălat-gresat ale co
operativelor meșteșugă
rești din Brașov, Me
diaș și Sibiu — și o stație 
modernă auto-service la 
intrarea în Brașov (Dîrste); 
Capacitatea — 120 spălări 
pe zi ; durata — 15 minu
te. Pe principalele trasee 
turistice, cooperația meȘ- 
teșugărgscă a plasat șase 
ateliere de reparații.

Iată și cîteva informații 
pentru turiștii cu rucsa
cul : s-au curățat și mar
cat 120 km de drumuri 
turistice, s-au montat 150 
de piloni cu săgeți indica
toare; pe șosele și în preaj
ma cabanelor au fost ex
puse hărți turistice, semne- 
de orientare etc. . .. -

— Regiunea Brașov este 
bogată in monumente is- . 
torice și în muzee. Ce se 
întreprinde pentru popu
larizarea lor, pentru cu
noașterea lor de către tu
riști ?

— Se află sub tipar 
cîteva pliante în patru 
limbi, edifate de muzeele 
din Brașov, Bran și Sibiu: 
colecția Nicolae Grigores- 
cu din Galeriile de artă, 

. colecția de arme medieva
le, colecția mobilierului de 
breaslă, colecțiile nțuzeu- 
lui Bruekenthal etc. Un alt ' 

. pliant în: culorj se va 
numi „Brașovul — monu- 

, mente istorice și turistice". 
Interesant de reținut este 
și proiectul actorilor bra
șoveni de a prezenta spec
tacole cu piese istorice în 
cadrul natural pe care îl 
oferă Bastionul Țesători- 
lor, rămas în- picioare din 
vechea cetate a Brașovu
lui.

Din cele relatate de 
interlocutorul nostru 
rezultă că noul sezon 
turistic este pregătit 
cu febrilitate. Este de 
așteptat ca și în con
tinuare să se facă to
tul pentru cît mai 
buna primire și găz
duire a oaspeților.

Rodiea ȘERBAN
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După aplicarea măsurilor de perfecționare

a organizării muncii VA REZULTA
0 PRODUCȚIE SPORITA

Cu deosebit interes au primit i 
muncitorii, inginerii și tehnicienii i 
noștri recenta hotărîre a partidului'j 
și guvernului care reglementează ■ 
după criterii mai judicioase valori- ■ 
ficarea timpului de lucru în între
prinderi și instituții. Aplicairea pre
vederilor acestei hotărîri — ela
borate pe baza experienței a nu
meroase colective și a propuneri
lor oamenilor muncii — va asigura 
fără nici o îndoială folosirea de
plină și cît mai productivă a timpu
lui de lucru în întreprinderi, în 
scopul îndeplinirii și depășirii pla
nului la toți indicatorii.

Rezerve de timp de muncă in
suficient valorificate au fost iden
tificate și în întreprinderea noastră. 
Indicele de utilizare a timpului de 
lucru a atins în anul 1966 doar 94,4 
la sută din timpul maxim disponi
bil, iar în primul trimestru al anu
lui în curs nu s-a observat o îm
bunătățire.

Examinarea aprofundată a gra
dului de folosire a timpului de lu
cru a scos în evidență anumite de
ficiențe în organizarea producției 
și a muncii. Timp prețios — în me
die cîte 2,8 minute pe fiecare mun
citor — se irosea la predarea și pre
luarea schimburilor la utilajele de 
producție. Calculele făcute arată că 
din această cauză s-au pierdut, nu
mai în anul 1966, peste 55 000 
om-ore. Aceste pierderi au fost ge
nerate de indisciplina în produc
ție a unor salariați, de organizarea 
necorespunzătoare a locurilor de 
muncă și aprovizionarea lor defec
tuoasă eu materii prime și mate
riale, de primirea ‘cu ' întîrziere a 
unor comenzi-și specificații dimen
sionale din partea maiștrilor etc.

Evident, nu mai puteam admite 
aceste deficiențe care „mîncau" 
din fondul de timp productiv al în
treprinderii. Am luat măsuri pen
tru aprovizionarea din timp a locu
rilor de muncă cu materiile prime 
și materialele necesare începerii lu
crului încă din primul minut al pro
gramului de muncă. în acest sens, 
s-a stabilit ca schimbul precedent 
să asigure materii prime și mate
riale la fiecare loc de muncă, în 
așa fel ca activitatea schimbului 
următor să se desfășoare nestinghe
rit cel puțin 20—25 de minute, în 
funcție de ciclul tehnologic. Au fost 
luate, de asemenea, măsuri pentru 
înlăturarea practicii de a depozita 
furnirele nereparate la șfîrșitul 
schimbului de lucru, combătîndu-se 
cu toată tăria părerea că furnirele 
rezultate din sectorul deruloare nu 
pot fi prelucrate proporțional — 
foi întregi și benzi, calitate mai 
bună și slabă — astfel îneît să se 
realizeze un echilibru în cursul zi
lei de muncă.

Utilizarea timpului de muncă în 
secțiile de producție a fost influen
țată negativ și de numărul relativ 
mare de defecțiuni apărute în 
funcționarea utilajelor. Chiar dacă 
în timpul opririi anumitor utilaje 
muncitorii au fost repartizați la 
alte locuri de muncă, ei nu au dat

același randament, neavînd ace
eași îndemînare și practică în exe
cutarea noilor operații. în vederea 
diminuării perioadelor de stagnare 
a utilajelor, determinate de defec
țiuni mecanice sau electrice, ori de 
lipsa energiei termice necesare pro
cesului de producție, s-a trecut la 
organizarea lucrului în 3 trei schim
buri a echipelor de întreținere și 
reparație a utilajelor. Concret, au 
fost create echipe complexe pe 
schimburi, compuse din muncitori 
de . diferite meserii, pentru a fi în 
măsură să remedieze prompt orice 
fel de defecțiuni apărute la utilaje 
în timpul funcționării lor și să exe
cute în trei schimburi reparațiile

periodice și chiarcurente, reviziile 
reparațiile capitale.

în planul întocmit s-au prevăzut 
și alte măsuri tehnico-organizatori- 
ce și politice care vizează îmbună
tățirea controlului la recepția ma
terialelor, în vederea înlăturării re
medierilor, permanentizarea mun
citorilor la locul de muncă, întă
rirea ordinei și disciplinei în pro
ducție, lichidarea absențelor nemo
tivate. Prin aplicarea măsurilor pre
conizate se vor realiza anul acesta, 
în plus față de prevederile planu
lui, 530 mc placaj, 11 000 mp plăci 
aglomerate, 980 mc plăci celulare 
și 4 800 mp binale.

în activitatea noastră de zi eu zi

întîmpinăm și unele greutăți pe 
care nu le putem rezolva cu pro
priile forțe. Este vorba, în pri
mul rînd, de neprimirea la timp 
a comenzilor pentru livrarea de uși, 
din care cauză sîntem obligați să 
le lansăm în producție pe măsura 
primirii lor. în felul acesta, sîntem 
puși în situația de a efectua dese 
schimbări ale tehnologiei de fabri
cație, ceea ce influențează negativ 
asupra folosirii timpului de muncă. 
Uneori, din lipsă de utilaje de 
transport muncitorii de la mașini 
sînt nevoiți să se aprovizioneze sin
guri cu materii prime, cu semifabri
cate, pentru a-și continua munca.

Se pierde astfel din timpul afectat 
producției. Iată de ce consider că 
dotarea întreprinderii cu mijloace 
de transport intern în funcție de 
necesități și asigurarea acestora cu 
piese de schimb și materiale de în
treținere ar contribui la îmbunătă
țirea substanțială a folosirii utilaje
lor și forței de muncă.

în sfîrșit, o altă problemă. în ca
drul întreprinderii noastre s-au 
pierdut anul trecut 884 om-ore nu
mai din cauza nesosirii la timp a 
autobuzelor I.R.T.A. care transportă 
salariății noștri din localitățile To- 
plița, Sărmaș, Subcetate și Ditrău. 
întîrzierile provocate de funcționa
rea defectuoasă a transportului sa- 
lariaților au dus la descompletarea 
unor brigăzi și echipe, influențînd 
astfel nivelul productivității pe în
tregul schimb. Pentru remedierea 
acestui neajuns, solicităm să se 
coreleze mai judicios sosirile și ple
cările autobuzelor cu programul de 
lucru al întreprinderii.

Hotărîrea cu care întregul nostru 
colectiv a trecut la eliminarea 
neajunsurilor manifestate, la apli
carea măsurilor stabilite constituie 
o garanție că timpul de muncă va 
fi valorificat, cu eficiență superioară 
pentru producție, în interesul înde
plinirii exemplare, a planului și a 
angajamentelor luate pe acest an.

Ing. Virgil BOAC 
directorul Complexului 
de industrializare a lemnului 
Gălăufaș

Tn cooperativa agricolă Berești-Bistrița, raionul Bacău se execută Iu-* 
crările de îngrijire a culturilor cu ajutorul mașinilor de la S.M.T.

Foto : M. Cioc
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a mașinilorînfrățirea
Oradea

Cunoscuta uzină constructoare de 
mașini-unelte „înfrățirea" din Ora
dea dispune de un însemnat parc 
de utilaje, în mare parte nou sau 
reînnoit în ultimii cinci-șase ani. 
Sînt aceste mijloace tehnice mo
derne utilizate rațional, asigură ele 
o eficiență economică ridicată în 
exploatare, pe măsura fondurilor 
de investiții alocate de stat pentru

Indicele de utilizare CE FAC
ACESTEA

este
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției" .întreprinderii? Răspunsul 
la această întrebare — privit prin 
prisma sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 
— nu este deloc afirmativ. Re
dăm, drept dovadă, cîteva cifre 
privind indicii extensivi de utili
zare a mașinilor-unelte din secțiile 
de bază realizați în luna aprilie a.c.

Tipul mașinilor-unelte Numărul de 
utilaje

G 
(
riadul de utilizare 
’/o din timpul ca

lendaristic)

1. Ciocane de forjă
2. Prese cu excentric
3. Prese cu fricțiune
4. Mașini de găurit radial
5. Strunguri paralele
6. Strunguri carusel
7. Mașini de alezat și frezat
8. Mașini de frezat
9. Mașini de tăiat roți dințate

16. Mașini de rectificat și șlefuit

9
3
1

12
46

1
11
28

9
25

39
28

5
57
61
28
68
60
68
51

Calculele arată că indicele me
diu de utilizare a mașinilor a fost, 
în primele patru luni din acest an, 
de numai 54 la sută. Cadrele din 
conducerea uzinei susțin că nu es_te 
puțin, întrucît realizările se situea
ză cu cîteva procente deasupra... 
mediei pe ramură. Este o părere 
nefondată, întrucît o comparație cu 
indicii de utilizare care se obțin în 
mod curent pe plan mondial — în 
țări cu industrie avansată aceștia 
se ridică la 70 la sută — arată că

media adusă ca justificare este 
nesatisfăcătoare. în plus, în între
prindere s-a creat o mare dispro
porție între gradul de utilizare a 
diferitelor grupe de mașini, iar în 
secții există zeci de utilaje care 
nu lucrează decît 8 ore pe zi sau 
chiar mai puțin.

Acestea sînt datele. Totuși, nu se 
poate spune că la „înfrățirea" — 
Oradea lipsesc cu desăvîrșire preo
cupările pentru utilizarea mai efi
cientă a capacităților de producție.

Inginerul-șef al uzinei, tov. Emil 
Mărgineanu, ne-a relatat ca în sec
ția de prelucrări mecanice s-au 
amplasat mai judicios mașinile; 
Acestea au fost aranjate în. linii, 
tehnologice cu circuit închis/ Tot
odată, s-au conceput numeroase 
dispozitive pentru scurtarea timpu,-, 
lu.i de prelucrare a pieselor.

Este vizibilă, totuși, contradicția 
dintre indicele relativ scăzut de u- 
tilizare a mașinilor-unelte și fap
tul că sarcinile de plan se înde
plinesc și se depășesc cu destulă 
ușurință. Ce demonstrează aceas
ta ? Tocmai posibilitățile largi de 
a realiza, cu aceleași mașini și u- 
tilaje, o producție sporită, o pro
ductivitate a muncii mai mare. Șe
ful serviciului planificare, econo
mistul Olimpiu Șerban, ne-a de
monstrat prin calcule că numai o 
creștere a indicelui mediu de uti
lizare a mașinilor de la 54 la 60 
la sută — ceea ce nu este greu 
de realizat — ar însemna obținerea 
unei producții suplimentare în va
loare de circa 4 milioane lei pe an. 
Cum și pe ce căi pot fi puse în va
loare asemenea rezerve ?

— Unul din elementele frînă în 
calea folosirii mai depline a utila
jului este lipsa muncitorilor cali
ficați — ne-a spus tov. ing. Con
stantin Ionescu, directorul uzinei. 
O serie de mașini, care prezintă 
strangulări în procesul fabricației, 
ar putea lucra în trei schimburi, 
dar nu avem suficienți strungari,

alți

CÎND NU PRODUC?
mese-frezori, rectificatori și 

riași care să le deservească.
Realitatea aceasta, este.

cația ei trebuie căutată tot în uzină 
și ea constă în fluctuația mare de 

- cadre ce există aici. în ultimii ani 
s-au pregătit sute de tineri în di- 

' ferite școli profesionale și prin 
cursuri de scurtă durată. „Afluxul" ■ 
de cadre este..însoțit însă de un 
„reflux" continuu de muncitori, nu
mai în ultimii doi ani plecînd din 
uzină aproape 150 de strungari, fre
zori și rectificatori. „Poate nici noi 
nu-am-știut să acționăm eficace 
pentru a pune capăt acestui dăună
tor flux și reflux de personal — 
completează directorul uzinei. în
trucît și în alte întreprinderi din 
ramura noastră există tendința ca 
muncitorii care lucrează pe ma
șini și în trei schimburi să treacă 
în alte meserii șau .în unități care 
au numai program de zi, consider 
necesar, ca forul tutelar — Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini — și Comitetul de Stat pen
tru Problemele Organizării Muncii 
și Producției și ale Salarizării să ia 
măsuri pentru reglementarea situa
ției acestei categorii de muncitori". 
Propunerea este bună. Dar, condu
cerea uzinei, organizațiile de partid 
și sindicat, de U.T.C. ce au între
prins concret pentru stabilizarea 
muncitorilor calificați ? Nu se soli
cită—prea . ușor- stimulente mate
riale de la forurile de resort ?

în continuare,- am urmărit, 
secția prelucrări mecanice,

Expli-

dul în care este folosit . tim
pul de lucru al mașinilor. Con
cluzia : un număr însemnat de ore 
— circa 8 la sută din timpul pla
nificat — se pierde din cauza în
treruperilor neprogramate. Defec
țiunile și reparațiile accidentale 
sînt deosebit de frecvente și răpesc 

■■ în fiecare lună peste .2 000 de ore 
■ din timpul de funcționare a utila

jelor. Din păcate, conducerea uzi
nei nu a găsit încă o modalitate 
de a îmbunătăți calitatea repara
țiilor capitale și de a scurta timpul 
afectat lor.— aceasta generînd zi 
de zi stagnări în producție. Tov. 
ing., Vasile .Bcrindc, șeful secției, 
ne-a relatat că mașina de rectifi
cat ghidaje se află în reparație de 
aproape două luni și nu este încă 
gata, pentru că echipele de la me
canicul șef nu știu cum s-o
pare. Iată cum o mașină din cela 
mai solicitate nu este utilizată la 
capacitatea ei. Și acesta nu este 
singurul caz. Cînd se va interveni 
energic pentru a întări activitatea 
serviciului mecanic șef din uzină, 
în așa fel ca acesta să poată face 
față în bune condițiuni reparării 
mașinilor-unelte moderne de 
care dispune uzina? O anumită 
tărăgănare — dar, de această dată 
din partea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini — se 
constată și în valorificarea unei 
propuneri formulate a se trece la 
centralizarea reparațiilor capitale 
pe ramură. Avantajele mari ale li
nei asemenea măsuri, îndeosebi a-

re-

(Urmare din pag. I)

specialiști au trecut să muncească 
în fruntea acestora, ei au găsit re
surse de sporire a producției, con
comitent cu reducerea consumului 
de muncă. Pe baza măsurilor luate 
în ferme, anul acesta, benefi
ciile. fată de cele stabilite ini
țial, vor spori cu 1,5 milioane de lei.

Am relatat doar cîteva, fapte care 
ilustrează modul cum s-a trecut la 
aplicarea măsurilor privind organi
zarea fermelor și întreprinderilor a- 
grlcole ; deși timpul este încă foarte 
scurt, se desprind concluzii suficient 
de convingătoare 
tețea și eficienta

cu privire la jus- 
acestor măsuri.

ACOLO UNDE SPE
CIALIȘTII AU CO
BORÎ! ÎN CLOCOTUL
ACTIVITĂȚII DE PRO
DUCȚIE

Măsurile stabilite prin Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. prevăd lărgi
rea atribuțiilor și răspunderii celor 
ce lucrează nemijlocit în sfera pro
ducției. Trecerea specialiștilor la ac
tivitatea nemijlocită în producție tre
buie să se realizeze nu numai în ca
drul întreprinderilor și fermelor agri
cole, ci în toate gospodăriile de stat, 
într-un timp cît mai scurt. în multe 
gospodării de stat acest lucru s-a rea
lizat. în regiunea București, majori
tatea specialiștilor care îndeplineau 
funcții de coordonare în cadrul gos
podăriilor de stat au preluat secții și 
brigăzi, răspunzînd direct de realiza
rea sarcinilor de plan stabilite. în 
cele 11 gospodării de stat din raionul 
Călărași, pînă la apariția hotărîrii, 
din 92 de specialiști existenți, numai 
23 lucrau direct în producție. Acum

îmbunătățirea organizării

agrisdtttrii se stat
ei conduc nemijlocit brigăzile care 
au într-o mare măsură conturul vii
toarelor ferme agricole.

La gospodăria de stat Grădiștea- 
Fetești, fiecare brigadă este condusă 
de către un specialist, ceea ce per
mite rezolvarea operativă a unor 
probleme complexe. Specialiștii gos
podăriei au început să gîndească mai 
mult asupra eficienței cu care sînt 
cheltuite fondurile, a modului în care 
sînt utilizate mașinile și utilajele.

în aceste zile, o dată cu desființa
rea a 6 trusturi teritoriale din re
giune, urmează ca alți specialiști să 
treacă la activitatea nemijlocită în 
producție. în prezent este de mare 
însemnătate ca repartizarea specialiș
tilor în noile locuri de muncă, în 
secțiile și brigăzile gospodăriilor de 
stat să se facă cu maximă atenție 
pentru a asigura ca ei să poată să-și 
înceapă munca în mod eficient și fără 
întîrziere. Este necesar ca eforturile 
lor să fie îndreptate spre rezolvarea 
acelor probleme de care depinde uti
lizarea cu eficiență maximă a mij
loacelor materiale puse la dispoziție 
de către stat, să asigure realizarea și 
depășirea planului de producție, rea
lizarea de beneficii care să determine 
rentabilizarea fiecărei unități..

Se simte nevoia ca, în cel mai scurt 
timp, toți specialiștii din gospodăriile 
de stat să fie degrevați de lucrările

de birou, pentru a putea să-și pună 
în valoare întreaga lor putere de 
muncă, să contribuie efectiv la re
zolvarea problemelor de care depinde 
mărirea producției agricole.

SIMPLIFICAREA SIS
TEMULUI DE EVI
DENTĂ SE FACE CU 
TIMIDITATE

Una din cauzele care au frînat 
inițiativele creatoare ale specialiștilor 
este aceea că sistemul de finanțare, 
creditare, planificare și de evidență 
contabilă de pînă acum era compli
cat, necesitînd un imens volum de 
muncă, adesea inutil. Acțiunea de 
simplificare în acest domeniu a fost 
începută, dar nu se desfășoară în 
ritmul cuvenit, este departe de a fi 
încheiată. Pînă în prezent, nu au fost 
atrase colective mai largi de specia
liști care lucrează direct în produc
ție, pentru ca ei să propună cum să 
se realizeze simplificarea formulare
lor, să ajute la eliminarea rubricilor 
inutile, să elimine datele neesentiale. 
Or, se știe că excesul de formularisti-

că a făcut ca specialiștii să fie an
trenați în activități cu caracter admi
nistrativ, birocratic, iar organizarea 
producției și desfășurarea lucrărilor 
să fie lăsate pe seama unor briga
dieri care adesea nu aveau califi
carea necesară.

Cu toate că, în multe cazuri, datele 
care se cereau unităților de producție 
au fost reduse la jumătate, într-o 
serie de sectoare ele sînt încă nu
meroase, complicate, inoperante, toc
mai datorită faptului că rezolvarea 
problemelor legate de simplificare a 
fost lăsată pe seama unor oameni 
supraobișnuiți cu vechiul sistem 
birocratic. Chiar și după „simplifi
care" evidențele primare la fermele . 
cu profil zootehnic au rămas tot 
încărcate, complicate, necesitînd un 
mare volum de muncă pentru a fi 
completate. Se simte nevoia ca di
recțiile de resort din Departamentul 
Gostat să consulte specialiștii pentru 
ca sistemiil de evidență primară din 
fermele zootehnice să poată fi sim
plificat la maximum. Rezolvarea aces
tei probleme constituie una din con
dițiile esențiale pentru degrevarea 
specialiștilor, din zootehnie 
vitatea de birou.

De maximă însemnătate 
sistemul de planificare, de 
și finanțare să fie nu numai simplifi
cat, ci și respectat întrutotul, nemai- 
admițîndu-se modificările succesive 
pe parcursul execuției care, la rîndul

de acti-
este ca 

creditare

lor, încarca inutil activitatea specia
liștilor. în‘legătură’cu'aceasta, ing. 
agronom Nicolae Rațiu, șeful fermei 
agricole Drăgănești-Vlașca, a propus 
ca o dată ce planul este aprobat și pe 
baza lui se face organizarea muncii, 
aprovizionarea și livrările, reparti
zarea utilajului agricol etc., să nu se 
mai admită modificări în cursul anu
lui.

Măsurile luate pentru simplificarea 
finanțării și creditării sînt bine ve
nite, dar ele se aplică încă cu timi
ditate. La punerea lor în practică o 
contribuție mai substanțială trebuie 
să aducă organele bancare. Acestea 
trebuie să-și îmbunătățească stilul 
și metodele de muncă, să pună la 
dispoziție la timp mijloacele bănești 
necesare unităților, astfel ca acestea 
să le poată folosi în condiții de 
eficiență economică ridicată.

ÎNTÎRZIE REDISTRI
BUIREA UTILAJELOR
NEFOLOSITE

Executarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor agricole este con
diționată de folosirea mai eficientă_a 
tractoarelor și utilajelor. Din pă
cate, în numeroase unități, uti
lajele agricole nu se folosesc la 
întreaga lor capacitate și în mod 
rațional. La aceasta se adaugă și 
dirijarea nerațională a acestora de 
către Departamentul Gostat, ceea 
ce a dus la dotarea unor unități cu 
mașini care nu sînt necesare proce
sului de producție. La G.A.S. Glina. 
de 3 ani stau nefolosite două uscă- 
toare de lucernă și un granulator de 
furaje pentru care se plătesc anual 
amortismente de 74 000 do lei. în 
timp ce Departamentul Gostat a 
planificat ca G.A.S. Traianu să 
procure pui din regiunea Oltenia, 
aici stă nefolosit un incubator elec
tric de mare capacitate. Pagubele 
se ridică la aproape 100 000 de lei 
anual. Asemenea exemple dovedesc 
că nu există o preocupare temei
nică pentru dirijarea și folosirea

mașinilor și instalațiilor, astfel ca 
acestea să contribuie la procesul de 
producție și nu la majorarea pre
țului de cost.

O dată cu organizarea întreprin
derii agricole Lehliu, cînd șefii de 
fermă și-au oprit numai ceea ce le 
este necesar pentru mecanizarea lu
crărilor. au rămas utilaje agricole 
disponibile în valoare de peste 5 
milioane de lei. Se impune ca o 
necesitate de a se face verificarea 
și redistribuirea urgentă a utilajelor.

Reorganizarea din mers a agri
culturii de stat, .aplicarea fără nici 
o amînare a sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. trebuie să se 
îmbine armonios cu preocuparea 
pentru realizarea integrală a pla
nului de producție și economico-fi- 
nanciar în toate unitățile de stat. 
In acest an, gospodăriile de stat din 
regiunea și din raza orașului Bucu
rești au obținut indici economici su
periori față de perioada corespunză
toare din anul trecut ; a sporit în
deosebi producția animalelor. în 
primul trimestru al anului planul 
de producție la lapte a fost depășit 
cu 4 280 hl, iar la carne cu 390 tone. 
De asemenea, însămînțările de pri
măvară s-au efectuat la un nivel 
calitativ ridicat, iar culturile se 
prezintă bine, ca urmare a preocu
pării pentru executarea la timp a 
lucrărilor de întreținere.

Cu toate realizările bune obți
nute persistă încă numeroase defi
ciențe care trebuie lichidate grab
nic. Din cauză că nu s-au luat din 
timp măsuri de evacuare a apei în 
unitățile din lunca Dunării, pe o 
suprafață de 25 000 ha, întîrzie se
mănatul porumbului.

Aplicarea măsurilor stabilite de 
partid în domeniul agriculturii de 
stat necesită un aport crescînd din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, a organelor agricole, rezol
varea operativă, la fața locului, a 
problemelor de care depinde trans
formarea gospodăriilor de stat în uni
tăți rentabile, de mare randament și 
eficiență economică.

supra calității reparațiilor, pledea
ză convingător în favoarea ei, dar 
ministerul amintit o ignorează.

Aminteam că există o dispropor
ție între gradul de utilizare a dife
ritelor grupe de mașini. Dar chiar 
în cadrul aceleiași grupe sînt mari 
diferențe între indicii obținuți de 
la o mașină la alta. Cu mai bine 
de un an în urmă, a fost adusă în 
uzină, prin transfer de la „Unirea"- 
Cluj, o mașină de alezat cilindri. 
Luni de zile aceasta nu a lucrat 
deloc, iar în ultima lună a func
ționat numai o zi. De ce ? Servi
ciul tehnologic nu a pregătit la 
timp tehnologia de prelucrare a 
pieselor. Alte utilaje, între care o 
morteză, un strung carusel, presele 
cu excentric și cu 
mașinile — unelte 
mecanic șef sînt 
mai bun caz cîte 
ceastă situație contravine sarcini
lor trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 pentru 
utilizarea integrală a capacității 
mașinilor și utilajelor și influen
țează negativ situația economică și 
financiară a uzinei : plata amortis
mentului pentru mașini care nu 
produc încarcă inutil prețul ’ de 
cost. Socotim necesar ca în cadrul 
acțiunii care se desfășoară în uzină 
pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii să se stu
dieze cu seriozitate și acest aspect 
și să se stabilească măsuri efici
ente pentru ca fiecare mașină- 
unealtă să fie folosită la capaci
tatea ei, să producă la nivelul, po
sibilităților sale reale. Dacă anu
mite utilaje nu sînt necesare, ele 
.trebuie date disponibile și transfe- 

I rate acolo unde se simte nevoia lor.
După cum au remarcat nume

roși maiștri și ingineri din uzină, 
. important este nu numai ca un u- 
tilaj să funcționeze un timp cît 
mai lung, ci și ca în fiecare unitate 
de timp să prelucreze o cantitate 
cît mai mare de piese. Or, intensi
tatea cu care sînt folosite utilajele 
la uzina ,,înfrățirea“-Oradea este 
o problemă aproape complet negli
jată. Deci, încă o problemă care tre
buie rezolvată în întreprindere. în 
plus, se pune și această chestiune: 
de ce intensitatea cu care se utili
zează mașinile-unelte nu este ur
mărită în uzină cu ajutorul unor 
indici bine calculați ? în acest 

i sens credem că este eronată părerea 
unor cadre din conducerea uzinei 
care socotesc că din moment ce nor
mele se îndeplinesc și se depășesc, 
înseamnă că mijloacele tehnice dau 
randamentul corespunzător în pro
ducție. Asemenea părere este ero- 

I nată întrucît unele norme se depă- 
, șese ușor, fiindcă nu au o funda

mentare tehnică. Chiar dacă la 
| baza stabilirii lor stau normative 

unice pe ramură, ele au fost 
„corectate" cu coeficienți de loca- 

I lizare, care au denaturat complet 
caracterul lor științific. Experiența 
altor uzine arată că elaborarea u- 
nor norme reale, fundamentate ști
ințific, constituie o cale sigură d® 
sporire a indicilor intensivi de uti
lizare a mașinilor și ca trebuie 
fructificată din plin și în această 
întreprindere. Numai în acest fel 
— soluționînd toate neajunsurile 
care influențează gradul de folo
sire â mașinilor și utilajelor — 
constructorii de mașini-unelte de 
la uzina „înfrățirea" din Oradea 

j vor fructifica rezervele ce le au 
I de a utiliza mai bine mijloacele 

tehnice moderne de care dispun.

fricțiune, toate 
de la serviciul 
utilizate în cel 
un schimb. A-
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obiectele
— limba latină 
greacă — vor 

pondere deose- 
România există

acestor școli, 
unor domnitori

. 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
DE PE ȘINE — cinemascop : SALA 
(seria de bilete 1954) — orele 19,30, 
(completare 1877) — 9.15 ; 11,30 ; 14 ; 
21.

CENTRAL
a U.T.C.) -

Prof. Al. BOJIN
director general adjunct în Ministerul învâțămîntului

O noua verigă în diversificarea
învătămîntului mediu

UTILITATEA
LICEELOR CLASICE
IN CULTURA NOASTRA
Incepînd din viitorul an 

școlgr, într-un moment 
cînd școala noastră cu
noaște o amplă dezvol
tare și diferențiere, se 
constituie un număr de 
licee și secții clasice, în 
cadrul cărora 
de profil 
și limba 
avea o 
bită. în 
o îndelungată tradiție a . 
studiului limbilor aminti
te, a căror încetățenite se 
explică, pe de o parte 
prjn originea limbii și a 
poporului român, iar pe 
dq alta, prin condițiile 
istorice în care a evoluat 
viața social-culturală a 
poporului no-stru. Docu
mentele vremii atestă ve
chimea studierii acestor 
limbi în țara noastră încă 
imediat după anul 1000, 
cînd ia ființă la Cenad 
(lingă Arad), o primă 
școală, în latină. De a- 
tunci și pînă astăzi, în 
secolele care au urmat, 
atît în Transilvania 
(Schola coronensis-Bra- 
șov, Schola Bislricensis- 
Bistrița, Schola Cibiansis- 
Sibiu etc.), cît și în Moldo
va — Schola latina — la 
Cotnari, în 1562, ori în 
Muntenia, la Tîrgoviște și 
în alte localități, limba 
latină era prezentă în ac
tivitatea 
Cultura 
ori învățați ai timpului, a 
unor cronicari moldoveni 
și munteni s-a format la 
izvoare latinești ori gre
cești. Reprezentanții Șco
lii ardelene au dat un 
impuls dezvoltării culturii 
românești, formindu-se- la 
diferite școli de peste 
hotare, cu tradiții mai 
evoluate în privința în- 
vățămîntului. unde s-au 
documentat din lucrări, 
latinești și eline, și unde, 
ei înșiși. au studiat pro
fund limbile amintite și 
trecutul țării noastre prin 
intermediul acestor iz
voare. în aceste condiții, 
românii au avut mari fi
guri de cărturari,, cunoscă
tori ai latinei și elinei, pre
cum : Nicolae Milescu 
și Dimitrie Cantemir, 
Samuel Mien, Gh. Șincai 
și Petru Maior, iar de la 
ei, mulți alții pînă la N. 
Iorga și Al. Phillipide, care 
stăpîneau cele două limbi 
în mod desăvîrșit.

Firește, pentru întregul 
nostru tineret, cunoașterea 
limbii latine este o con
diție necesară fn scopul 
asimilării profunde a lim
bii materne și a istoriei 
patriei. Totodată, învăța
rea limbilor clasice prile
juiește un admirabil e- 
xercițiu al gîndirii logice. 
Este semnificativ, în acest 
sens, următorul caz. Poin
care. marele matematician 
francez, asista odată la o 
lecție de matematică la o 
problemă de algebră. Lu
crurile au mers bine pînă 
la un punct al problemei, 
cînd elevul s-a oprit și 
n-a mai putut continua. 
Poincare a intuit 
ciențele gîndirii logice 
elevului și, atunci, l-a 
trebat : „Dumneata ai 
cut latina ?" — „Nu”, 
răspuns elevul. „Dacă 
ceai latina, puteai rezolva 
ușor dificultatea care te-a 
oprit din mersul rezolvării 
problemei".

Crearea liceelor și sec
țiilor clasice, ca unități 
școlare profilate pe a- 
ceste limbi vine în întîm- 
pinarea unei necesități 
contemporane de a se for
ma cit mai temeinic isto
rici și arheologi, epigrafi 
și numismați, juriști și is
torici ai științelor și ai 
școlii, care, ca cercetători, 
să meargă „ad fontes", 
să descifreze trecutul po
porului și valorile create 
de el, arta și știința ro
mânească din trecut Bi
blioteca Centrală de Stat 
sau Biblioteca „Mihai E- 
minescu" din lași dispun 
de documente și bogate 
însemnări pe cărți vechi, 
făcute în limba latină sau 
greacă și, referindu-se la 
trecutul poporului nostru ; 
pregătirea unor specialiști 
capabili să le pună în va
loare devine — am putea 
spune — un imperativ 
cultural. Și e firesc. Multă 
vreme, incepînd încă îna
inte de Descartes și Ba
con, iar de la ei pînă în 
pragul secolului al XX-Iea, 
limba latină a fost, mai 
ales pînă pe la anul 1800,

limba științei, Inclusiv la 
noi; un Nicolae Milescu, 
un Dimitrie Cantemir, re- 

.prezentant de frunte al re
nașterii noastre culturale, 
fruntașii „școlii ardelene” 
ș.a., și-au scris, cel puțin • 
o part9 dintre operele lor, 
în limba latină. Faptele 
dovedesc că studiile cla
sice sînt de o mare nece
sitate pentru pregătirea a- 
celora care vor să se în
deletnicească cu studiul 
istoriei sau al diverselor 
științe.

Dar există și alte ra
țiuni care geflerează ne
voia înființării liceelor și 
secțiilor clasice. Societa
tea contemporană cunoaș
te astăzi, o dată cu creș
terea foarte rapidă a in
formației științifice și teh
nice, a artei și literaturii, 
o cerință tot mai mare de 
lucrări de sinteză : dic
ționare, lexicoane, 
clopedii de istorie
versală și națională, de 
istoria științei, a filozofiei, 
a literaturii, a artei etc. 
Astăzi nu există nici o 
țară de cultură in care să 
nu activeze adevărate 
șantiere de lucru pentru 
elaborarea sau reeditarea

„revizuită și sporită' de 
dicționare, lexicoane, en
ciclopedii, ■ istorii etc. 
Astfel de lucrări au, însă, 
numeroase implicații cu 
elemente de cultură elină 
și latină și, de aceea, ele 
reclamă prezența, în co
lectivele de specialiști, a 
unor buni cunoscători ai 
acestor limbi.

Necesitatea înființării u- 
nor licee clasice, a unor 
secții clasice, a creării u- 
nor cadre de specialiști 
în acest domeniu se justi
fică și dacă o raportăm 
la un plan mai larg cul
tural, universal. Căci, este 
îndeobște cunoscut și ac
ceptat de toată lumea 
faptul că cultura greco- 
latină stă la baza culturii 
europene și a unei mari 
părți din cultura univer
sală. Este de neînchipuit 
umanismul italian, renaș
terea, secolul al XVII-lea 
francez, spre a nu cita de- 
cît aceste exemple, fără 
cultura greco-latină. Nu se 
află secol, epocă sau eta
pă în cultura europeană și 
a unei mari părți din cea 
universală, pe care să 
nu-și fi pus amprenta a- 
ceastă cultură prin diferi-

tele influențe pe care le-a 
exercitat asupra literaturii 
moderne. Atît de mare a 
fost contribuția ei la dez
voltarea culturii univer
sale, îneît, în toate dome
niile științelor și literaturii, 
termenii de bază sînt de 
origine greacă sau latină, 
în fizică sau matematică, 
botanică, arhitectură sau 
construcții, fizică atomică 
etc., terminologia 
damentală a celor mai 
zitive științe este de 
gine greco-latină. De 
nevoia imperioasă a 
noașterii termenilor 
bază, la origina Iar și cu 
toate sensurile lor, — din 
diferite domenii ale știin
ței și culturii.

Pentru limba 
care este o 
nică, limba 
tuie și azi 
neologisme, 
se întîmplă 
limbi, sub diferite forme 
și în diferite cantități. 
Pentru un om cult este o 
necesitate curentă să știe 
ce înseamnă un container, 
o rachetă, a propulsa, a- 
tom, balistică etc. Pentru 
cine nu cunoaște 
două limbi clasice, 
tă terminologia din

engleză, 
limbă germa- 
latină consti- 
un Jzvor de 
Același lucru 
și cu alte

cele 
toa-

........... =_ ___  cehe 
mai obișnuWe domenii alte 
vieții cotidiene este o lim
bă cu totul aparte.

Pentru a. servi la -pre
gătirea unor viitori cerce
tători înzestrați cu instru
mentele de lucru “nece- 

‘unități 
at

Scen/fh din piesa „R.U.R." de KSarel Capek, la Teatrul de Stat din Galafi
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• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic :
PATRIA - 9;----- ---- -----
• DOAMNA ’
PALATULUI 
REPUBLICA 
16^0 ; 18,45 ;
O ANGELICA Șr REGELE - cinemascop : LUCEA
FĂRUL - 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 1.6 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele 
completarea Mama lui Adrian), STADIONUL DI
NAMO - 20, GRĂDINA DOINA - 20,30, GRĂDI
NA FESTIVAL — 19,45; 22, ARENELE LIBER
TĂȚII - 20.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT - cinemascop : FES
TIVAL (completare Fabrica de împachetat fum) —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. BUCEGI (comple
tare In tainițele muzeului) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 ; la grădină — 20, MODERN (completare Pe
trol) - 9; 11,15; 13,30 ; 16: 18.30 ; 21.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT ; 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare 
9; 11,45; 14.45 : 17,45: 20.45.
9 A DISPĂRUT UN FRAGONARD:
(completare Tensiune înaltă la Bechet) — 9 ; 11,45 ; 
14,45 ; 17,45 ; 20,45, MELODIA (completare Legenda 
ctocîrliei.) - 9 ; 11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 28, FLA
MURA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 9 ; 11,15; 13,30 ; 18; 18,15; 20,30.'
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10. 
9 ÎNVIEREA (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ;
19.30.
<S UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : LU
MINA — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, DACIA 
(completare Adam și Eva)' — 8.30 — 16,45 în con
tinuare ; 19 ; 21.
• PARISUL VESEL - PE DRUMUL THALIEI : 
TIMPURI NOI — 9 — 2’. în continuare.
e COPIII LUI DON QUIJOTE : GIULEȘTI (com
pletare Fabrica de împachetat fum) — 15,30'; 18 ;
20.30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : PACEA — 11 ;. 15.30 : 18 ; 20,30 ; COSMOS
— 10,30 ; 15,30 ; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : MUNCA — 15,30 ; 18 ; 
20,30. MOȘILOR — 15,30; 18 ; Ta grădină — 20,15 
(la ambele completarea Orizont științific 
3/1967).
• ACEI OAMENI MINUNAT! ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE : FLACĂRA — 14,15; 16,30.
» LENIN ÎN POLONIA : FLACĂRA (completare 
Istoria unui manuscrisV — 18.45 ; 20,45.
9 ROBII : LIRA (completare Tinerețe. A 45-a ani
versare a U.T.C.) — 11, la grădină — 20, POPU
LAR (completare Petrol) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
RAHOVA (completare Istoria unui manuscris) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
9 DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : BU- 
ZEȘTI (completare Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R- P. Bulgaria în Republica So
cialistă România) — 16: 18,30.
• ZORBA GRECUL : PROGRESUL — 10,30 ; 15,30. 
9 FIDELITATE : PROGRESUL (completare Duska)
— 18 ; 20’, GRĂDINA „PROGRESUL-PARC" — 20. 
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
9 TUNELUL — cinemascop : UNIREA (completare 
Scrisoare din Germania) — 15.30 ; 18 ; la grădină — 
20, VIITORUL (completare Proiecte) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : GRIVIȚA
— 10 ; 15,30; 19,30, GRADINA CAPITOL — 19,45. 
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
MIORIȚA (completare în tainițele muzeului) — 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
0 THERÎISE DESQUEYROUX : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.

mentele de 
sare, aceste noi 
școlare vor avea .o 
mosferă, un profil și o fi
nalitate bine! determinate. 
Se va începe) în anul șco
lar 1967/1968 numai cu cî
teva astfel de upități. 
Planurile de învățămînt, 
programele și procesul de 
învățămîtnt vor fi în acord 
cu finalitatea specifică 
acestor îicee și cu. profe
siunile în perspectivă. 
Poate că. va fi necesară 
o perioadă de practică 
științifică (în ultimul an al 
liceului), efectuată pe șan
tierele arheologice, în ar
hivele startului, în depozi
tele de manuscrise și cărți 
vechi ale bibliotecilor etc. 
Această perioadă 
practică științifică 
dem că. va spori interesul 
elevilor pentru studii și 
totodată va servi orientă
rii lor spre specialitățile 
cărora se vor consacra.

Salonul de primăvară al 
pictorilor bucureșteni va 
deveni — așa ni se făgă
duiește — o manifestare 
tr adițională; inițiativa de 
a I înfățișa publicului cite 
o' lucrare (aleasă de ar- 
iăst însuși, socotită re
prezentativă pentru etapa 
(actuală a propriei creații) 

' e binevenită, în măsura în 
care urmărește să dea po
sibilitate unui număr cît 
mai mare de pictori să 
fie prezenți în expoziție, 
să confrunte diverse ten
dințe, să contureze mai 
precis peisajul artei con
temporane.

S-a consemnat întot
deauna, în istoria artei 
noastre plastice, o doj. ■ 
rință firească a artiștilor 
de a se apropia de p/ubli- 
cul iubitor de frumps. Și 
nu numai în sensul major 
al unui mesaj de poezie 
capabil să afle largi e- 
couri în suflete; dar și în 
acela, mai concret, de 
pune la îndemînă 
de artă menite să 
rească frumusețea calmă 
a mediului intim, a locuin
ței. Oamenii deveneau 
prieteni cu pictura, a- 
vînd-o meișeu în preajmă. 
Cronicile plastice de odi- 
nioară consemnează că, 
de foarte multe ori, chiar 
în ziua deschiderii unei 
expoziții, aproape toate ta
blourile erau reținute.

Aceasta e tradiția 
care tinfle s-o lege 
nou Salonul deschis in 
vilioanele Parcului 
răstrău. Expoziția are un 
scop practic foarte 
■cis: o expoziție cu 
zare, cuprinzind tendințe 
diverse, personalități nu
meroase, oferind posibili
tatea oricărui iubitor de 
frumos, fie că e la începu
tul alcătuirii colecției sale,

fie că urmărește să și-o 
completeze cu opere re
prezentative ale creației 
contemporane, să aleagă 
lucrări 'valoroase, care 
să-i însenineze cu o pată 
de lumină interiorul casei. 
Și socotesc că se cuvine 
ca prețurile pe care și le 
fixează artiștii să vină în 
întîmpim.area acestei do
rințe a iubitorilor de fru
mos.

nr.

concerte
Astă-seară la ora 20, are loc în studioul de 

concerte al Radioteleviziunii, concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : Emanuel 
Elenescu, artist emerit. în program : Adrian Rațiu 
— Diptic pentru orchestră (primă audiție) ; P. I. 
Ceaikovski — Concertul' în Re major pentru vioară 
și orchestră. Solistă : Yuriko Kuronuma (Japonia) ; 
Claude Debussy — Marea.
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• Teatrul de Operă și Balet: 
NUNTA LUI FIGARO - 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale"

(sala Studio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA — 17 ; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : LUCEAFĂRUL — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAN
DIDA — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT
— 19,30, (sala Studio) : MEȘTERUL MANOLE — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA BUCUREȘTI LA VALE
— 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : NĂPASTA ȘI CHIRIȚA ÎN IAȘI — 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA REVIS
TEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

brantă; dar se încheagă 
mai consistentă, în vo
lume definite mai ferm, 
păstrînd însă un anume 
aer straniu, o poezie gra
vă a tonurilor de verde, 
de albastru și cenușiu, cu 
neașteptate pete de roz. 
Un portret de Ghiață res
piră o atmosferă de a- 
dîncă pace, o bătrină care 
lucrează are ceva din 
acea căldură intimă a lui

drept, uneori mai greu 
de prevăzut), a unor pic
tori e sugerată de pîn- 
zele înfățișate aici. Pavel 
Codiță, de pildă, se în
dreaptă {în Muzică de ca
meră cu titlul declarat 
cinestezic) spre o pictură 
în care pasta nu mai are 
acea consistență grea, 
telurică, impresiile colo- 
ristice sînt mai directe ; a- 
devărate „bucăți" de cu-

mureștem

pa- 
He-

Numele unor creatori ca 
Dumitru Ghiață, H. H. Ca
tar gi, Alexandru Ciucu- 
rencu, Cornelia Baba, Ca
tul Bogdan sporesc presti
giul unei asemenea ma
nifestări și, in unele ca
zuri, contribuie la lumi
narea unor aspecte grăi
toare ale însăși artei 
acestor maeștri lată, de 
pildă, Peisajul lui 
curencu, in care 
rea e, parcă, mai 
transparentă decît 
centele compoziții, nu

: irizează în suprafețe de o 
luminozitate atît de vi-

18,0(1 — Pentru copii : Filmul „Luna park".
18,10 — Studioul pionierilor.
19,00 — Telejurnalul de scară. — Agenda econo

mică.
19.30 — Mult c dulce și frumoasă... Emisiune de

limbă română contemporană.
19,40 — La ordinea zilei : Organizarea științifică a 

producției și a muncii. Masă rotundă.
20,00 — Țeieglob. Emisiune de călătorii geografice.
20.30 — Moment muzical. „Rapsodia spaniolă"

Ravel. Transmisiune de la Sofia.
20,50 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări 

care nil s-a 
știință, 
biologia 
umană.

— Parada
— De la Giotto la Brâncuși. Prezintă 

Frunzetti.
— Mari ansambluri : Ansamblul „Ciprian Po- 

rumbescu" — Suceava.
■— Telejurnalul de noapte.

Emisiunerăspuns încă.
Probleme actuale ale geneticii 
moleculară, vegetală, animală

21,20
21,35
21,55

vedetelor.

sas

Va fi realizată în la
borator „epiderma
artificială" ?

dr. Michael WANKE
Institutul de patologie

al Universității din Heidelberg, R. F. a Germaniei

Astăzi sînt destul de am
plu cunoscute complexele 
funcții ale pielii în cadrul 
organismului uman : ea re
prezintă nu numai un sim
plu țesut protector, ci con
stituie un variat și rafinat 
sistem — ce cuprinde ra
mificațiile periferice ale va
selor sanguine, filetele ner
voase, glandele sudoripare, 
sebacee etc. — asigurînd 
activități dintre cele mai 
importante. Accidentele 
care se soldează cu distru
gerea pielii au urmări din
tre cele mai periculoase, 
iar atunci cînd sînt afectate 
suprafețe masive conduc 
inevitabil la deces.

Soluțiile preconizate pînă 
acum, bazate in principal pe 
capacitatea proprie organis
mului de a-și regenera o 
parte din țesutul epidermic 
distrus sau pe posibilitatea 
de a înlocui suprafețele le
zate prin intermediul tran
splantărilor — cu piele lua
tă de la pacient sau dona
tori — nu oferă încă o re
zolvare acestei complicata

probleme. Experiența 
pînă acum 
cazul unor 
dimensiuni 
transplantarea 
luată 
dă rezultatele scontate, mai 
ales în cazul în care infecția 
a și reușit să se instaleze. 
De asemenea, organismul 
uman — cu „individualita
tea" lui organică atît de 
pronunțată — nu „acceptă" 
în mare măsură nici tran
splantările de piele prele
vată de la donatori, acestea 
fiind „eliminate" de regulă 
cel mai tîrziu între 20—30 
de zile de la operație.

La un moment dat se pă
rea că rezolvarea o vor a- 
duce materialele plastice, ca 
„teflonul", „ivalonul", „da- 
cronul" — dar s-a dovedit 
că nici la acestea nu se pot 
elimina fenomenele nega
tive decurgînd din caracte
rul. de „corpi străini".

Dar căutările continuă. 
Oamenii de știință urmă
resc cu perseverență rezol
varea acestei probleme de

de 
în 
de 

reduse, 
piele 

de la pacient nu

dovedește că 
arsuri, chiar 
relativ 

de

maximă însemnătate pentru 
vastul domeniu al medicinii 
recuperatorii. Din acest 
punct de vedere, cred că 
prezintă interes un înlocui
tor al pielii obținut în la
boratoarele noastre, așa- 
numitele „folii de colagen" 
— material de origine ani
mală, preparat în așa fel 
îneît să poată acoperi zone 
întinse de piele distrusă, 
fără să genereze procese de 
asfixiere a țesuturilor.

Rezultatele experimentale 
obținute pe animale sînt în
curajatoare, dovedind că a- 
ceste folii sînt bine supor
tate biologic, la suprafața 
plăgii, aproape pe toată du
rata dorită — în cazul ex
periențelor noastre pînă în 
a 50-a zi; acesta este un 
răstimp suficient pentru ca 
plăgile — chiar și arsuri de 
gradul III — să se vindece.

Este important de remar
cat că aceste folii de cola
gen nu reprezintă o „piele 
artificială" propriu-zisă, ci 
numai un material cu rol 
de acoperire. Cu ajutorul 
lui însă organismul își re
generează mai ușor noua 
piele ; folia de colagen în
locuind temporar pielea, a- 
sigură un cîștig de timp 
prețios, ce poate duce u- 
neori la salvarea vieții. Pie
lea naturală, care se rege
nerează. pătrunde treptat 
sub folie, desprinzînd-o pe 
măsură ce procesul de cica
trizare avansează. In tot a- 
cest timp, „folia de colagen'1 
îndeplinește funcții impor
tante — împiedică difuzarea 
toxinelor în organism și 
deshidratarea organismului, 
previne infectarea plăgii 
etc. întreaga valoare a a- 
plicării foliilor de colagen 
la om va putea fi aprecia
tă cu precizie peste circa uri 
an, în prezent fiind în curs 
experimentarea în clinici,

Vermeer, figura ei e scăl
dată insă, de această dată, 
în scinteierea plein-air- 
ului. Un peisaj al lui Ca- 
largi ni-l sugerează din 
nou pe maestrul arhitec- 
turilor coloristice solide, 
pline de un lirism adine ; 
și dacă tabloul acesta nu 
ajunge la forța unei Na
turi statice, expusă tot 
albi, el e, poate, mai su
culent.

Recunoaștem, in multe 
cazuri, paleta unor ar
tiști din generația mijlo
cie, a cărei individuali
tate se definește tot mai 
precis Rigoarea construc
ției din Peisajul lui Bră
duț Covaliu, atmosfera 
stranie, fantastică, a unei 
Naturi moarte cu un sca
un și cu niște cactuși, ce 
cresc intr-un spațiu inde
finit, in pictura Simonei 
Vasiliu, caligrafia semne
lor ciudate, in acorduri 
cromatice rafinate din- 
tr-un Manuscris al lui 
Paul Gherasim, delicate
țea poetică a Florilor Ga- 
brielei Pătulea, mărturi
sesc o reală consecvență 
cu direcțiile afirmate în 
lucrări prezentate mai de 
mult in expoziții perso
nale sau colective Alte
ori, o evoluție firească (e

loare pură creeaza o ar
monie mai limpede de- 
cit în ultimele tablouri 
pe care i le știam. Eugen 
Popa a evoluat., la rîndul 
său, spre o scriitură spon
tană, dar mai strict orga
nizată ; în vreme ce la 
Ion Bițan se descifrează 
parcă, o oarecare grabă in 
construcția imaginii care 
suferă de o insuficientă 
articulare a elementelor 
componente La foarte 
scurt timp după o expo
ziție personală, în care 
mai toate lucrările stăteau 
sub semnul unei certe in
fluențe expresioniste, Lia 
Szăsz aduce un tablou ce 
mărturisește o nouă di
recție, aceea a unui de- 
coratism de obîrșie fol
clorică

De altminteri, inspirația 
din arta populară, o anu
me tipologie țărănească, 
înnobilează numeroase lu
crări din expoziție. După 
cite mi 
cultivat
Varga, a găsit 
decorativă

se pare, artistul 
care e Vasile 

în arta 
țărănească un 

izvor de inspirație ca- 
o 

lu-
pabil să 
consistență 
etăților lui. Prospețimea 
coloristică a lui Florin Ni- 
culiu, amintind-o pe aceea 
a picturilor pe sticlă (al 
cărei stil îl interpretează 
cu o evidentă notă de per
sonalitate, așa cum, mai 
de mult ,o face Ion Gheor
ghiu), ingenuitatea lui Gh. 
Popa-Vasilescu, fantasti-

eul infantil al desenului 
său, pacea bucolică dintr-o 
compoziție a lui Constan
tin Nițescu, exuberanța 
lui I. Drăgușin, intr-un ta
blou în care un pom în
florit alb țîșnește pe un 
fundal de brunuri, roșul ' 
stins dintr-o pictură a lui 
Radu Coslinescu, amintind 
căldura discretă a covoa- 
relor țărănești, constituie 
o dovadă a generozității 
cit care arta populară poa
te fertiliza creația artiș
tilor noștri. Cu această su
premă condiție, care e in
terpretarea personală, par
ticiparea afectivă la pre
luarea sugestiei folclorice.

Pentru că, uneori, pic
torii rămîn la simpla ci
tare a unor teme, fără 
Să atingă autentice inten
sități de sentiment.

Problema preluării unor 
influențe artistice se de
monstrează a fi și în ac
tuala expoziție, de actua
litate. Imitarea unui stil 
artistic ce exprimă necesi
tăți lăuntrice se transfor
mă în simplă pastișă, rece 
și plată. Și în Salonul de 
primăvară sînt, fără îndo
ială, asemenea pastișe, lip
site de forță. Ion Bănu- 
lescu îl urmează pe Yveș 
Tanguy într-o Plajă în 
care oamenii par biete șu
ruburi aruncate la întâm
plare de un uriaș cata
clism; Instrumentele mu
zicale ale lui Al. Țipoia 
sînt prea evident inspi
rate din Klee ; o pinză a 
Georgetei Crăciun îl a- 
mintește pe Willem de 
Kooning; colajele lui Ilie 
Pavel sau Yvonne Hassan 
sugerează, de asemenea, 
influența, insuficient pre
lucrată, a lui Dubuffet. .

Privită, însă in totalita
tea ei, expoziția dă o sen
zație de culoare și lumină. 
Cred că un efort mai sus
ținut al organizatorilor ar 
fi trebuit să fie îndreptat 
spre popularizarea aces
tei valoroase inițiative. S-a 
.vorbit prea puțin despre 
ea, radioul, presa nu du 
fost îndeajuns de precis 
sesizate asupra scopurilor 
expoziției, chiar și afișele 
(a căror realizare se afla 
intru totul în putința U- 
niunii Artiștilor Plastici și 
a Fondului Plastic) nu 
prezintă îndeajuns de a- 
tractiv manifestarea. Poa
te că. în viitor, Salonul 
de primăvară va dobindi, 
și din acest punct de ve
dere, prestigiul pe care-l 
merită o asemenea expozi
ție, destinată unei apro
pieri tot mai strînse de 
iubitorii artei.

„Zero absolut" începe
să-și dezvăluie
tainele
de prof. Louis WEIL
directorul Centrului de cercetări

în domeniul temperaturilor scăzute (Grenoble — Franța)

încă Ia sfîrșitul secolului 
trecut, realizînd în labora
tor temperaturi în jur de 
—200°C, oamenii de știință 
au reușit să lichefieze ae
rul și gazele din compo
nența lui. Curînd după a- 
ceasta, la —269°C, a fost 
lichefiat și heliul, gazul 
ușor, neinflamabil, care nu 
intră în combinații cu alte 
elemente chimice.

In ultimul deceniu, ca 
urmare a dotării unor la
boratoare cu mijloace mo
derne de lichefiere a hi
drogenului și heliului, s-au 
extins considerabil cerce
tările în zona Iui zero ab
solut.

Hidrogenul lichid, obținut 
la —253°C, își găsește' as
tăzi utilizare în cantități 
industriale. în cercetările 
de fizică nucleară, în așa- 
numitele „camere cu bule”, 
se folosesc sute de litri de 
hidrogen lichid. în aceste 
instalații, se studiază par
ticulele de mare energie 
(mezoni, pioni etc.), care, 
în trecerea lor prin hidro
gen lichid, își marchează

drumul parcurs prin dîre 
de bule. Cantități mari din 
acest gaz lichefiat se fo
losesc pentru obținerea, 
prin distilare, a hidroge
nului greu, necesar expe
riențelor termonucleare, și 
care există, dar în cantități 
infime, și în hidrogenul 
lichid. Hidrogenul lichid își 
găsește, de asemenea, utili
zare drept combustibil pen
tru rachetele de mare 
putere.

Hidrogenul lichid, pînă 
nu de mult raritate de la
borator. se realizează as
tăzi la un preț de cost a- 
propia't mult de cel al 
benzinei, se transportă la 
distanță cu camioanele, 
fără primejdia evaporării 
rapide, în cisterne cu ca
pacitatea de mai multi 
metri 
chide 
variate 
triale.

La rîndul său, a început 
să ia amploare și . ’
ția de heliu lichid, mai ales 
de cînd au devenit evidente 
posibilitățile utilizării sale

de mai .. __
cubi, ceea ce des- 
perspectiva 

utilizări
unor 

indus-

produc-

în electrotehnică. în locul 
laboratoarelor în stare să 
realizeze doar cîțiva litri au 
apărut astăzi sute de unități 
productive, ce pot furniza 
pînă la un metru cub de 
heliu lichid pe oră. Tot
odată, s-au creat și mijloa
cele pentru transportarea 
heliului lichid în cantități 
însemnate.

Utilizarea heliului lichid 
în electrotehnică este strîns 
legată de dezvoltarea Cer
cetărilor în domeniul su- 
praconductibilitătii, adică al 
proprietății unor materiale 
de a permite, la tempera
turi apropiate de zero ab
solut. circulația curentului 
electric fără a-i opune 
practic nici o rezistentă. Se 
poate întrevedea utilizarea 
noilor magneți în genera
toarele magnetohidrodina- 
mice — marile instalații în 
curs de experimentare cu 
ajutorul cărora s-ar putea 
obține energie electrică di
rect din energia calorică, 
cu un randament mult mai 
mare decît în actualele ter
mocentrale.

în Franța continuă cer
cetările în această Zonă a 
temperaturilor extreme. S-a 
reușit să se măsoare „căl
dura specifică" la tempera
turi de ordinul unei zecimi 
de grad în vecinătatea lui 
zero absolut. S-a ajuns la 
precizarea prețioasă că zero 
absolut nu reprezintă o sta
re de repaos. cum se cre
dea încă acum cîteva de
cenii, ci doar Un stadiu la 
care agitația termică a ato
milor este foarte slabă. A- 
ceasta îngăduie studierea 
fenomenelor fizice și fizico- 
chimice într-o „stare mai 
pură'. Cercetările în zona 
lui zero absolut deschid nu
meroase perspective noi, 
nebănuite încă, nu numai 
cercetării fundamentale, ci 
și celei aplicative.
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SOSIREA ÎH CAPITALĂ
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 

AL REPUBLICII TURCIA
La invitația guvernului Republi

cii Socialiste România. miercuri 
seara a sosit în Capitală Ilisan 
Sabri Cagjayangil, ministrul aface
rilor externe al Republicii Turcia, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat. de Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe, 
de membri ai conducerii Ministe

rului Afacerilor Externe, Ministe
rului Comerțului Exterior, Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Camerei de 
Comerț, precum și de Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul României la 
Ankara.

Au fost de față Kâmuran Giiriin, 
ambasadorul Turciei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizita în Singapore a ministrului 
afacerilor externe al României
La Invitația ministrului afaceri

lor externe al Republicii Singapore, 
Sinnathamby Rajaratnam, minis
trul afacerilor externe al Republi

cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, va face o vizită oficială 
în Singapore între 27 și 30 mai 1967.

CONVORBIRI LA MINISTERUL 
COMERȚULUI EXTERIOR

Miercuri dimineața, la Ministerul 
Comerțului Exterior, au început 
convorbirile între Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și dl. 
John McEwen, vice-prim-ministru 
și ministru de stat al comerțului și 
industriei din Australia, care face 
o vizită în țara noastră.

Au participat Vasile Răuțâ, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, funcționari superiori din a- 
cest minister, precum și A. P. Fle
ming, ministru cu probleme co
merciale din cadrul ambasadei 
Australiei la Londra, și R. Schnee- 
mann, consilier economic al amba
sadei Australiei la Viena,

în aceeași zi, dl. John McEwen 
și persoanele care-1 însoțesc în vi
zita oficială pe care o face în țara 
noastră au plecat într-o călătorie 
pe Valea Prahovei, spre Brașov, La 
Ploiești, ș-a făcut un scurt popas, 
în timpul căruia au fost vizitate 
Uzinele 1 Mai. După-amiază, oaspe
ții au vizitat Uzinele de tractoare, 
complexul turistic din Poiana Bra
șov și orașul. Seara, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Ion Mărcuș, a 
oferit un dineu.

turale, a numeroși oameni de tea
tru din țara noastră, a unor mem
bri ai corpului diplomatic și ai co- 

. lectivului lui „Deutsches Theater", 
au luat cuvîntul artistul poporului 
Sică Alexandrescu, prim-rșgizor la 
Teatru] Național „I. L. Câragiale", 
Manfred Hausdjng, secretâr al am
basadei R. D. Germane /la Bucu
rești, și Hans Rainer Johh, director 
adjunct la „Deutsches Theater".

ÎN MEMORIA POETULUI 
REVOLUȚIONAR BULGAR

GHEORGHI SAVA TÎAKOVSKI

Colocviul științific din cadrul 
„Zilelor nucleare româno-franceze"

CU PRILEJUL APROPIATEI 
DESCHIDERI A EXPOZIȚIEI 

INDUSTRIALE JAPONEZE

în Capitală s-au deschis miercuri 
dimineața lucrările colocviului ști
ințific din cadrul „Zilelor nucleare 
româno-franceze“, organizat de 
Comitetul pentru energie nucleară 
al țării noastre și Comisariatul 
pentru energia atomică al Franței. 
Participă oameni de știință și spe
cialiști români și francezi.

Timp de patru zile ei vor discuta 
cele mai actuale probleme științi
fice și tehnice privind reactoarele 
de putere și de cercetare, radiopro- 
tecția. fizica fundamentală, instala
țiile de i-adiochimie și aplicațiile 
izotopilor radioactivi,

Deschizînd lucrările colocviului, 
președintele Comitetului pentru e- 
ncrgie nucleară, acad- Hpria Hu
lubei, a mulțumit colegilor francezi 
pentru participarea într-un număr 
mare la această reuniune științifi
cei. El a subliniat apoi colaborarea 
rodnică existentă între oamenii de 
știință francezi șț români în dife
rite domenii științifice și îndeo
sebi în cercetarea și aplicațiile 
pașnice ale energiei atomice. Vor
bitorul a relevat că lucrările coloc
viului vor constitui un nou mijloc 
de cunoaștere reciprocă și, în ace

lași timp, un factor de lărgire a 
colaborării dintre Franța și Româ
nia.

A luat apoi cuvîntul în numele 
oamenilor de știință francezi par
ticipant la colocviu, prof. Jean 
Debiesse, directorul Institutului 
național de științe și tehnici nu
cleare al Comisariatului pentru e- 
nergia atomică al Franței, director 
al Centrului de cercetări nucleare 
de la Saclay. El a subliniat că oa
menii de știință francezi cunosc și 
apreciază activitatea și lucrările 
colegilor lor români, cărora le-a 
urat noi succese în pasionanta ac
tivitate de folosire a energiei nu-, 
clare în interesul umanității.

în ședințele din cursul zilei s-au 
prezentat referate și s-au purtat 
discuții pe probleme privind reac- 
torii energetici,

★

Seara, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară, acad. Ho- 
ria Hulubei, a oferit pârtiei pan l.i lor 
la colocviul științific nuclear româ
no-francez un cocteil la Restauran
tul „Pescăruș".

(Agerpres)

Președintele Camerei de Comerț, 
Victor Ionescu, a primit miercuri 
dimineață pe dl. Kimitaka Mura
kami, vicepreședintele Organiza
ției japoneze de comerț exterior 
„Jetro", care se află în țara noas
tră cu prilejul apropiatei deschi
deri a Expoziției industriale japo
neze.

La întrevedere au participat 
tus Cristureanu, vicepreședinte 
Camerei de Comerț, precum 
Keishi Nakamura, directorul 
poziției.

La împlinirea a 100 de ani de la 
moartea poetului revoluționar bul
gar Gheorghi Sava Rakovski, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Uniunea Scriitorilor și Comi
sia națională pentru U.N.E.S.C.O., 
au organizat miercuri în Capitală 
o festivitate, în cadrul căreia eonf, 
univ. Constantin Velichi a vorbit 
despre viața și opera scriitorului.

Au luat parte academicieni, scrii
tori, alți oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost de 
față Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

După festivitate, un grup de ac
tori de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" a prezentat un recital 
de poezie bulgară, după care a 
mat un film artistic.

Miercuri seara s-a 
Capitală, venind din 
Cosma, președintele

Ti- 
al 
Și 

ex-

VIZITELE MINISTRULUI 
EDUCAȚIEI ȘI CULTURII 

DIN CHILE
în țara
Gomez 

și cultu-

Continuîndu-și călătoria 
noastră, prof. univ. Juan 
Millas, ministrul educației 
rii din Chile, a fost oaspetele re
giunii Dobrogea, unde a vizitat 
monumentele istorice și culturale 
Histria, Tropaeum Traiani și A- 
dam Clisi, ca și orașele Mamaia și 
Constanța.

în cursul zilei de miercuri, oas
petele a vizitat grupul școlar pro
fesional „Unirea", Institutul agro
nomia „Nicolae Bălcescu" și Casa 
Universitarilor din București. în a- 
ceeași zi, Jaime Coutts, însărcina
tul.cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Chile în țara noastră, a ofe
rit o masă în cinstea ministrului 
educației și culturii, Juan Gomez 
Millas.

CONGRESUL NAȚIONAL

DE STOMATOLOGIE
Miercuri dimineață, în Sala mică 

a Palatului Republicii Socialiste 
România, s-au deschis lucrările 
Congresului național de stomatolo
gie, organizat de Uniunea societăți
lor de științe medicale — Societatea 
de stomatologie.

Participă academicieni, profesori, 
medici stomatologi din întreaga 
țară, precum și numeroși specialiști 
străini sosiți din 17 țări. Printre 
oaspeți se află reprezentanți ai unor 
organizații internaționale de specia
litate, ca prof. O. Pedersen, pre
ședintele Federației dentare inter
naționale. prof. M. Dechaume, pre
ședintele de onoare al Asociației 
stomatologice internaționale, prof. 
A Benagiano. președintele Asocia
ției stomatologice internaționale, 
prof. H Brabant, președintele 
Grupului internațional de cercetare 
științifică.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof Valerian Popescu, pre
ședintele Comitetului de organizare, 
Congresul a fost salutat de prof. 
Eugen Mareș. adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor sociale, de 
acad. Ștefan Milcu. președintele 
U.S.S.M. — din partea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice și 
al Uniunii Societăților de științe 
medicale, precum și de delegați 
străini.

Pe marginea temei generale „Pa- 
radontopatiile marginale cronice", 
Congresul pune in dezbatere rolul

factorilor generali, locali funcțio
nali, substratul morfologic, clinica 
și diagnosticul în aceste afecțiuni, 
în ultima zi a lucrărilor va avea 
loc o discuție la „masa rotundă", în 
cadrul căreia specialiști români și 
străini vor expune concepțiile per
sonale pe care le consideră ca fiind 
cele mai adecvate în orientarea 
profilaxiei și terapeuticii în stoma
tologie. Totodată vor fi dezbătute 
metodele și tehnicile apreciate ca 
cele mai indicate și eficiente in va
riatele aspecte clinice ale paradon- 
topatiilor.

(Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„TEAȚRUL ÎN R.D. GERMANĂ11

„Teatrul în Republica Demo
crată Germană" este titlul expo
ziției deschisă miercuri la amiază 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S., sub 
auspiciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Expoziția, a 
cărei organizare coincide cu tur
neul întreprins în țara noastră de 
„Deutsches Theater", este ilustrati
vă pentru mișcarea teatrală din 
R. D Germană.

La vernisajul expoziției, în fața 
reprezentanților unor instituții eul-

a
Timpul probabil pentru zilele 

de 19, 20 și 21 mai. In tară : 
vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi tem
porare și sub formă de averse, 
mai frecvente în Oltenia, Banat 
și Ardeal. Vîntul va sufla potri
vit din sectorul vestic. Tempe
ratura în scădere ușoară. Mini
mele vor oscila între 3 și 13 gra
de, iar maximele între 13 și 23 
de grade. în București : vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros. favorabil ploii. Vînt potri
vit din sectorul vestic. Tempera
tura în scădere ușoară.

înapoiat
Anglia^

Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al ora
șului București, împreună cu soția, 
care, la invitația președintelui Con
siliului municipal al orașului Lon
dra, a făcut o vizită în această țară. 
Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire, pe aeroportul Băneasa, șe 
afla și sir John Chadwick, ambasa
dorul Marii Britanii la București.

(Agerpres)

STATU-QU0 LH VOLEI
MASCULIN

Fruntașii clasamentului — Steaua. 
Politehnica Galați și Dinamo — au 
obțjnut și ieri, victorii în turneul final 
al campionatului de volei, ocupînd 
deci în continuare primele trei locuri. 
Steaua a dispus de Rapid cu 3—1, Po
litehnica de Viitorul Bacău cu 3—0. 
iar Dinamo de Tractorul Brașov cu 
3—0. Astăzi au loc următoarele me
ciuri : Steaua—Viitorul, Rapid—Trac
torul, Politehnica—Dinalmo, ultimul 
constituind de altfel derbiul zilei. 
Programul începe la oria 16. tot în 
sala Floreasca.

în fotografie : o fază la fileu, din 
meciul Steaua—Rapid.

SPORT
Finala C. C. E. la tenis de masă

Progresul a dștigat primul meci
ra Sparta Praga i

Aseară ia Praga s^a disputat prima jntilnire a finalei „Cupei cam
pionilor europeni1' la tepfs de masă (femipin) între echipele Progresul 
București și Sparta Praga, Formația română a obținut victoria cu 5—3. 
Excelent s-a comportat tînăra jucătoare bucurășțeană Carmen Crișan care 
a obținut trei victorii învingînd cu 2—1 pe Marta Luzova, clasată pe locul 
5 în lpme, după ultimul pampiopat mondial.

Cel de-al doilea meoi al finalei va avea loc la 25 mai la București.

IERI ÎN „CURSA PĂCII"

210 km în 4 ore si 50 minute
9

Pe autostrada Berlin—Leipzig, de-a lungul a 210 km, s-a disputat ieri 
cea de-a 8-a etapă a „Cursei Păcii". Trena a fost foarte rapidă (medie 
orară peste 43 km). Victoria s-a decis în favoarea olandezului Piet 
Tesselaar, sosit împreună cu alți doi cicliști cu un avans de 4 secunde 
fată de pluton. Echipa română, cu doi oameni (Moiceanu și Cosma), în 
primele 10 locuri, s-a situat pe locul trei în etapă. Debutantul echipei 
noastre. Constantin Grigore, a cîștigaț ieri sprintul cu premii de la kilo
metrul 89 și s-a clasat al 12-lea în etapă.

în clasamentul general individual continuă să conducă cehoslovacul 
Smolik, secondat de francezul Heintz. G. Moiceanu se află pe locul 21. 
Pe echipe conduce Franța. România ocupă locul 12.

Au trecut peste trei săptăinîni de la evenimentele petrecute în zorii 
zilei de 21 aprilie la Atena. Multe din supozițiile emise din primele 
momente de presa internațională s-au confirmat. Un tablou al acestor 
evenimente și substratul lor începe să poată fi schițat, datorită unor 
dezvăluiri care își fac Ioc, cu toată severa cenzură de la Atena și 
încetarea apariției a numeroase organe de presă grecești, în presa 
internațională.

Scopul imediat: 
împiedicarea alegerilor

„Eram la hotelul Hilton din Atena. 
Afară se auzea o zarvă neobișnuită. 
M-am uitat la ceas. Era ora 7. Am

în Grecia. Iar această zi nu mai era 
departe.

Preluarea guvernului de către de- 
moerați urma să se producă ca- ur
mare a votului cetățenilor greci. Re- 
acțiunea nu era însă dispusă să-și 
asume riscul de a pierde alegerile. 
Ea a instaurat, cu ajutorul armatei, 
o dictatură care spre exterior se pre-

tății : fețe care se ascund, contacte 
care se rup.

Serviciul de securitate grec a sta
bilit de mult timp trei liste care pla
sează în ordine de „nocivitate" ele
mentele „subversive", respectiv lis
tele alfa. beta și gama. După părerea 
generală de aici, cea de a treia listă, 
care cuprindea militanții activi, a 
fost urmărită'Jn primul rînd. Cadrele 
E.D.A. care au scăpat apreciază că 
poliția a reușit să aresteze o treime 
din persoanele de pe listă. Imediat 
după apariția tancurilor pe străzile 
Atenei, toate eforturile lor au fost 
îndreptate spre a preveni cît mai 
multi din cei amenințați. Sarcina 
era extrem de grea și adesea peri-

■ BÂTRlNUV' 
întră in legendă
(Urmare din pag. I)

mici de produejie japoneză, poloneză 
etc. iac parte în prezent din flota de 
pescuit a Cubei.

La sediul Întreprinderii Flotei Cuba- 
ne de Pescuit, Ismael Perez, șeful de
partamentului economic, îmi dezvăluie 
în cîteva imagini și cifre ritmul rapid 
de dezvoltare a. pescuitului în Cuba. 
Întreprinderea a luat ființă în 1962 cu 
cinci vase, cu un personal redus ca nu
măr și în mare parte neca.l.ificat. Astăzi, 
numai în portul pescăresc al Havanei a- 
costează 35 de vase, iar numărul pesca
rilor a ajuns la 1 800, în marea ma
joritate tineri, vîrsfa medie fiind sub 
25 de ani. Raza de acțiune a flotei s-a 
extins foarte mult, ajungînd pînă în 
Groenlanda în nord, și pînă în Patago
nia în sud, iar recent s-a pescuit pen
tru prima oară în apele Oceanului Pa
cific. In afara întreprinderii mai există 
și 48 de cooperative pescărești care 
își desfășoară activitatea cu ajutor din 
partea statului.

Se poate spune, deci, că împreună 
cu modernul pescador „Biajaiba" por
nește în larg, cu zeci de mii de cai pu
tere, noua flotă de pescuit a Cubei.

IN AȘTEPTAREA 
„BOTEZULUI"

De la pirogile indienilor la carave- 
lele spaniolilor, de la lunlrea iui San
tiago la langustierele pe care ie-am vă
zui și în portul Havana, lemnul a consti
tuit dintotdeauna unica materie primă 
din care s-au construi! ambarcațiunile 
in Cuba.

Și iată, la șantierul din Cârdenas, 
am privilegiul de a fi întîiul ziarist 
străin care suie pe puntea primului vas 
de metal ce se construiește în Cuba. Cu 
o mîndrie explicabilă, Sostenes Montero 
Calas, directorul șantierului, deschide 
chepengul spre sala mașinilor, unde 
coborîm pe o scară de fier improvizată. 
Motoarele și arborele elicei au fost de 
pe acum montate, construcția continuă 
la elementele suprastructurii, la- cabina 
timonei etc. Vasul are o lungime de 
153 de picioare, 200 tone deplasament 
și o capacitate de 1 600 hectolitri de 
lapte. „Lapte ?“ — am întrebat mirat — 
fiindcă primul vas metalic construit în 
Cuba va fi destinat transportului de 
lapte și nu pescuitului.

— Din două motive am început cu 
un astfel de vas, îmi explică directorul 
șantierului ; mai întîi, dezvoltarea sec
torului zootehnic necesită mari capaci
tăți de transport,, iar vasul rjostru va 
face legătura între fermele din Cama- 
guey și Havana ; în al doilea rînd, ex
periența șantierului nu ne permitea să 
începem cu un pescador, vas care pre
supune-instalații și utilaje speciale pen
tru a se ridica la nivelul tehnicii mo
derne.

Producția de oază a șantierului ră- 
mîne însă, în continuare, destinată 
flotei de pescuit, pentru care se con
struiesc vase de lemn necesare pescui
tului de languste. Sub pivoții macara
lelor, sub scheletele albe ale langustie- 
relor, care, privite de departe, par niște 
uriașe miriapode, discutăm despre 
perspectivele șantierului și ale munci
torilor. Unul din aceștia e Evangelio 
Fraga, un tînăr negru, un „campesino”

(țăran), care pe șantier a învățat mese
ria de „carpintero" (tîmplar) și e decis 
să urmeze pas cu pas destinul șantie
rului, adică să deprindă o profesie me
talurgică, să devină sudor sau lăcătuș. 
Pînă atunci însă, Evangelio lucrează la 
cele 12 langustiere ridicate pe schele, 
primele din cele 30 planificate să se 
construiască în acest an.

— Cum se va numi primul vas me
talic ? — am întrebat înainte de a pă
răsi șantierul.

— încă nu știm. Va fi botezat chiar 
în ziua lansării.

— Și veți sparge, desigur, o sticlă 
de șampanie.,.

•— Nu de șampanie ci de apă, apă 
adusă de la Playa Giron.

E uri botez simbolic. La Playa Giron, 
mercenarii imperialiștilor au cunoscut o 
rapidă și rușinoasă infrîngere în apri
lie 1961. Botezate fiind cu această apă, 
navelor construite pe șantierul de la 
Cârdenas li se hărăzește viață lungă și 
tărie împotriva stihiilor oceanului. Dar, 
urmărind să cunosc mai bine amploa
rea și perspectivele pescuitului cuba
nez, aveam să ajung curînd chiar la 
Playa Giron.

AROfflm
Șl AURUL APELOR

In dezvoltarea sa, industria peștelui 
atrage după sine nu numai construcțiile 
navale ci și o ramu ă a învățămîntului, 
învățămîntul piscicol. Dotarea flotei de 
pescuit cu vase noi ridică meșteșugul 
pescarului la rangul unei profesii cu ca
racter , tehnic, dublată de cunoștințe de 
marinărit și navigație. Pregătirea noilor 
promoții de pescari a determinat în 1962 
înființarea unei ,mari școli la Playa Gi
ron, chiar pe locurile unde trupele re
voluționare au înfrînt în numai 72 ore 
de luptă încercarea de invazie a mer
cenarilor din aprilie 1961. Un monument 
simplu și modest, o mică piatră fune
rară amintește elevilor și vizitatorilor a- 
cest moment glorios din istoria revo
luției cubaneze.

Școala, care poartă numele victoriei 
de la Giron, a pregătit pînă acum a- 
proximativ 3 500 de absolvenți, iar alti 
2 250 de elevi se află în clipa de față 
pe băncile școlii Berta Maria Polanco, 
profesoară de științe sociale, și căpila- 
nul de vas pescăresc Justo Modesto 
Rey, responsabil al învățămîntului prac
tic general, ne vorbesc cu căldură și 
pasiune despre dezvoltarea școlii, des
pre educația elevilor. în afară de teh
nica pescuitului, mecanică și navigație 
— școala e dotată cu șase vase și o 
goeletă — tinerii învață aici matema
tica, geografia, biologia, istoria, tin- 
zîndu-se spre o educație complexă. 
• Cuba învață să învingă furtunile mării 
și să scoată la lumină tot argintul și au
rul apelor, acea faună diversă și bogată, 
una din importantele resurse naturale 
ale insulei. Astfel, în fața acestor noi ge
nerații de pescari, bătrînul Santiago din 
nuvela lui Hemingway intră definitiv în 
legendă. Pentru că noua flotă de pescuit 
a Cubei nu poate sugera decît imaginea 
tînărului care cucerește marea cu în
drăzneala și vitalitatea vîrstei sale, cu 
priceperea și forfa oferite de metodele 
și vasele ce transformă un meșteșug 
tradițional într-o ramură a industriei.

Pbnul „Prometeu“,
N.A.T.O. și C. I. A.
în centrul evenimentelor

Cum și în ce condiții s-a putut 
produce puciul militar ?

„în spatele loviturii de stat mili
tare care a avut loc la miez de noap
te în Grecia, se află luni de frămin- 
tări politice și teama că forțele de
mocratice ai putea prelua puterea și 
ar scoate Grecia din Pactul Nord

Truse meditate 
f@ntm 
au ism® Miști>

Decretul 328/66 și H.C.M. 
nr. 772/66 cu privire la circu
lația pe drumurile publice ii 
obligă pe conducătorii auto să 
posede cunoștințele și mij
loacele necesare acordării pri
mului ajutor, in caz de acci
dent. Cooperativa „Electrome- 
talica" din Ploiești, str. Ro
mană nr. 46, a trecut la fa
bricația in serie a unor truse 
medicale de urgență pentru do
tarea autovehiculelor. Produ
sul a fost avizat de către or
ganele de miliție și sanitare 
competente.

Cooperativa produce două 
tipuri de asemenea truse: pen
tru mijloacele de transport in 
comun (autobuze, microbuze 
etc.) la prețul cu amănuntul de 
300 lei și pentru autoturisme, 
atitocamioane și alte autove
hicule la prețul cu amănuntul 
de 225 lei.

Concurs 
excepțional 
PRONOEXPRES

La 20 mai 1967, LOTO- 
PRONOSPORT organizează 
pentru prima oară un concurs 
excepțional PRONOEXPRES 
cu atribuire de autoturisme.

La acest concurs se atribuie 
un număr nelimitat de autotu
risme; Renault 16, Renault 10 
Major cu scaune rabatabile, 
Renault Dauphine și Trabant 
601 pentru categoriile l—IV; 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți: 2 Fiat 850, 2 Renault
Dauphine și 6 Trabant 601 
pentru categoriile V—VI.

Se mai atribuie 50 de 
excwsii in R. D. Germană, 
prin tragere la sorți, premii 
de valoare variabilă și premii 
de valoare fixă în bani.

Se efectuează 10 extrageri 
de cite 9 numere din 49 fie
care, in total 90 de numere.

Vineri, 19 mai a.c., este ul
tima zi de vinzare a biletelor.

deschis radioul și am auzit crainicul 
avertizind lumea să nu iasă în stra
dă. Am sunat să mi se aducă o ca
fea. Nici un răspuns. Am sunat să mi 
se aducă ziare. Nici un răspuns. Am 
chemat administrația. Nici un răs
puns. în cele din urmă, un funcțio
nar mi-a spus că a avut loc o lovi
tură de stat militară. Am alergat la 
geam. Afară, pe strada pustie patru
lau tancuri, iar pe acoperișul casei 
vecine stăteau de pază militari. Am 
fost avertizat să nu părăsesc hote
lul". Aceste relatări aparțin fotore
porterului american Farrell Grehan, 
aflat în noaptea loviturii de stat la 
Atena.

„«Mama artelor și elocinței», cum 
a numit scriitorul englez John Mil
ton încă cu 300 de ani în urmă Ate
na, a fost victima unei teribile lovi- 
turi de stat militare a cărei țintă 
a fost însăși democrația — scrie în 
continuare corespondentul. Armata 
a ocupat principalele căi de comuni
cație, a arestat mii de oameni, a sus
pendat pe timp nelimitat libertățile 
civile. Motivul acestei acțiuni a fost 
opoziția elementelor de extremă 
dreaptă din armată față de forțele 
democratice în creștere. La 28 mai 
urmau să aibă loc alegeri generale. 
Armata s-a temut că Papandreu, îm
preună cu forțele de stînga. vor cîș- 
tiga. Pentru a împiedica acest lucru, 
forțele armate au trecut la acțiune". 
(Revista americană „LIFE"),

„Cei ce s-au coalizat în Grecia 
pentru a anula constituția, a decreta 
starea de asediu, a opera arestări în 
masă și a institui tribunale politice 
speciale pot fi clasificați. în termeni 
generali, drept partea cea mai reac
ționară a populației grecești. Din ea 
fac parte corpul ofițerilor superiori 
ai armatei. înalți funcționari de stat, 
precum și cercuri influente ale ca
pitalului financiar, ale industriașilor 
și moșierilor.

Toți aceștia fie că au pus la cale, 
fie că sprijină puciul de frica unor 
reforme politice și sociale pe care 
opoziția democratică, grupată în ju
rul Uniunii de centru a fostului pre
mier Papandreu, a promis că le va 
înfăptui cînd va constitui guvernul

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

zintă ca un cabinet de militari, dar, 
în realitate, reprezintă reacțiunea 
extremă" (Săptămînalul vest-german 
„DIE ANDERE ZEITUNG").

Cum au început 
represiunile

„N-am văzut niciodată Atena atît 
de calmă. Este marea liniște. Oame
nii tac. bănuitori. La centrala poli
ției, în primele zile după puci, sute 
și sute de oameni așteptau cu răb
dare înșiruiți într-o coadă intermi
nabilă. Este coada clasică a rudelor 
celor arestați. Ei vor să știe. Vor șă 
le trimită colete. Cei arestați au fosl 
îngrămădiți pe stadionul hipodromu
lui Phaldro. în aer liber. Nopțile 
sînt încă friguroase. Apoi. în fiecare 
noapte camioanele au făcut naveta 
între hipodrom și port. Aici trans
portul spre insule e denumit exoria 
(exilul). Noi îl numim : deportare.

Timp de opt zile am alergat în 
acest oraș de nerecunoscut în cău
tarea a 20 de persoane, dar n-am gă
sit decît una singură. Am retrăit 
toate tipurile vechi ale clandestini-

culoasă, deoarece legăturile telefo
nice au fost întrerupte. în noaptea 
loviturii de stat și în cele următoare, 
porțile caselor ateniene — oricare să 
fi fost orientarea politică a locatari
lor — au rămas deschise, gata să a- 
dăpostească pe eventualul urmărit. 
Asupra acestui aspect mărturiile 
sînt unanime.

Dar aceste liste întocmite dp po- 
liție își aveau lacunele și limitele 
lor. Ca multe fișe de politie, ele au 
fost întocmite mai de mult. Repre
siunea a lovit mai întîi în cei vîrst- 
nici, în comuniștii din Rezistență, în 
cei care au mai fost în lagăre. Luptă
tori mai tineri, mai puțin marcanți. 
au avut timpul să-și ia măsurile de 
siguranță necesare.

Odată conducătorii închiși, a doua 
zi după puci poliția și armata au 
procedat la o adevărată încercuire 
a cartierelor periferice în vederea 
arestării muncitorilor militant!.

La întrebarea care revine mereu : 
„cîți sînt arestați". ;,unde sînt duși", 
este imposibil să se răspundă cu pre
cizie. Arestările nu s-au oprit. Ele 
lovesc în noi sectoare, în noi paturi 
ale populației". (Din mărturiile lui 
Francois Maspero. publicate în săp
tămînalul francez „LE NOUVEL 
OBSERV ATEUR").

Atlantic. Americanii și toți membrii 
N.A.T.O. au urmărit întotdeauna cu 
mare interes evoluția evenimentelor 
din Grecia. Aceasta, pentru că Gre
cia și Turcia constituie flancul sudic 
al N.A.T.O. în Grecia sînt staționate 
foarte multe trupe americane. S.U.A. 
au mai intervenit în Grecia, după 
război cu ajutorul armelor. împotri
va forțelor de stînga.

De la al doilea război mondial în
coace S.U.A. au pompat în această 
țară peste 3 miliarde dolari, mai ales 
sub formă de ajutor militar. Or, 
evoluția din ultimele luni a eveni
mentelor din Grecia a arătat că a 
existat o posibilitate reală ca. în 
urma consultării corpului electoral, 
să se producă o puternică cotitură 
spre stînga" (Săptămîna-ul american 
„U. S. NEWS AND WORLD RE
PORT").

Asupra legăturilor dintre serviciile 
N.A.T.O. și complotul militarilor de 
la Atena Insistă numeroase ziare 
din țările occidentale. Revista italia
nă „ESPRESSO" a anunțat într-o 
știre din Atena că la originea lovi
turii militare. în afară de generalii 
reacționari s-a aflat Agenția Cen
trală de Investigații (Serviciul de

spionaj) a S.U.A., precum și amba
sada americană.

Amănunte deosebit de semnifica
tive cu priviie la „planul Prometeu" 
au fost relatate de cunoscutul co
mentator C L Sulzberger de la zia
rul „NEW YORK TIMES".

„Lovitura militară din Grecia de 
Ia 21 aprilie — a scris acesta — avea 
numele de cod „Prometeu". Eficienta 
ei a fost uim’toare. în decurs de trei 
ore, o mină de ofițeri au pus mina 
pe putere și i-au arestat pe adver
sari.

„Prometeu" era un plan de stat 
majoi pentru situații excepționale, 
elaborat în cadrul N.A.T.O. și avînd 
în vedere un război. Planul prevedea 
necesitatea ca în cazul unui război, 
să fie arestați rapid conducătorii 
stîngii și să fie preluate principalele 
centre administrative și de comuni
cație. Elaborat inițial în deceniul al 
șaselea, planul „Prometeu" a fost 
revizuit de mai multe ori.

Lovitura de stat propriu-zisă a 
fost concepută și condusă de trei ofi
țeri destul de tineri : generalul de 
brigadă Stilianos Patakos. care con
trolează acum aparatul siguranței in 
calitate de ministru de interne :. co
lonelul Ghiorghi Papadopoulos. în 
prezent ministru pe lingă biroul pri
mului ministru, și avînd un cuvînt 
de spus în toate problemele : și colo
nelul Nikolaos Makarezos. ministrul 
coordonării economice și conducăto
rul economiei naționale. Am discutat 
pe larg cu fiecare dintre ei, ca și 
cu fostul șef al marelui stat major, 
generalul locotenent Grigorios Span- 
didakis. în prezent vicepremier și 
ministru al apărării. Se desprinde ur
mătorul tablou :

Papadopoulos și Makarezos. amîn- 
doi în vîrstă de 48 de ani si colegi 
la Academia militară, sint de ase
menea vechi prieteni cu Patakos. în 
vîrstă de 54 de ani. care era cu trei 
clase înaintea lor la școală. Papa
dopoulos fusese șeful contraspiona
jului dar, în ultimul timp, făcea 
parte din secția de educație politică 
a marelui stat major. Makarezos lu
cra în spionaj. Accesui la informații 
și posibilitatea de a folosi propa
ganda sînt utile pentru un puci, dar 
esențiale sînt tancurile : fără tancuri 
nu poate avea loc o lovitură de stat. 
Patakos conducea centrul de antre
nament al blindatelor și comanda 
singurele tancuri din apropierea A- 
tenei ; toate celelalte se află în nor
dul tării. De aceea Patakos dispunea 
de forța necesară și, într-adevăr. 
tancurile și vehiculele sale continuă 
să păzească cartierele generale, mi- 
nisterele-cheie și centrele de deten
țiune...
_Era esențial ca o înaltă autoritate 

să dea ordin ca planul „Prometeu" 
să fie pus în practică. A fost ales 
în acest scop Spandidakis, șeful ma
relui stat major. Tot ce avea de. fă
cut era să comande aplicarea planu
lui „Prometeu". Și el a făcut acest 

• lucru, în timp ce tancurile lui Pata
kos intrau în acțiune".
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Miercuri dimineața pa
rizienii au găsit porțile 
metroului aproape peste 
tot închise. Distribuția e- 
nergiei electrice este în
treruptă, iar presiunea a- 
pei și gazului reduse la 
minimum. Stopurile auto
mate au fost înlocuite la 
intersecția străzilor cu a- 
genți de circulație. Ma
rile magazine pariziene 
au funcționat doar parțial 
datorită absenței multor 
vînzători. Transportul fe
roviar a fost întrerupt. 
„Air France" și-a sus
pendat o mare parte din 
curse.

Milioane de oameni ai 
muncii din întreaga Fran
ță și-au încetat activita
tea în întreprinderi și in
stituții, în cadrul grevei 
naționale declarate în 
semn de protest împotri
va proiectului de legă 
prin care guvernul soli
cită „împuterniciri spe
ciale". Prin obținerea 
drepturilor preconizate, 
autoritățile intenționează 
sa elaboreze o serie de 
măsuri în domeniul eco
nomic și social.

r Greva a început de 
fapt cu o zi înainte, 
marți, cînd în presă a 
încetat lucrul. Miercuri nu 
a apărut nici un ziar, ast
fel că declarațiile pre
ședintelui de Gaulle la 
conferința de presă de 
marți nu au fost difuzate 
de marile cotidiene, 
rizienii au trăit azi 
ziare, electricitate, 
loace de transport.

Greva a fost organi
zată de marile centrale 
sindicale C.G.T., C.F.D.T., 
Force Ouvriere și Fede
rația Educației Naționale 
care s-au unit pentru pri
ma oară pe o platformă 
comună. Se apreciază că 
aceasta este una din cele 
mai importante greve pe 
care le-a cunoscut Fran-

a avui loc la Paris o 
mare manifestație a oa
menilor muncii.

La manifestație au par
ticipat Waldeck Rochet, 
secretarul general al 
P. C. Francez, Edouard 
Depreux, din partea con
ducerii Partidului Socia
list Unificat, Claude Fu- 
zier, secretar al S.F.I.O., 
și membri în comitetul 
de conducere al Federa
ției Stîngii Democrate și 
Socialiste, alți conducă
tori ai acestor partide, 
precum și ai marilor cen
trale sindicale.

In legătură cu semni
ficația grevei naționale 
unii conducători ai mari
lor centrale sindicale au 
declarat :

Leon Mauvais, secretar 
al C.G.T. : „Greva na
țională a fost hotărîtă ca 
o reacție contra 
pentru puteri i 
formulată de 
Amploarea grevei 
importanța deosebită a 
forțelor de stînga. Sîn- 
tem siguri că această zi 
de luptă va marca o 
dată importantă în isto
ria luptelor clasei mun
citoare din Franța".

cererii 
depline 
guvern, 

i arată

oamenilor muncii, pentru 
luptele lor viitoare”.

Andre Bergeron, secre
tar general al Confedera
ției Force 
Greva este o reacție a 
mișcării sindicale care 
spune : „Atenție I Nu 
ne vom mulțumi cu un 
parlament formal".

La ora cînd transmit, 
greva continuă în în
treaga țară. După acest 
șoc bătălia „împuternici
rilor speciale" intră în 
faza sa activă : joi după- 
amiază încep dezbateri 
în Adunarea Națională a- 
supra proiectului guver
namental atît de con
testat.

împotriva cererii gu
vernului a fost depus un 
text de moțiune adoptat 
în comun de Partidul 
Comunist Francez și Fe
derația Stîngii Democra
te și Socialiste la reu
niunea celor două orga
nizații din 11 mai.

BELGRAD 17. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, transmi
te: Miercuri dimineața, sub pre
ședinția lui Milentie Popovici, a 
avut loc ședința comună a vecelor 
Skupștinei Federale, consacrată ale
gerii președintelui R.S.F. 
slavia.

în numele unui grup de 
deputați și al Conferinței

Iugo-

50 de
Fede-

rale a U.S.P.M.I., Iosip Broz Tito 
a fost propus să fie reales în func
ția de președinte al Republicii.

Prin vot secret Skupștina Fede
rală a ales pe Iosip Broz Tito ca 
președinte . al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. I. B. Tito a 
depus apoi jurămîntul și a rostit o 
cuvîntare despre probleme ale si
tuației internaționale și dezvoltării 
interne a Iugoslaviei.

MOSCOVA

SEARĂ CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRI! PROCEAMĂRII 

INDEPENDENTEI DE STAT
9

A ROMÂNIEI

ÎN GRECIA

Arestări, condamnări, 
destituiri... BiBISi

Ouvriere : VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 17 (Agerpres). — în 
noaptea de marți spre miercuri, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, patrioții au atacat 
din nou cu rachete o poziție a 
trupelor saigoneze, sitiiată în sec
torul bazei Da Nang. Alte rachete 
au fost lansate împotriva unor u- 
nități americane, amplasate în a- 
propierea colinei 278, o importantă

poziție strategică din aceeași pro
vincie.

In același timp, la Saigon s-a a- 
nunțat oficial că un batalion ame
rican, aparținînd celui de-al 9-lea 
regiment a înregistrat numeroși 
morți și răniți, în urma unor 
atacuri violente lansate de patrioți 
în ultimele trei zile în apropie
rea localității Con Thien.

MOSCOVA 17. Corespondentul
Agerpres, S. Podină, transmite : La 

117 mai a avut loc la Casa centrală 
a ziariștilor din Moscova o seară 
consacrată celei de-a 90-a aniver
sări a proclamării independenței de 
stat a României. Adunarea a fost 
deschisă de G. G. Sotnikov, minis
trul adjunct al construcției de ma
șini grele, de transport și energeti
ce, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române. Despre 
însemnătatea aniversării a vorbit 
Iuri Zaiunciukovski, candidat în 
științe filozofice.

A luat cuvîntul Ion Ciobotaru, 
consilier al Ambasadei române la 
Moscova.

După adunare a urmat un pro
gram artistic. Au fost prezentate 
filme documentare, românești și so
vietice.

Pa- 
fără 
mij-

Eugene Deswmps, se
cretar general al Confe
derației C.F.D.T. : „Sindi
catele C.F.D.T. vor să 
vadă parlamentul îndepli- 
nindu-și misiunea ce-i 
revine. Greva de la 17 
mai marchează voința 
oamenilor muncii de a 
lupta pentru apărarea in
tereselor 
Cred că 
grevele 
mai importante din Fran
ța. Faptul că cele trei 
mari centrale sindicale 
acționează împreună con
turează pregnant curentul 
unitar. Se poate aprecia 
că această unitate a miș-

lor legitime, 
este una din 

generale cele

carii sindicale va da o 
încredere și mai mare

W

ța în ultimii 30 de ani.
Miercuri după-amiază în Nord, ca și în Sud, agresorii primesc riposta cuvenită : în clișeul din stînga, un bombardier ame

rican doborît deasupra Hanoiului ; în dreapta, unul dintre avioanele F. 100 distruse de patrioți în ata 
cui asupra bazei americane de la Bien Hoa

de presă a președintelui
de Gaulle La Londra...

CORESPONDENȚA DE LA LIVIU RODESCU

la Elysee 
legate de 

britanică 
comună au

Primele reacții apăru
te la Londra după con
ferința de presă a pre
ședintelui de Gaulle au 
fost de-a dreptul explo
zive. Cele 22 de minu
te acordate 
problemelor 
candidatura 
pentru Piața
fost cronometrate din
coace de canal cu aten
ție încordată, iar răs
punsurile respective au 
fost inteipretate ca ex- 
primînd fără nici o în
doială atitudinea nega
tivă a Franței. Potrivit 
părerilor aproape gene
rale, la Paris s-ar fi 
trîntit pur și simplu 
ușa, declarațiile preșe
dintelui de Gaulle fiind 
privite ca un duș rece 
peste speranțele brita
nice.

Despre această nouă 
lovitură se spune că 
este cu atît mai umi
litoare pentru prestigiul 
britanic, cu cît 
venit la numai 
zile după ce la 
se înregistrase 
rea istorică" a 
mentului privind depu
nerea candidaturii bri
tanice. Acum se crede 
că va cîștiga în am
ploare curentul ostil Pie
ței comune, datorită în 
special faptului că re
marcile făcute de pre
ședintele de Gaulle se 
dovedesc a fi similare 
cu obiecțiile aduse can
didaturii britanice de 
mulți deputați laburiști 
de stînga.

Analizînd textul con
ferinței de presă, obser
vatorii londonezi con
stată că, de fapt, pre
ședintele de Gaulle a 
repetat argumentele a- 
duse în ianuarie 1963, 
cînd a fost respinsă pri-

a sur- 
cîteva 

Londra 
„hotărî- 

parla-

ma cerere a Angliei. Au 
fost enumerate aceleași 
obstacole, deși comen
tatorii cred că de data 
aceasta s-a pus și mai 
mult accent pe legătu
rile Marii Britanii cu 
Statele Unite. La Lon
dra se crede că subli
nierea se datorește, prin
tre 
la 
ale 
la 
delegației 
fost semnalată ca ală- 
turîndu-se mai mult de
cît se aștepta la poziții
le americane, depărtîn- 
du-se în același timp 
de interesele Pieței co
mune. „Acest lucru, 
scrie ziarul „Guardian", 
s-ar putea dovedi că a 
fost o gravă eroare".

Odată cu decepția și 
iritarea 
circulație la 
cercurile oficiale brita
nice apreciază că decla
rațiile de la Paris „sînt 
mai ostile decît se an
ticipase" („Financial 
Times"). Știri provenite 
din Whitehall anunță 
că nu este de prevăzut 
nici o modificare în ho- 
tărîrea guvernului de 
a-și susține în conti
nuare cererea de intra
re în Piața comună. 
Se declară, totodată, că 
dificultățile ar fi în ge
neral cunoscute, că ele 
au fost prevăzute încă 
la întîlnirea dintre pre
ședintele de Gaulle și 
premierul britanic Ha
rold Wilson și că ar 
putea fi depășite.

în timp ce părerile 
provenite din cercurile 
oficiale exprimă spe
ranța că tratativele cu 
cei șase vor începe to
tuși luna viitoare la 
Bruxelles, augurii nefa-

altele, faptului că 
recentele negocieri 
rundei Kennedy de 
Geneva, atitudinea 

britanice a

vorabili care planează 
începînd de marți dea
supra viitoarelor tratati
ve îi determină pe 
unii comentatori să a- 
jungă la concluzii pu
țin optimiste. De pildă, 
„Evening News" scrie : 
„Dacă nu intervine un 
miracol, eșecul final 
pare să fie singura pre
viziune realistă". Se 
crede că poate tocmai 
de aceea ar fi început 
să crească preocuparea 
liderilor laburiști 
tru găsirea 
native la 
mună.

pen-
unor alter- 
Piața co-

care au iargă
Londra,

a

Congresul partidului 
„Noul lran“ si-a 
77 1 

încheiat lucrările
TEHERAN 17 (Agerpres). — La 

Teheran s-au încheiat lucrările Con
gresului partidului de guvernămînt 
„Noul Iran". Timp de patru zile, de
legații au examinat probleme refe
ritoare la politica internă și externă 
a Iranului, precum și cele ale or
ganizării de alegeri generale pentru 
Medjlis prevăzute pentru luna au
gust a.c. în încheierea lucrărilor, 
premierul, Abbas Hoveyda, a rostit 
o cuvîntare în care a arătat că tema 
principală a dezbaterilor la Congres 
a constituit-o afirmarea voinței de 
independență economică și politică 
a guvernului iranian.

Delegații la congres au adoptat o 
serie de rezoluții care constituie 
baza politicii partidului. Rezoluți
ile prevăd efectuarea reformei agra
re, emanciparea politică a femeii, 
organizarea armatei.

Agenția France Presse anunță că 
tribunalul militar din orașul Iani- 
na a condamnat doi studenți la 
cîte doi ani de închisoare, unul 
„pentru răspîndirea de știri false" 
și i celălalt „pentru insulte aduse 
autorităților". Sub învinuiri ase
mănătoare, tribunalul militar din 
Lamia a condamnat pe Ilias 
Brimpis, primarul unei comune, la 
30: de luni închisoare și alte două 
persoane la un an și respectiv 14 
luni închisoare.

Pe de altă parte, comandamentul 
militar din Epir a destituit pe pri
marul și pe ajutorul de primar al 
orașului Konitsa.

Tot France Presse semnalează din 
Atena că încetul cu încetul, înalții 
funcționari sînt sistematic înlocuiți cu 
militari, dînd ca exemple mai mulți 
directori din ministere sau conducă
tori ai unor oficii de stat, ca radio
difuziunea. „Influența militarilor se 
exercită tot mai puternic, la toate e- 
șaloaneîe. Grecia capătă înfățișarea ri
nei țări dominate de armată", arată 
A.F.P.

Printre cele mai recente arestări se 
numără aceea a ziaristului Bertsos, 
fost consilier special la Ministerul Pre
ședinției în timpul guvernării lui Pa-

ÎNCORDARE
LA FRONTIERĂ DINTRE 
SIRIA SI IZRAEL

NEW YORK 17 (Agerpres). •— 
Georges Tomeh, reprezentantul 
permanent al Siriei la O.N.U., a a- 
dresat Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care a atras atenția 
asupra „situației încordate" ce s-a 
creat în ultimele zile la frontiera 
dintre Siria și Izrael, avertizînd 
că ea evoluează „spre un conflict 
ce pune în pericol pacea în Orien
tul Apropiat și Mijlociu".

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al Izrae- 
lului a dezmințit informațiile po
trivit cărora Izraelul ar fi masat 
trupe la frontiera sa cu Siria. Am
basadorul izraelian la Washington 
a făcut cunoscut ziariștilor că si
tuația de la frontiera Izraelului cu 
Siria „a devenit serioasă îndeosebi 
de la începutul acestei luni".

pandreu. Ziarele care apar în pre
zent la Atena au publicat lista no
minală a 2 500 dintre cele 6 138 per
soane arestate și deportate pe insula 
Yaros. Printre acestea figurează nu
mele scriitorilor Vassilis Rotas și 
Tassos Vournas, al poetului Iannis 
Ritsos, ale artiștilor Vasso Katraki 
(gravor, premiat la Bienala de la Ve
neția din 1966), al medicului G. Spi- 
liopoulos, pediatru, fost deputat al 
E.D.A., ca și nume de ziariști, sin
dicaliști, foști deputați, în majoritate 
din partea partidului E.D.A.

Potrivit revistei ateniene „Alfa", 
printre deportați! de pe insula Yaros 
se află doi deputați ai Uniunii de 
centru ; M. Papaconstantinou, fost 
subsecretar la apărarea națională în 
guvernul Papandreu, și G. Lazaridis. 
în sfîrșit, G. Vardinoyannis, armator 
și frate al fostului deputat P. Vardi
noyannis, refugiat în străinătate, a 
fost arestat sîmbătă în urma unui in
cident care s-a produs în birourile 
căpităniei portului Pireu. El este a- 
cuzat de rezistență și amenințare la 
adresa forțelor de ordine.

„Remaniere” în armată
Agenția Associated Press relatează 

că ministrul de interne, l’atakos, a de
clarat că „la cel mai înalt nivel al 
conducerii forțelor armate va avea loc 
o remaniere de mari proporții. Unii 
ofițeri au și fost destituiți, iar alții 
au fost promovați". Agenția relatează 
că, în general, conducerea urmărește 
să-i îndepărteze pe ofițerii superiori 
mai vechi. Printre aceștia este citat 
vicemareșalul M. Kontolechas, coman
dantul forțelor aeriene tactice, care a 
fost destituit deoarece noul regim 
nu-1 consideră „demn de încredere".

agesițile tf® presa nit
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Trupele guvernamentale dominicane au deschis 
tacul asupra muncitorilor de Pe plantațiile de zahăr situate în apro
pierea capitalei — Santo Domingo — care revendică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de viață. Ca urmare a ciocnirilor ce au avut loc, trei 
muncitori au fost uciși, iar alți doi grav răniți. în ultimele săptămîni, ele
mentele ultrareacționare din țară desfășoară o adevărată campanie represivă, 
în acest interval de timp au fost ucise 20 de persoane și rănite alte 40.

O MUNCITORI DOMINICANI IMPUȘCAȚI DE TRUPELE 

GUVERNAMENTALE @ România aleasă în Consiliul 
O.M.S. ® GRAVE INCIDENTE RASIALE ÎN S.U.A.

ȘEDINȚA C.C. AL P.C. ITA
LIAN. In sala Teatrului Eliseo din 
Roma a avut loc ședința Comite
tului Central și a Comisiei Centrale 
de Control ale Partidului Comunist 
Italian, in legătură cu comemora
rea a 30 de ani de la moartea lui 
Antonio Gramsci, unul dintre fon
datorii P.C.l. A luat cuvîntul Luigi 
Longo, secretar general al P.C.L

509 milioane de locuitori 
numără populația Indiei, 3- 
nunță agenția Press Trust of India. 
Numai în cursul lunii aprilie, 
populația acestei țări s-a majorat 
cu 1 029 715 locuitori.

...și în alte capitale
occidentale

BONN
„DIE WELT" : „Generalul a plasat momentan rea-. 

Uzarea adeziunii britanice, in spatele unei veritabile 
cortine de îndoieli și de condiții, arătind că este mai 
curînd dispus să ridice obstacole, decît să le facă să 
dispară".

vorba de un 
ianuarie 1963, 
statului fran- 
asemenea difi-

AGENȚIA D-P.A. : „Răspunsul Franței a fost 
. mai dur decît era de așteptat. După acest verdict, 
premierul Wilson nu-și mai poate face iluzii în ce 
privește atitudinea Franței".

ROMA
„IL MESSAGGERO" : „Nu este 

„nu" net și brusc ca cel din 
dar condițiile puse de șeful 
cez sînt atît de numeroase și de o
cultatș- în privința realizării lor îneît ai putea mai 
bine să spui că de Gaulle i-a trimis lui Wilson un 
frumos „nu" într-un buchet de flori".

BRUXELLES
„LA LIBRE BELGIQUE" : „In momentul în care 

Anglia bate la poarta Pieței comune, Franța, aflată 
în spatele acestei porți, răspunde printr-un „Da, 
dar...", care nu poate fi încurajator

răspunde printr-un ,,. 
pentru Anglia".

Adunarea Generală a
după-amiază, Adunarea Generală a _ ___ ____ ______ . . _______
discutat recomandarea Biroului Adunării cu privire la alegerea celor opt 
membri al Consiliului Executiv al O.M.S. România a obținut 102 voturi, 
fiind aleasă în Consiliu (la vot au participat 110 reprezentanți ai țărilor 
membre). Ceilalți șapte membri ai Consiliului sînt Coasta de Fildeș, Panama, 
Suedia, Australia, R.F. a Germaniei, Pakistan și R.A.U. Consiliul Executiv 
este unul din cele trei organe de conducere ale O.M.S., celelalte două fiind 
Adunarea Generală și Secretariatul.

INCIDENTE RASIALE 
VIOLENTE LA „TEXAS 
SOUTHERN UNIVERSITY" 
(din orașul Houston), cel mai mare 
institut de învățămînt superior 
pentru negrii din statul Texas, s-au 
petrecut în noaptea de marți spre 

1 miercuri. Intre polițiști și studenți 
au avut loc ciocniri violente. Po- 

I trivit unor evaluări provizorii bi
lanțul ciocnirilor este de un mort 

J și 4 răniți, un număr de 488 de 
’ studenți arestați.

0. M. So jn ședința de miercuri 
Organizației Mondiale a Sănătății a

A 15-A SESIUNE A ADUNĂRII 
NAȚIONALE CEHOSLOVACE și-a 
început lucrările. Este dezbătut 
proiectul de lege guvernamental cu 
privire la bugetul de stat al țării 
pe anul 1967.

I Un alt avion de tip 
„Stariighter" s-a prăbu
șit în apropierea localității 
Suderdietmarschen. Cu acest 
nou accident, numărul avioa
nelor „Starfighter" pierdute de 
forțele aeriene vest-germane 
începînd din 1961 (data intrării 
lor în funcțiune în R.F.G.) se 
ridică la 69. în cursul acestor 
catastrofe și-au pierdut viața 
37 de piloți vest-germani. 
(D.P.A.).

0 expoziție a cârtii româ
nești la Roma 3 fost deschisă 
în sala Institutului național al bi
bliotecilor populare și școlare. Sînt 
expuse lucrări ale marilor noștri 
scriitori clasici și ale unor scriitori 
contemporani. La inaugurare a par
ticipat Cornel Burtică, ambasadorul 
României la Roma, și prof. Guido 
Rispoli, directorul general al Insti
tutului național al bibliotecilor 
populare și școlare.

Doi sateliți de tipul „Cos
mos”, numerotați 159 și .160, au 
fost lansați miercuri, în Uniunea 
Sovietică.

Congresul al 6-lea al Frontului Patriei din R. P. Bul
garia a 'uaf miercuri. Participanții au adoptat o rezoluție în legătură cu
raportul prezentat, o declarație cu privire la pacea și securitatea în Europa, pre
cum și o declarație cu privire la încetarea agresiunii imperialiste în Vietnam. A 
lost ales noul Consiliu Național al Frontului Patriei. La prima ședință a noului Con
siliu, Boian Bîlgaranov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
a fost ales președinte al Consiliului Național. In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

Fuziune în presa a- 
merîcanâ. Edițiile pariziene 
ale ziarelor „New York Times" și 
„New York Herald Tribune-Wa- 
shington Post" se vor comasa cu 
începere de lunea viitoare într-un 
singur ziar, au anunțat editorii ce
lor două publicații. Noul ziar, de
numit „International Herald Tri
bune", va fi difuzat în 72 de țări 
și va fi cel mai mare ziar ame
rican tipărit în străinătate. (A.F.P.).

_

Suedia va prezenta cere
rea de aderare la Piața co
mună ‘n acest snr a anunțat ministrul 

comerțului exterior al acestei .țări. El a 
precizat că cererea va fi făcută în cursul 
verii, pentru a coincide cu cererea simi
lară pe care urmează să o facă Norve
gia. (Agerpres).

Filme documentare despre Hiroșima. Existența ior m
S.U.A. a fost recunoscută de oficialitățile americane. Este vorba de 
mai mult de 12 000 metri de film considerat ultrasecret luate imediat 
după bombardamentul atomic de la Hiroșima și în care efectele acestui 
bombardament sînt prezentate pe larg. Una din copiile acestui film s-ar 
afla în Japonia. De altfel, primii 3 000 metri de film au fost făcuți de 
oamenii de știință de la Universitatea din Tokio dar acest film fusese 
confiscat de autoritățile americane. Filmul nu a fost făcut cunoscut 
public de către autoritățile americane pentru a evita o eventuală înrăută
țire a relațiilor dintre S.U.A. și Japonia. (A.F.P.).

Congresul cooperativelor 
sătești din R. P. Ungară și-a 
încheiat lucrările. In ulfima zi 
au luai cuvîntul numeroși delegați și in
vitați de peste hotare, printre care și 
losif Popa, vicepreședinte al Centro- 
coop, Conducătorul delegației române. 
In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
Jeno Szirmai, președintele cooperative
lor sătești din Ungaria. Trțseîndu-se la 
alegerea noii conduceri, Jeno Szirmai a 
fost reales președinte.

ZBORURILE
IN COSMOS
VOR CONTINUA

Declarația cosmonautului 
luri Gagarin

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
„Komsomolskaia Pravda", luri Ga
garin a declarat că „zborurile în 
Cosmos nu vor, fi oprite. Atît 
cosmonauți noi cîț și cei care au 
mai zburat vor participa la noi 
zboruri". Interviul lui luri Gagarin 
constituie un răspuns la numeroa
sele scrisori care vin pe adresa 
redacției privitoare la programul 
sovietic de cucerire a spațiului cos
mic și la moartea tragică a lui 
Vladimir Komarov. luri Gagarin a 
calificat moartea colonelului Ko
marov în timpul aterizării navei 
„Soiuz" drept o întîmplare tragică, 
în ceea ce privește întreruperea 
cercetărilor cosmice, a subliniat el, 
nici nu poate fi vorba de așa ceva. 
„Zborurile navei de tip „Soiuz" vor 
fi posibile în viitor doar în urma 
elucidării depline a cauzelor pră
bușirii primei nave, înlăturării a- 
cestora și experimentării minuțioa
se. Este și firesG, a subliniat Ga
garin, că o asemenea muncă nece
sită timp".

luri Gagarin a relevat că „Koma
rov a lucrat excelent în tot timpul 
zborului său. El nu a raportat nici
odată despre o defecțiune a sisteme
lor navei cosmice. Acest lucru l-au 
atestat și indicii telemetrici ai apa
raturii. în toată perioada zborului 
legătura radio a fost stabilă și s-a 
recepționat excelent". Legătura cu 
nava a fost întreruptă numai cînd 
aceasta a intrat în păturile dense ale 
atmosferei și antenele exterioare au 
ars. „Aceasta trebuia să se întîmple. 
Tot așa s-a întîmplat și în timpul 
zborului meu pe nava „Vostok" (apri
lie 1961), tot așa s-a întîmplat și în 
timpul aterizării celorlalte nave cos
mice sovietice. în acel timp nava 
„Soiuz" se afla în regiunea vizibili
tății stațiilor de radiolocație de pe 
Pămînt".

După cum a relevat Gagarin, pa
rametrii aterizării au confirmat că 
etapa frînării active cu ajutorul mo
toarelor de frînare și frînarea pasivă 
care a urmat în păturile dense ale 
atmosferei s-au desfășurat absolut 
normal fără să provoace nici cea 
mai mică umbră de neliniște, cores- 
punzînd întrutotul cu calculele preli
minare. Devierea de la punctul dina
inte stabilit al aterizării s-ar fi pu
tut produce doar în limitele a cîtiva 
kilometri, ținîndu-se seama de con
dițiile locale, a schimbărilor nepre
văzute, a direcției și vitezei vintu- 
lui la diferite înălțimi.

La aterizare totul se desfășura 
normal pînă în momentul cînd urma 
să fie declanșat sistemul de parașu- 
tare, a spus Gagarin. O funcționare 
anormală a acestui sistem a consti
tuit cauza morții căpitanului navei 
„Soiuz", a relevat el.

„Komarov a efectuat un lucru im
portant : a încercat noua navă ; dar 
a făcut un lucru și mai important : 
ne-a determinat să fim mai pru
denți, mai pretențioși față de tehnică 
și mai atcnți față de toate etapele 
de_ încercare. El ne-a arătat cît de 
spinoasă este calea spre Cosmos. Zbo
rul și moartea sa ne insuflă bărbă
ție", a spus luri Gagarin. „Noi vom 
învăța nava „Soiuz" să zboare. în a- 
ceasta văd eu datoria noastră, datoria 
prietenilor față de amintirea Iui 
Volodia Komarov. Este o navă ex
celentă, înțeleaptă. Ea va zbura".
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